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ÚVOD  

 

Cíl diplomové práce: 

 Předmětem diplomové práce je vypracovat minimálně tři varianty územní studie 

lokality „Dolní Roličky“, která se nachází na severním okraji zastavěného území města 

Kopřivnice. Územní studie má řešit zastavění lokality rodinnými a bytovými domy v souladu 

s platným územním plánem města Kopřivnice. Součástí diplomové práce je návaznost na 

stávající lokalitu, dodržení regulativu a respektování principů tradičního prostorového 

uspořádání území. V dané lokalitě má být vyřešeno odstavování vozidel jak soukromých 

rezidentů obývajících dané území, tak návštěvníků lokality. Pozornost v diplomové práci má 

být věnována především hranicím, které budou dělit prostor k veřejnému užívání, jako jsou 

ulice, veřejné prostranství a mezi částmi území sloužící soukromému užívání. Návrh musí 

věnovat pozornost urbanisticko-inženýrskému řešení veřejných uličních prostor a prostranství 

včetně prostorového uspořádání komunikací, ploch a zařízení pro všechny druhy dopravy 

a návrh inženýrských sítí a veřejné zeleně.  
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1. VÝCHODISKA A TEORETICKÉ PODKLADY 

 

 
 Úkolem diplomové práce je vypracování návrhu zástavby rodinnými či bytovými 

domy v Kopřivnici. Řešená lokalita se nachází na okraji území v místní části Lubina. 

Zástavba vychází z principu urbanismu a územního plánování.  

 Podkladem pro zpracování je platný územní plán města Kopřivnice a příslušné 

normy a vyhlášky.  

 

1.1. Základní pojmy 

 

11..11..11..  ÚÚzzeemmnníí  ssttuuddiiee  

 Územní studie zejména ověřuje podmínky změn v daném území. Je zřizována pro 

ověření možností využití určitého území, zastavitelných nebo přestavbových ploch a také 

vybrané části nezastavěného území. Toto vše se řeší s ohledem na hledisko komplexního 

řešení krajiny. Navrhuje, ověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, popřípadě 

úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, jako je veřejná infrastruktura, nebo 

územní systém ekologické stability. Tyto systémy by mohly znatelně ovlivňovat využití 

a uspořádání území, nebo vybraných částí. [1]   

 

11..11..22..  RRooddiinnnnýý  ddůůmm  

 Jedná se o stavbu pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá 

nárokům na rodinné bydlení. Je v ní více než polovina podlahové plochy místnosti a prostoru 

vymezena k bydlení. Rodinný dům může mít nanejvýš tři samostatné byty, dvě nadzemní 

a jedno podzemní podlaží a podkroví. [2]   

 

11..11..33..  RRooddiinnnnýý  ddvvoojjddůůmm  

 Jedná se o horizontální sdružení dvou domovních rodinných jednotek, které jsou 

samostatně přístupné z pozemku. [3]   
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11..11..44..  BByyttoovvýý  ddůůmm  

 Jedná se o stavbu pro bydlení, ve které převládá funkce bydlení, s čtyřmi a více 

byty. Tyto byty jsou přístupné z domovní komunikace se společným hlavním vstupem, 

popřípadě hlavními vstupy z veřejné komunikace. [2]   

 

11..11..55..  SSppoolleeččnnáá  ddoommoovvnníí  kkoommuunniikkaaccee  

 Z hlediska typologického a sociologického se jedná o důležitý dispoziční prvek, 

který stanovuje nejen charakter domů, ale také rozlišuje bytové domy od rodinných domů. 

Zároveň také ovlivňuje společenské vztahy sousedů. Vytváří hygienický a akustický filtr. [3]   

 

11..11..66..  PPoollyyffuunnkkččnníí  ddůůmm  

 Jedná se o bytový dům s vestavěnou občanskou vybaveností. Zpravidla se v 1PP, 

1NP, 2NP umísťuje občanská vybavenost. Ve vyšších podlažích se pak nachází bytové 

jednotky. [3]   

 

11..11..77..  SScchhooddiiššťťoovvýý  bbyyttoovvýý  ddůůmm  

 Obytná budova s více byty, které jsou zpřístupněny ze společného schodiště. Toto 

schodiště se umísťuje buď uvnitř, nebo na průčelí budovy. Z urbanistického hlediska existují 

schodišťové domy izolované nebo řadové. [3]   

 

11..11..88..  SScchhooddiiššttěě  

 Jedná se o stavební prvek, který má za úkol propojení jednotlivých podlaží nebo 

překonání výškového rozdílu. [4]   

 

 Nejmenší průchodná šířka schodišťového ramene u hlavního schodiště bytových 

domů je 1100 mm. Schodiště musí splňovat normu ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. 

Sklon schodišťových ramen v bytových domech bez výtahu nesmí být větší než 33°. Podle 

vyhlášky 398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb nesmí být sklon schodišťového ramene větší než 28°.  
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11..11..99..  OOddssttuupp  ssttaavveebb  

 U vzájemných vzdáleností staveb je nutno zejména splňovat požadavky 

urbanistické, architektonické, životního prostředí, veterinární, hygienické, ochrany 

podzemních a povrchových vod, požadavky na denní osvětlení a oslunění, ochrany památek, 

požární ochrany a zachování pohody bydlení. [5]   

 

11..11..1100..  PPrroosslluunněěnníí  

 Veškeré byty je povinné navrhovat tak, aby splnily požadavek na proslunění. Toto 

řeší norma ČSN 73 4301 Obytné budovy a její novelizace. Byt se dá považovat za prosluněný, 

je-li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven alespoň 1/3 

součtu podlahových ploch veškerých jeho obytných místností. Výjimku tvoří samostatně 

stojící rodinné domy, dvojdomy a koncové řadové domy. V těchto případech má být 

prosluněná minimálně ½ ze součtu ploch všech jeho obytných místností. [6]      

 

11..11..1111..  OObbyyttnnáá  zzóónnaa  

 Je území vyznačené a vymezené příslušnými dopravními značkami. Zónu vytváří 

komplex zklidněných pozemních komunikací s převahou pobytové funkce s přímou dopravní 

obsluhou staveb. V zóně je možný pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel a hry dětí ve 

společném prostoru za stanovených podmínek provozu podle zvláštních předpisů, jako je 

zákon č. 361/2000 sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. [7]      

 

11..11..1122..  PPrroossttoorr  mmííssttnníí  kkoommuunniikkaaccee  

  Je místo nad tou částí komunikace, která slouží veřejnému dopravnímu provozu 

(vozidlům i chodcům), případně pobytu dopravně statickému i dynamickému včetně pásu 

zeleně. Je definován buď uliční čárou (stavbami, oplocením), nebo vnějším okrajem pásů pro 

chodce nebo obdobné plochy. U obytné zóny se člení na dopravní prostor a pobytový prostor. 

Hranice mezi dopravním prostorem a pobytovým prostorem je vyhrazena zřetelným 

oddělením (například odlišným povrchem), sloupky, hranou obrubníku, plotu apod. [7]      
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11..11..1133..  DDoopprraavvnníí  pprroossttoorr  

 Je část prostoru v obytné zóně, který je určen ke smíšenému provozu. [7]  

 

11..11..1144..  PPoobbyyttoovvýý  pprroossttoorr  

 Je část prostoru v obytné zóně, který je určen k nedopravním účelům, jako je 

například odpočinek, zeleň, hřiště, aj. [7]      

  

11..11..1155..  MMííssttnníí  kkoommuunniikkaaccee  

 Tato je podle zákona č. 12/1997 sb., ve znění pozdějších předpisů o pozemních 

komunikacích v České republice označovaná komunikace pro kategorii pozemní komunikace, 

do které silniční správní úřad má řadit veřejné pozemní komunikace, které slouží zejména 

místní dopravě na území obce. Majitel těchto komunikací je podle zákona obec. [8]      

 

11..11..1166..  SSiillnniiccee  II//5588  

 V České republice jsou tyto silnice vymezeny dle zákona o pozemních 

komunikacích především pro dálkovou a mezistátní dopravu. [8]      

 

11..11..1177..  HHllaavvnníí  ddoopprraavvnníí  pprroossttoorr  

 Jedná se o prostor mezi obrubami, ke kterému se přičte bezpečnostní odstup 0,5 m. 

[9]       

 

11..11..1188..  PPřřiiddrruužžeennýý  pprroossttoorr  

 Jedná se o prostor od kraje hlavního dopravního prostoru k okraji prostoru místní 

komunikace. [10]       

 

11..11..1199..  CChhooddnnííkk  

 Jedná se o úsek pozemní komunikace nebo samostatnou pozemní komunikaci, která 

slouží chodcům k přesunu po délce komunikace. Chodníky jsou obyčejně opatřeny místní 

komunikace, popřípadě průjezdní úseky silnic. Chodníky se navrhují buď jednostranné, nebo 

oboustranné. [8]       
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11..11..2200..  CCyykklloosstteezzkkaa  

 Jedná se o pozemní komunikaci nebo její jízdní pás, jež je vyhrazen dopravním 

značením pro jízdu na jízdním kole. Je navržena pouze pro cyklistickou dopravu. [8]       

 

11..11..2211..  SStteezzkkaa  pprroo  cchhooddccee  aa  ccyykklliissttyy  

 Je na rozdíl od pouhé cyklostezky přístupná také chodcům. Od roku 2001 umožňuje 

dopravní značení rozlišovat, zda je stezka pro chodce od stezky pro cyklisty oddělena, nebo 

zda je celá šířka stezky určena chodcům i cyklistům dohromady. [8]       

 

11..11..2222..  PPaarrkkoovváánníí  

 Jedná se o umístění vozidla stranou od jízdních pruhů pozemní komunikace. 

Parkování se používá zpravidla po dobu nákupů, návštěvy, zaměstnání, naložení nebo 

vyložení nákladů. [11]       

 

11..11..2233..  OOddssttaavvnnáá  ppaarrkkoovvaaccíí  ssttáánníí  

 Jde o umístění vozidla stranou od jízdních pruhů pozemní komunikace, obyčejně 

v místě bydliště, případně v místě provozovatele vozidla po takovou dobu, kdy se vozidlo 

nepoužívá. [11]       

 

11..11..2244..  PPaarrkkoovvaaccíí  ssttáánníí  

 Jedná se o místa určená pro parkování nebo odstavování vozidla. [11]      

  

11..11..2255..  PPaarrkkoovviiššttěě  

 Jde o venkovní prostor pro parkování vozidel. Parkování se uskutečňuje na zvláštní 

ploše oddělené od pozemní komunikace, na které jsou vyprojektována jednotlivá parkovací 

stání. [11]       
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11..11..2266..  LLiimmiittyy  vvyyuužžiittíí  úúzzeemmíí  

 Jsou nepřekročitelnou hranicí pro využití území. Působí zvláště jako omezení 

činnosti a ovlivňují tedy rozvoj města. [12]       

 

11..11..2277..  ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  

 Jedná se o plochu definovanou k zastavění územním plánem nebo zásadami 

územního rozvoje. [13]       

 

11..11..2288..  ZZaassttaavvěěnnéé  úúzzeemmíí  

 Jedná se o území vymezené územním plánem nebo postupem dle stavebního 

zákona. Nemá-li obec takhle definované zastavěné území, je jím zastavěná část obce 

vymezena k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitosti. [14]        

 

11..11..2299..  MMoobbiilliiáářř  

 Je vybavení, které slouží k různorodým činnostem, např. k relaxaci, užitku aj. [15] 

      

11..11..3300..  PPoottookk  

 Jedná se o přirozený vodní tok. Je specifický menší délkou, rozlohou povodí 

a průtokem než říčka nebo řeka. 

 

11..11..3311..  ÚÚzzeemmnníí  pplláánn  

 Jedná se o druh územně plánovací dokumentace, která se snaží o prostorové 

a funkční uspořádání území v krajině a jeho využití.  

 

11..11..3322..  TTeecchhnniicckkáá  iinnffrraassttrruukkttuurraa  

 Jedná se o souhrn ploch, podzemních a nadzemních staveb a zařízení obvykle 

nevýrobního charakteru, které mají zařídit řádný provoz území včetně nevýrobních činností. 

Jde především o vodovody a kanalizace, zásobování elektrickou energií, plynem, teplem, 

telekomunikací a ostatní spoje včetně televizního signálu, dopravní zařízení, ochranu před 
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škodlivými účinky přírody (úprava toků a protipovodňová opatření) a lidi (odstraňování 

odpadů), péči o zeleň a čistotu prostředí. [16] 

 

11..11..3333..  RReegguullaattiivvyy  úúzzeemmíí  

 Jedná se o závazná pravidla, která omezují nebo vylučují, popřípadě podmiňují 

umísťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání. 

[17] 

  

11..11..3344..  PPlloocchhyy  vveeřřeejjnnééhhoo  pprroossttrraannssttvvíí  

 Podle zákona 128/2000 sb. v pozdějším znění jde o veškerá náměstí, ulice, tržiště, 

chodníky, veřejnou zeleň, parky a jiné prostory přístupné každému bez omezení. Tyto 

prostory slouží obecnému užívání bez zřetele na vlastnictví k tomuto prostoru. [18] 

 

 

1.2. Výhody a nevýhody rodinných a bytových domů 

 

11..22..11..  VVýýhhooddyy  rrooddiinnnnýýcchh  ddoommůů::  

· jedná se o individuální charakter bydlení, 

· je zde přímá spojitost bytů k venkovnímu prostředí, 

· majitelé domu mají akustickou pohodu, 

· soukromí oproti jiným typům zástavby, 

· jsou zde výhodné podmínky pro bydlení všech věkových kategorií, 

· velká objemová rozmanitost, 

· velká adaptabilita bytu, 

· možnost seberealizace rodiny, 

· možná univerzální orientace ke světovým stranám. [3] 

 

11..22..22..  NNeevvýýhhooddyy  rrooddiinnnnýýcchh  ddoommůů::  

· malá urbanistická ekonomie, 

· delší docházkové vzdálenosti pro obyvatele domů, 
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· vyšší náklady, 

· vyšší spotřeba materiálů, 

· delší komunikace, 

· kladou se větší nároky na technickou a dopravní infrastrukturu. [3] 

 

11..22..33..  VVýýhhooddyy  bbyyttoovvýýcchh  ddoommůů::  

· větší urbanistická ekonomie, 

· větší ekonomie výstavby při nákladech na 1 byt, 

· intenzita bytové výstavby, 

· množství veřejné zeleně a rekreačních ploch. [3] 

 

11..22..44..  NNeevvýýhhooddyy  bbyyttoovvýýcchh  ddoommuu::  

· možná ztráta styku s přírodou, 

· značná pravděpodobnost konfliktů mezi obyvateli domů. [3] 

 

11..22..55..  OOddssttuuppnnéé  vvzzddáálleennoossttii  rrooddiinnnnýýcchh  ddoommůů::  

· samostatně stojící rodinné domy by neměly být od sebe vzdáleny méně než 7,0 m, 

· od společných hranic pozemků nesmí být vzdálenost menší než 2,0 m, 

· průčelí s okny obytných místností musí být vzdálené nejméně 3,0 m od okraje 

komunikace. [3] 

 

 

1.3. Získané podklady: 

 

· Ortofoto mapa, 

· ZABAGED® výškopis, 

· ZABAGED® polohopis, 

· katastrální mapa, 

· výpis z katastru nemovitostí, 

· Územní plán města Kopřivnice, 
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· podklady a požadavky Městského úřadu Kopřivnice, 

· fotodokumentace území, 

· zákony a vyhlášky, 

· vedení inženýrských sítí ‒ vyjádření správců  sítí:  RWE, ČEZ, SmVaK, O2.                                                                     
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2.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

2.1. Charakteristika města – základní údaje 

 

 

Obrázek 1 - Znak města Kopřivnice [2] 

 

Název města:     Kopřivnice 

Kraj:    Moravskoslezský 

Okres:    Nový Jičín 

Obec s rozšířenou působností:  Kopřivnice 

Zeměpisné souřadnice:   49°35´55´´ s. š 

    18°8´45´´ v. d. 

Nadmořská výška:    320 m 

Katastrální výměra:   27,48 km² 

Počet obyvatel:     23 429 (k 1. 7. 2013) 

 

 

2.2. Charakteristika města – Poloha Kopřivnice 

 

Město Kopřivnice se nalézá v severovýchodní části Česka, v Moravskoslezském kraji 

(cca 32 km jihozápadně od Ostravy), na východě okresu Nový Jičín. Je druhým největším 

městem okresu a je vzdálené 14 km od okresního města. Polská hranice se nachází asi 45 km 

severovýchodně od Kopřivnice. Hranice se Slovenskem je 40 km na východ. Oblast města 

vytváří přechod mezi mírně zvlněnou nížinou Moravské brány a pásmem beskydských hor. 
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Kopřivnice spadá do Štramberské vrchoviny a rozkládá se  od jihu na sever mezi dvěma kopci 

- Červeným kamenem (690 m. n. m.) a Bílou horou (557 m. n. m.). Kopřivnicí protéká potok 

Kopřivnička, který je levým přítokem Lubiny náležící do povodí Odry. Průmyslová 

Kopřivnice je zástavbou úzce propojena se Štramberkem, což vytváří dojem dvojměstí. Poblíž 

se dále nachází město Příbor a obec Hukvaldy. Dohromady vytvářejí Lašskou bránu Beskyd. 

[22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Historie města Kopřivnice 

 

 První zmínky o osídlení místa, na kterém nyní leží průmyslová Kopřivnice, pochází 

již ze starší doby kamenné. Kopřivnice leží v tzv. Moravské bráně, přes kterou směřoval 

obchod mezi Baltem a Středozemním mořem. Tato skutečnost poukazuje na to, že oblast 

starším kulturám nebyla neznámá. [19]   

 

 Spolehlivě je zde dokázána existence lidu lužických popelnicových polí, jenž území 

obýval na sklonku pozdní doby bronzové (asi 9. stol. př. n. l.) u tzv. Šutyrovy studánky  

na Červeném kameni. Později, v období 2. stol. př. n. l. se na území nacházely keltské osady. 

V letech 1280‒1290, brzy po vybudování hradu Šostýn, vznikla Kopřivnice jako osada. 

Šostýn jako hrad fungoval poměrně krátkou dobu, od konce 13. stol. do poloviny 15. stol. 

Zakladatel byl Jindřich z Hückeswagenu a v držení jeho potomků Šostýn zůstal do roku 1307. 

Hrad patřil olomouckému biskupství, které jej udělovalo v léno světským feudálům. Roku 

1404 začala hrad obléhat polská vojska. V roce 1420 byl dobyt, vypálen a zdevastovaný byl 

předán zákonnému majiteli. Ten již Šostýn neopravil a hrad byl opuštěn a chátral. [19] 

 

Obrázek 2 - Specifikace lokality [24] Obrázek 3 - Přesnější specifikace lokality [23] 
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 5. října 1621 se dostavilo válečné řádění i do Kopřivnice, kterou přepadli vzbouření 

Valaši, a dále v letech 1626‒1627 trpěla za dánského vpádu. Vrchnost zvedala své režijní 

hospodářství a nastalo prudké zvýšení robot, což postupně vedlo k nepokojům poddaných. 

Vše vygradovalo 19. 5. 1643 u Váňova kamene. Nakonec byly spory ukončeny smírem. 

Povstání opět propuklo v roce 1695, a to z důvodu nespokojenosti s hejtmanem Maxmiliánem 

Harasovským z Harasova. 26. června 1695 se spojilo 1500 vzbouřenců. Po dlouhém jednání 

byly sníženy robotní povinnosti, postupně však opět rostly. [19] 

 

 Živelné pohromy, neúroda, epidemie, drahota a hlad těžce dopadaly na zdejší lid. 

Přelomem v historii Kopřivnice bylo vybudování továrny na kameninu a hliněné zboží roku 

1812. Ignác Raška, zakladatel továrny, byl původem z rodiny držitelů svobodného dvora 

zemanství. Továrna se nejprve zabývala výrobou talířů, váz, džbánů a hrníčků. Sortiment  

byl po čase rozšířen o kachle, obkládačky a kachlová kamna. Továrna získala věhlas v celé 

Rakousko-Uherské monarchii. Roku 1962 byla avšak po 150 letech výroby zrušena. 

  

 V roce 1850 byla založena nová významná továrna. Založil ji Ignác Šustala 

a vyráběly se zde kočáry a bryčky. Od roku 1873 se továrna specializovala na výrobu 

železničních vagónů. [19]  

 

 Rozvoj Kopřivnice v této době dosahuje svého vrcholu. Po smrti Šustaly přebírají 

podnik synové specializující se na produkci osobních automobilů. Díky vzrůstu počtu dělníků 

došlo v Kopřivnici k vybudování dalších obytných domů. Kopřivnice přišla o svůj vesnický 

charakter a úředně byla roku 1910 pozvednuta na městys. V roce 1919 se konaly zkoušky 

vozů typu U ve Vysokých Tatrách. Místní obyvatelé přirovnávají vozy k Tatrám. Název se 

ujal a v březnu 1919 vznikají první vozy s názvem Tatra. Úspěchy automobilů Tatra rozšířily 

věhlas značky v celém světě. [19] 

 

 Dne 10. října 1938 Kopřivnici zabrali Němečtí nacisté v rámci tzv. páté zóny.  

6. května 1945 byla Kopřivnice osvobozena a nastával bouřlivý růst. Již v roce 1948 byla 

povýšena na město. [19] 
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Obrázek 4 - Kopřivnice – továrna [19] Obrázek 5 - Stará Kopřivnice [19] 
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3. STÁVAJÍCÍ STAV MĚSTA KOPŘIVNICE 

 

3.1.  Širší vztahy 

 

 Město Kopřivnice se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje, v okrese 

Nový Jičín. Na severu sousedí se správním územím města Příbor, z východu se správním 

územím obcí Hukvaldy a Kozlovice, na jihu se správním územím obcí Tichá a Lichnov  

a ze západu se správním územím obcí Štramberk a Závišice. Město Kopřivnice obsahuje 

Kopřivnici a 3 místní části ‒ Lubinu, Mniší a Vlčovice. V blízkosti Kopřivnice se nachází tato 

města ‒ Příbor (cca 5 km), Nový Jičín (cca 13 km), Frenštát pod Radhoštěm (cca 13 km), 

Frýdek-Místek (cca 20 km) a Ostrava (cca 35 km). Zástavba města Štramberk navazuje na 

zástavbu Kopřivnice. [20] 

 

 Kopřivnice je správním, obslužným a výrobním centrem, zdrojem pracovních 

příležitostí a centrem občanského vybavení pro okolní obce. Jsou tady zastoupeny funkce, 

které v okolních obcích nemohou z ekonomických důvodů vzniknout. V Kopřivnici  

se nalézají zdravotnická zařízení, jako jsou specializovaná lékařská pracoviště, ordinace 

praktických lékařů a léčebna pro dlouhodobě nemocné. Dále se zde nacházejí sociální služby 

‒ čtyři základní školy se spádovou oblastí Závišice, Lubina, Vlčovice, Mniší, část 

Štramberku, střední průmyslová škola, učiliště, vyšší odborná škola. V městě Kopřivnice také 

najdeme kulturní zařízení ‒ kino, kluby, knihovnu a kulturní a katolický dům, ve kterých 

probíhají koncerty, plesy a divadelní představení. Ve městě se také nachází zařízení  

pro ubytování, obchod (jednotky maloobchodní sítě, supermarkety jako Penny, Albert, Tesco, 

Kaufland) a sportoviště (zimní a letní stadión, krytý bazén, volejbalové a minigolfové hřiště, 

tenisové kurty). [20] 

 

3.2. Komunikace 

 

 Východní částí správního území města se táhne silnice I/58, jež má nadregionální 

význam a spojuje Ostravu a Rožnov pod Radhoštěm. Kopřivnicí prochází silnice II/480 

směřující do Veřovic a  II/482 vedoucí k Novému Jičínu, silnice II/486, která protíná část 
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Kopřivnice-Mniší, a silnice III/4824 procházející městskou částí Lubina. Veškeré tyto silnice 

mají regionální význam. [20]  

 

 Dalším spojením do Kopřivnice je železniční trať č. 325 Studénka ‒ Veřovice, která 

prochází územím města, má regionální význam. Zastávky autobusové a vlakové dopravy svou 

docházkovou vzdáleností pokrývají převážnou část zastavěného území města. [20] 

 

3.3. Technická infrastruktura 

33..33..11..  VVooddoovvoodd  

 Vodovod v Lubině byl vybudován roku 1976 a jeho provozovatelem je SmVaK 

Ostrava a.s. Zdrojem vody je Ostravský oblastní vodovod – přivaděč DN 500 ‒ Vodojem 

Hájov – Kopřivnice – Nový Jičín. Pod tlakem vodojemu OOV Hájov je tažen přívodní řád do 

dělící šachty. Tato šachta se dělí na přívod do Příbora a do Kopřivnice. Na přívodní řád do 

Kopřivnice je napojen vodovod Lubina. Toto je provedeno třemi samostatnými odběry přes 

redukční ventily. Na odběry navazují v Lubině tři samostatné rozvody, které tvoří tři 

samostatná tlaková pásma. Pokud jde o rozsah stávající vodovodní sítě v Kopřivnici 

a v ostatních částech a  rozsah navrhované vodovodní sítě, předpokládá se, že roku 2020 bude 

na veřejný vodovod připojeno 100 % obyvatel. Vodovodní síť je vystavěna v dostačujícím 

rozsahu a bude pouze doplněna o nové řády v místech navrhované výstavby. Nové řády 

budou připojeny na stávající řády v příslušných tlakových pásmech. Postupně budou 

nahrazovány řády původního vodovodu, který je dnes v neuspokojivém technickém stavu. 

[20] 

 

33..33..22..  KKaannaalliizzaaccee  

 Město Kopřivnice je odkanalizováno jednotnou kanalizační sítí, na kterou je 

připojeno cca 20 600 obyvatel. Odpadní vody jsou gravitačně odváděny na centrální ČOV, 

která je v provozu od roku 1973. V roce 2002 byla vykonána celková rekonstrukce stávající 

technologické linky. Projektovaná kapacita ČOV je Q24 = 8 300 m3
.den

-1
, EO 20 000. V 

prohlášení SmVaKu Městskému úřadu Kopřivnice se uvádí, že s ohledem na stávající vytížení 

ČOV a plánované postupné napojování nových lokalit je SmVaK připraven dle aktuální 

nutnosti vykonat na ČOV Kopřivnice další rekonstrukci, která zabezpečí odpovídající objem 
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aktivační nádrže, vyšší látkovou kapacitu ČOV a také vyšší odbourávání ukazatelů znečištění. 

K uvedenému plánu je k dispozici objem původního, v současné době nepoužívaného objektu 

biofiltru, jenž bude v případě potřeby zrekonstruován. [20]  

 

V Lubině se v současné době nachází nesoustavná kanalizační síť, která se buduje od 

počátku 20. století bez jasné koncepce, s cílem odvádět odpadní vody z vodotečí. Postupně 

byly do této kanalizace napojeny také splaškové odpadní vody z domácnosti. Čištění 

odpadních vod se zajišťuje v prostých septicích a žumpách. Přepady septiků či jímek jsou 

vyústěny do stávající kanalizace se zaústěním do Mlýnského náhonu. U pár objektů likvidaci 

odpadních vod zajišťují v malých domovních čistírnách s odtokem vyčištěných odpadních 

vod do recipientu. 

 

Podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací je likvidace odpadních vod z Kopřivnice 

zanechána nynějším způsobem, nové stoky jsou vyprojektovány pouze pro novou zástavbu. 

Likvidace odpadních vod na kapacitní ČOV vyhovuje. Ze zbytku částí je navrženo 

odkanalizování soustavnou splaškovou kanalizací jenom pro k. ú. Větřkovice u Lubiny, 

k. ú. Drholec nad Lubinou. [20] 

  

33..33..33..  EElleekkttrriicckkáá  eenneerrggiiee  

Jediným zdrojem el. energie na území města Kopřivnice je teplárna Energetiky Tatra. 

V současnosti Energetiky Kopřivnice, a.s., v majetku Komterm, a.s. Provozovatelem sítě 

VVN je ČEPS, a.s., Praha (vedení 220 kV) resp. ČEZ Distribuce, a.s., oblast Morava sídlící 

v Ostravě (vedení 110 kV). Zdrojem el. energie pro město Kopřivnice je rozvodna 110/22 kV 

Příbor, z níž jsou pro město Kopřivnice vyvedena 2 napájecí vedení 22 kV: VN 245 a VN 253 

zaústěná do rozvodny (spínací stanice) 22 kV v Kopřivnici. Distribuční soustavu VN dále 

reprezentuje 66 distribučních trafostanic (TR 22/0,4 kV) s celkovým výkonem 23 340 kVA, 

z toho v Lubině se nachází 15 trafostanic, jejichž výkon je 5 050 kVA. [20]  

 

33..33..44..  ZZáássoobboovváánníí  ppllyynneemm  

 Východní částí území k. ú. Lubina, Vlčovice prostupuje trasa VTL plynovodu 

DN200, PN10 Příbor ‒ Frenštát ve správě OKD-DPB Paskov, a.s. Kopřivnice je napojena na 

vysokotlakou plynárenskou síť (VTL) provozovanou RWE ‒ Severomoravská plynárenská, 
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a.s., 2 odbočkami z plynovodů: VTL – DN 500, PN 25 Štramberk ‒ Příbor jih (633 018). 

Plynovod byl vybudován v roce 1964 a protíná severní část řešeného území a VTL – DN 500, 

PN 40 Lipník – Příbor (632 024). Plynovod byl postaven v roce 1975 a je veden stranou od 

řešeného území. Na plynovodu 633 018 je pro město vysazena odbočka DN 200, PN 40 (632 

001), ze které jsou napojeny také regulační stanice plynu RS VTL/STL Lubina s výkonem 

1 200 m
3.

h
-1

, RS VTL/NTL Lubina – Vodárna s výkonem 200 m
3.

h
-1

. [20] 

3.4. Kvalita ovzduší 

 

 Kopřivnice a obce ve správním obvodu Kopřivnice jako obce s rozšířenou 

působností jsou opakovaně od roku 2004 na podkladě měření koncentrace znečišťujících látek 

a rozptylového modelu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) přiřazeny do tzv. 

„Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší“. Dle §7 odstavce 1 zákona  

č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší se touto oblastí rozumí území v rámci zóny nebo 

aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu.  Takto musí být překročeno u jedné 

nebo více znečišťujících látek. V městě Kopřivnice je tato oblast vyhlášena z příčiny 

překročení imisního limitu pro suspendované částice frakce PM10 a benzo(a)pyren 

opakovaně každý rok.  Zhoršenou kvalitou ovzduší jsou zasaženy prakticky všechny obce ve 

správním území Kopřivnice. [21] 

3.5. Poutavá místa v Kopřivnici a okolí 

 

  Přes Kopřivnici se táhne Lašská naučná stezka. Stezka vás provede krásami 

Kopřivnice a Štramberkem, který se nachází v sousedství Kopřivnice. Město Štramberk bylo 

vyhlášeno městskou památkovou rezervací převážně kvůli jeho souboru lidové architektury 

valašských roubených chalup. Významným lákadlem Štramberku je zřícenina hradu 

Strallenberg zvaná Štramberská trúba a také jeskyně Šipka, naleziště čelisti neandertálského 

dítěte. Díky stezky se může jít návštěvník podívat do nově zřízeného arboreta a v Kopřivnici 

navštívit muzeum Tatra, muzeum Ignáce Šustaly a vilu Ignáce Šustaly. [21] 
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4. STÁVAJÍCÍ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

4.1. Poloha řešeného území 

 

  Řešené území se nachází v severovýchodní části města Kopřivnice. Parcely 

spadají do katastrálního území Drnholec nad Lubinou [687961]. Řešená lokalita se 

nalézá na okraji města, v městské části Drnholec nad Lubinou. Na obrázku je zřetelně 

vidět poloha řešené lokality. 

 

 

 

Obrázek 6 - Umístění lokality v Kopřivnici [26] 
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4.2. Zájmová plocha se skládá z těchto parcel: 
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a
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lka
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Celková plocha řešeného území je 6,69 ha. 

4.3. Popis stávajícího stavu 

 

Daná lokalita se nachází na mírně svažitém terénu. Svah terénu lze zřetelně vidět na 

výkresu vrstevnic. Nadmořská výška území se pohybuje od 302 m. n. m do 307 m. n. m. Bpv. 

 

Na řešených parcelách se nenachází žádné křoviny ani stromy, které by bylo potřeba 

odstranit. Na parcelách se taktéž nenachází žádné jiné stavby. 

 

V severovýchodní části od území se nachází silnice č. I/58, která má nadregionální 

význam a spojuje Rožnov p. R. a Ostravu.  Mezi silnicí a řešenou lokalitou se nachází 

stávající cyklostezka, která se využívá také jako pěší komunikace a není příliš v dobrém 

stavu.  

 

Jižní část území ohraničuje stávající zástavba soukromých parcel a zahrady. Za těmito 

parcelami se nachází příjezdová komunikace k těmto plochám. Ve východní části parcely 

sousedí s obchodem nábytku.  

 

V jihozápadní části se kolem parcely nachází stávající zeleň, za kterou se nachází 

potok Sýkoreček, který pramení v Průmyslovém parku v Kopřivnici a ústí do Kopřivničky na 

okraji Příbora a spadá pod povodí Odry. Za potokem se nalézá orná půda.  

 

Severozápadní okraj parcely ohraničují opět stávající soukromé parcely a zahrady, za 

kterými se nachází příjezdová komunikace k těmto místům.  

 

Řešené území je v územním plánu vedeno jako SV – smíšené venkovské. Stávající 

okolní zástavbu tvoří rodinné domy s velikostí parcel okolo 1000 m
2
 a více. Velkou část 

kolem parcely tvoří také zemědělská půda.  
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Obrázek 8 - Územní plán Kopřivnice [20] 

Obrázek 7 - Výřez z Územního plánu [20] 
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Územní plán Kopřivnice byl vydán zastupitelstvem města Kopřivnice na jeho 21. 

zasedání, konaném dne 17. 9. 2009, usnesením č. 437, účinnosti nabyl 6. 10. 2009 (pod 

č. j.: 19/2009/SÚP&51852/2009/kvito). 

4.4. Majetkoprávní vztahy 

 

Lokalita je složena z více parcelních čísel. Veškeré tyto parcely jsou ve vlastnictví 

města Kopřivnice, které je zároveň zadavatelem projektu. Příjezdová komunikace do území 

není zajištěna, proto se bude muset zřídit nová na parcelách ve vlastnictví města Kopřivnice 

a Českých drah, a.s. Detailnější výpis se nachází v tabulce č.1, která se nachází výše. Grafické 

zobrazení se nachází ve výkrese č. 2 – Majetkoprávní vztahy.  

4.5. Dopravní napojení 

 

V blízkosti řešeného území se nachází silnice č. I/58, která má nadregionální význam 

a spojuje Rožnov p. R. a Ostravu. Mezi silnicí a řešenou lokalitou se nachází stávající 

cyklostezka, která se využívá také jako pěší komunikace a není příliš v dobrém stavu.  

 

V docházkové vzdálenosti se nalézá autobusová zastávka, ze které jezdí autobusy do 

Kopřivnice, Příbora a Frenštátu p. R. Docházkové vzdálenosti zastávek jsou označeny ve 

výkrese č.1 – Širší vztahy. 

 

V centru Kopřivnice se nachází vlaková zastávka, ze které jezdí regionální vlak 

spojující Veřovice a Studénku. Vlaková zastávka je taktéž označena ve výkrese širších vztahů 

č.1.  

 

K lokalitě není vybudovaná vyhovující příjezdová komunikace, z toho důvodu bude 

vybudována nová příjezdová komunikace na parcelách ve vlastnictví města Kopřivnice 

a Českých drah, a.s., připojující se na stávající silnici I/58.  

Mezi silnicí I/58 a řešeným územím se nachází stávající cyklostezka, která je 

využívaná také jako pěší komunikace. Tato komunikace ovšem není v příliš dobrém stavu, 

proto je třeba její úprava.  
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4.6. Limity území 

 

Před zahájením tvorby návrhu územní studie je třeba zjistit limity, které ovlivňují 

projektování daného území. Důležité je vyjádření o existenci sítí jednotlivých správců, kteří 

vydají stanovisko o poloze sítí a ochranných pásmech v lokalitě. Důležité jsou také 

geologické a hydrogeologické průzkumy.   

 

44..66..11..  GGeeoollooggiicckkéé  ppooddlloožžíí  

Složení půdy v dané lokalitě je znázorněno na obrázku č. 9. Půda je složená především 

ze sprašové hlíny, písku a štěrku. Jedná se tedy o propustné zeminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44..66..22..  RRaaddoonnoovvéé  rriizziikkoo  

 

V daném území je dle radonové mapy obsah radonu nízký, viz obr. č. 10. 

Obrázek 9 – Geologie území [27] 
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44..66..33..  OOcchhrraannnnéé  ppáássmmoo  kkoommuunniikkaaccíí  

Ochranné pásmo stávající silnice první třídy I/58 je 50 m od osy komunikace, toto 

ochranné pásmo z malé části zasahuje do řešeného území 

 

44..66..44..  OOcchhrraannnnéé  ppáássmmoo  žžeelleezznniiccee  

V blízkosti dané lokality se nenachází železniční trať. 

 

44..66..55..  OOcchhrraannnnéé  ppáássmmoo  iinnžžeennýýrrsskkýýcchh  ssííttíí  

 

Vodovodní řád 

Územím prochází výtlačný řád pitné vody DN100, který zásobuje vodojem 

v Kopřivnici. Na výtlačný řád pod vysokým tlakem se nedá připojit vodovodní řád, jelikož by 

došlo k znehodnocení armatur vodovodního řádu, proto se připojení provede na jiný řád. 

 

Obrázek 10 - Radonová situace [27] 
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Ochranné pásmo vodovodního řádu je 1,5 m na každou stranu od okraje potrubí. 

U tohoto vodovodního řádu počítá územní plán a město Kopřivnice s navržením přeložky 

podle nové zástavby. 

 

Kanalizace 

 Je vytvořen nový projekt odkanalizování Lubiny, kde je navržen kanalizační 

splaškový řád DN300, do něhož se navede daná lokalita. Ochranné pásmo tohoto řádu 

nezasahuje do řešeného území. Dešťová kanalizace není v této části Lubiny vybudována. 

 

Plynovodní řád  

Daným územím neprochází plynovodní řád. 

 

Elektrická energie  

V okolí zájmového území se nachází trafostanice. Trafostanice se nachází jižně od 

rohu parcely a slouží stávající zástavbě. Pro napojení nové lokality ovšem nemá dostatečnou 

kapacitu.  

 

Řešeným územím prochází nadzemní VN 22 kV. Toto vedení protíná celé území. 

Nachází se zde také 3 stožáry. Ochranné pásmo nadzemního VN do 35 kV je 7 m na každou 

stranu. Ochranné pásmo stožárů je 10,5 m a 12,5 m. 

 

Dle vyjádření správce sítě ‒ společnosti ČEZ je třeba respektovat tyto podmínky: 

 

· Nadzemní části jednotlivých staveb nebudou umístěny blíže jak 6 m od svislé roviny 

proložené krajními vodiči VN. 

· Komunikace včetně chodníků nebudou v souběhu s vedením VN umístěny blíže jak 

2 m od svislé roviny proložené krajními vodiči VN. 

· Komunikace včetně chodníků budou v místech křížení s vedením VN přednostně 

umístěny tak, aby se jednalo o kolmé křížení. 

· Oplocení bude v OP provedeno přednostně z nevodivého materiálu, v případě jiného 

materiálu je nutno konkrétně dojednat. 

· Plavecké bazény nebudou umístěny blíže jak 7 m od svislé roviny proložené krajními 

vodiči VN. 



39 

 

· Vodní plochy (jezírka, rybníky) nebudou umístěny blíže jak 4 m od svislé roviny 

proložené krajními vodiči VN. 

· Parkoviště, parkovací stání nebudou umístěny blíže jak 2 m od svislé roviny proložené 

krajními vodiči VN. 

· Sportovní a dětská hřiště nebudou umístěna blíže jak 7 m od svislé roviny proložené 

krajními vodiči VN. 

· Svítidla VO, stožáry MR, reklamy do výšky 3 m nebudou umístěny blíže jak 3 m od 

svislé roviny proložené krajními vodiči VN. 

· Svítidla VO, stožáry MR, reklamy výšky nad 3 m nebudou umístěny blíže jak 7 m od 

svislé roviny proložené krajními vodiči VN. 

· Navržená zeleň v OP bude volena tak, aby přirozeně, bez údržby nerostla do výšky 

nad 3 m. 

· Budou respektovány ostatní podmínky uvedené ve stanovisku 0100122530. 

 

Telekomunikace 

V dané lokalitě se nenachází vedení telekomunikačních sítí. Toto vedení se nachází 

v blízkosti řešeného území. Proto není třeba řešit ochranná pásma. 

 

Vodní poměry v území 

V blízkosti řešené lokality se nachází potok zvaný Sykoreček, který je vzdálený 

přibližně 20 m od hranic řešeného území. Ochranné pásmo tohoto potoka je ze zákona 6 m od 

hranice potoka, podle územního plánu je ochranné pásmo 2,5 m. Lokalita tudíž není ohrožena 

a neleží v záplavovém území. 

 

44..66..66..  DDoocchháázzkkoovváá  vvzzddáálleennoosstt  

V docházkové vzdálenosti se nachází dvě autobusové zastávky, viz výkres širších 

vztahů, jedna směrem na Kopřivnici a Frenštát p. R. a druhá na Příbor. Tyto zastávky se 

nachází na silnici I/58.  

 

44..66..77..  OObbččaannsskkáá  vvyybbaavveennoosstt  

V blízkém okolí od lokality se nachází základní a mateřská škola. Základní škola se 

specializuje na 1‒5 ročník. Vyšší ročníky se vyučují v Kopřivnici, kde se nachází 
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5 základních škol od 1‒9 ročníku. Mateřská škola má 2 třídy. Kapacita mateřské školy je 44 

dětí. Součástí školy je také rozlehlá školní zahrada s pískovištěm, obklopená zelení 

s dřevěnými průlezkami. 

 

V blízkosti lokality se také nachází pohostinství u Horáků a čerpací stanice. V centru 

Lubiny se nachází knihovna. V centru Kopřivnice, asi 2 km od řešené lokality se nachází 

supermarket Tesco a Kaufland. V centru Kopřivnice je také veškeré ostatní občanské 

vybavení jako například kino, divadlo, poliklinika, ambulance lékařů, sportovní zařízení, 

pošty, úřady, knihovna, pojišťovny, banky, restaurace, obchodní zóny a místa na odpočinek. 

   

Umístění občanské vybavenosti v Lubině je znázorněno ve výkrese širších vztahů. 

 

4.7. Regulativy dle Územního plánu 

Následující výčty regulativ jsou parafrázovány z aktuálního Územního plánu města 

Kopřivnice. 

 

44..77..11..  HHllaavvnníí  vvyyuužžiittíí::  

· rodinné domy, 

· stavby veřejné infrastruktury – občanské vybavení lokálního významu – stavby 

a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní 

služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, 

· stavby a zařízení pro obchod, stravování, ubytování, administrativu, 

· byty majitelů a správců zařízení, 

· veřejná prostranství včetně ploch pro rekreaci obyvatel, 

· zeleň včetně mobiliáře a dětských hřišť, zeleň hospodářská, ochranná, 

· komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související 

s dopravní infrastrukturou. [19] 

 

44..77..22..  VVyyuužžiittíí  ppřřííppuussttnnéé::  

· stavby pro zařízení a sport, rekreaci a volný čas lokálního významu, 

· bytové domy – s ohledem na výškovou hladinu zástavby – pouze v Z77, 
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· stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, skleníky, pařeniště 

apod., 

· stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního 

významu, jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity 

uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a lze jejich realizaci 

s ohledem na architekturu a organizaci zástavby lokality připustit, 

· stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat a drůbeže – negativní účinky 

na životní prostředí nesmí překračovat limity uvedené v příslušných předpisech 

nad přípustnou míru a lze jejich realizaci a ohledem na architekturu a organizaci 

zástavby lokality připustit, 

· zařízení a stavby nezbytného technického vybavení, 

· garáže v souvislosti s využitím hlavním a vedlejším, 

· účelové komunikace, nezbytné manipulační plochy. [19] 

 

44..77..33..  VVyyuužžiittíí  nneeppřřííppuussttnnéé::  

· nové stavby pro rodinnou rekreaci včetně zahrádkářských chat, 

· hřbitovy, 

· obchodní zařízení vícepodlažních typu obchodní dům, 

· komerční zařízení velkoplošná přízemního typu diskontní prodejna, 

supermarket, hypermarket, obchodní centrum s prodejní plochou nad 400 m
2
, 

· stavby a zařízení pro výrobu zemědělskou, výrobu průmyslovou, 

· sklady, 

· autobazary, 

· zahrádkové osady, 

· čerpací stanice pohonných hmot, 

· v zastavitelných plochách stavby garáží a stavby, které lze umístit na 

pozemcích rodinných domů povolovat jako stavby první bez prokázání 

možnosti umístění stavby rodinného domu, 

· nové plochy pro odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů, 

· ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. [19] 

 

 



42 

 

44..77..44..  PPrroossttoorroovvéé  uussppoořřááddáánníí::  

· zastavitelnost pozemků rodinných domů do 50 %, 

· maximální výška zástavby rodinnými domy  - 3NP včetně podkroví, u bytové 

zástavby 4NP. [19] 
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5. ÚVODNÍ ÚDAJE 

 

5.1. Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli 

 

Žadatel:   Město Kopřivnice 

  Štefánikova 1163/12 

  742 21 Kopřivnice 

  Telefon: (+420) 556 879 411 

  E-mail: posta@koprivnice.cz  

  ID datové schránky: 42bb7zg  

  IČ: 00298077 

  DIČ: CZ00298077 

 

Zhotovitel: Bc. Lenka Lošáková 

   VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební, obor Městské stavitelství a inženýrství  

              3607T013 

       VN2MSI01 

 

5.2. Označení stavby a pozemku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 11 - Zaznačení v katastru nemovitostí [25] 
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 Uzemní studie je řešená na parcelách s parcelním číslem 252/5 o výměře 15 696 

m
2, 252/1 o výměře 49 643 m

2, 560 o výměře 1 550 m
2
 a 264/4 o výměře 2 876 m

2
. 

Příjezdová komunikace a stezka pro chodce a cyklisty bude řešená na parcelách 252/4, 591/8 

a 591/12. 

5.3. Nový návrh území 

 

 Úkolem mé diplomové práce bylo vytvořit minimálně tři varianty urbanistického 

návrhu ve skicách a vybrání jedné varianty pro podrobné dopracování. Zdůvodnění výběru 

varianty. 

 

Řešené území „Dolní Roličky“ se nachází na severním okraji zastavěného území 

města. Územní studie má řešit zastavění lokality rodinnými a bytovými domy v souladu 

s daným územním plánem města Kopřivnice. Návrh musí řešit urbanisticko-inženýrské řešení 

veřejných uličních prostor a prostranství včetně prostorového uspořádání komunikací, ploch 

a zařízení pro všechny druhy dopravy a návrh inženýrských sítí a veřejné zeleně.  

 

5.4. Urbanistický návrh území č. 1 

 

 V návrhu č. 1 se jedná o zástavbu pouze rodinnými domy, čemuž jsou 

přizpůsobeny velikosti parcel. Dopravní řešení této varianty je provedeno vybudováním 

obytné zóny, v nichž je omezení rychlosti na 20 km/h z důvodů možného značného výskytu 

dětí. Jedná se tudíž převážně o bezpečnostní opatření. Šířka komunikace obytné zóny je podle 

TP103 Navrhování obytných a pěších zón navržena obousměrná s šířkou 8 m. Přidružený 

dopravní prostor šířky 1,7 m z každé strany komunikace je vymezen pro veřejnou zeleň, 

veřejné osvětlení a mobiliář. 

 

 Návrh uvažuje o vybudování 46 samostatně stojících rodinných domů. Výměra 

parcel se pohybuje od 837,85 m
2
 do 2119,23 m

2
. Výměra většiny parcel se ovšem pohybuje 

okolo 1000 m
2
.  Uprostřed území je navržen park s dětským hřištěm pro relaxaci a odpočinek 

obyvatel v řešeném území, ale bude také spádovou oblastí pro obyvatele žijící v blízkosti 

lokality.  
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 Nově navržená komunikace se napojí na stávající silnici I/58 spojující Rožnov p. R. 

a Ostravu. Mezi řešeným územím a silnicí I/58 se nachází stávající cyklostezka, která není 

v příliš dobrém stavu. Tuto cyklostezku v návrhu opravuji a využívám jako společnou 

komunikaci pro pěší a cyklisty.  

 Parkování je navrženo především v prostoru soukromých parcel. Pro každý rodinný 

dům je navrženo jedno kryté stání a jedno stání nekryté. Před každým pozemkem je 

vyhrazeno parkovací stání pro návštěvu majitelů domů. V prostoru parku jsou navíc navrženy 

4 podélné stání, z toho 1 bezbariérové.    

   

 Grafické znázornění této varianty  ‒ viz výkres č. 5 – Urbanistický návrh území 

č. 1. 

 

5.5. Urbanistický návrh území č. 2 

 

 Urbanistický návrh č. 2 doplňuje stávající zástavbu rodinnými samostatně stojícími 

domy a rodinnými dvojdomy. Návrh uvažuje s 25 samostatně stojícími rodinnými domy a 33 

rodinnými dvojdomy.  

 

 Tento návrh z velké části vychází z návrhu č. 1. Dle požadavku Městského úřadu 

byly vytvořeny 2 zóny. V první zóně jsou navrženy samostatně stojící rodinné domy 

s výměrami od 648,99 m
2
 do 2119,23 m

2
. Výměra většiny parcel se ovšem pohybuje okolo 

1000 m
2
. V druhé zóně jsou navrženy rodinné dvojdomy pro sociálně slabší obyvatele. 

Výměry těchto parcel se pohybují od 506,09 m
2
 po 1100,48 m

2. Výměra většiny parcel se 

ovšem pohybuje okolo 730 m
2
.  

 

 Uprostřed území je navržen park s dětským hřištěm pro relaxaci a odpočinek 

obyvatel v řešeném území, ale bude také spádovou oblastí pro obyvatele žijící v blízkosti 

lokality. V parku je navržena nová zeleň a mobiliář.  

 

 Nově navržená komunikace se napojí na stávající silnici I/58 spojující Rožnov p. R. 

a Ostravu. Mezi řešeným územím a silnicí I/58 se nachází stávající cyklostezka, která není 
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v příliš dobrém stavu. Tuto cyklostezku v návrhu opravuji a využívám jako společnou 

komunikaci pro pěší a cyklisty.  

 

 Parkování je navrženo především v prostoru soukromých parcel. Pro každý rodinný 

dům je navrženo jedno kryté stání, a to buď v garážovém stání, nebo pod přístřeškem. Na 

parcele je rovněž navržen prostor pro jedno stání nekryté. Před každým pozemkem je 

vyhrazeno parkovací stání pro návštěvu majitelů domů. V prostoru parku jsou navíc navrženy 

4 podélné stání, z toho 1 bezbariérové.      

 

 Grafické znázornění této varianty  ‒ viz výkres č. 6 – Urbanistický návrh území 

č. 2. 

 

5.6. Urbanistický návrh č. 3 

 

 Urbanistický návrh č. 3 doplňuje stávající zástavbu samostatně stojícími rodinnými 

domy a dvěma polyfunkčními domy.  

 

 Návrh uvažuje s 50 samostatně stojícími rodinnými domy a 2 polyfunkčními domy. 

Výměry parcel rodinných domů se pohybují od 510,59 m
2
 do 1629,22 m

2. Většina parcel se 

ovšem pohybuje okolo 800 m
2
. V polyfunkčním domě jsou navrženy 2 bytové jednotky 

v 2NP. Jedná se o schodišťový bytový dům. V prvním 1NP jsou navržené prostory pro 

volnočasové aktivity.  

 

 Ve střední části řešené lokality je navržen park s dětským hřištěm pro relaxaci 

a odpočinek obyvatel v řešeném území, ale bude také spádovou oblastí pro obyvatele žijící 

v blízkosti lokality. V parku je navržena nová zeleň a mobiliář. 

 

 Nově navržená komunikace se napojí na stávající silnici I/58 spojující Rožnov p. R. 

a Ostravu. Mezi řešeným územím a silnicí I/58 se nachází stávající cyklostezka, která není 

v příliš dobrém stavu. Tuto cyklostezku v návrhu částečně opravuji, část cyklostezky jdoucí 

kolem území ruším a napojuji stávající cyklostezku na nově zřízenou komunikaci vedoucí 

kolem hranic řešené lokality. 
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 Parkování je navrženo především v prostoru soukromých parcel. Pro každý rodinný 

dům je navrženo jedno kryté stání, a to buď v garážovém stání, nebo pod přístřeškem. Na 

parcele je rovněž navržen prostor pro jedno stání nekryté. Před každým pozemkem je 

vyhrazeno parkovací stání pro návštěvu majitelů domů. V prostoru před polyfunkčními domy 

je navrženo 28 parkovacích stání, z toho 2 bezbariérová, viz příloha č. 7 ‒ výpočet 

parkovacích míst. 
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6. POPIS VYBRANÉ VARIANTY 

 

 

6.1. Výběr varianty 

 

 Veškeré varianty splňují požadavky územního plánu Kopřivnice a respektují 

ochranná pásma v dané lokalitě. Liší se od sebe především počtem a velikostí parcel, typem 

navržených domů, návrhem tras komunikací a také ploch veřejného prostranství a ploch pro 

relaxaci a odpočinek. Jako variantu pro detailnější zpracování jsem zvolila urbanistický návrh 

č. 1. Jako hlavní důvod bych uvedla, že tato varianta nejlépe doplňuje stávající zástavbu jak 

velikostí parcel, tak typem navržených domů.  

 

6.2. Řešení urbanistického návrhu území č. 1 

 

66..22..11..  NNaavvrržžeennéé  oobbjjeekkttyy  

 Návrh rodinných domů v řešené variantě urbanistické studie je proveden formou 

objemové studie těchto domů. Dispoziční řešení v návrhu je pouze orientační, realizace 

samotných objektů se bude řídit podle požadavků dotyčných investorů.  

 

66..22..22..  RRooddiinnnnéé  ddoommyy  

 V řešené variantě uzemní studie je navrženo celkem 46 samostatně stojících 

rodinných domů. Jedná se o 2 typy navržených rodinných domů. Domy splňují požadavky na 

proslunění a odstupy staveb. 

 

 První typ rodinného domu je bungalov o zastavěné ploše 163,72 m
2
, viz obrázek 

č. 12. Bungalov je navržen pro 4člennou domácnost a obsahuje obývací pokoj s jídelnou 

a kuchyní, dva dětské pokoje, ložnici, hygienické zařízení, technickou místnost, kumbál 

a předsíň. U tohoto typu domu jsou navržena 2 parkovací stání podle normy ČSN 73 6110 

Projektování místních komunikací. Jedno místo je řešeno jako kryté pod přístřeškem a jedno 

jako nekryté stání.  
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 Druhý typ rodinného domu je dvoupodlažní dům s obytným podkrovím o zastavěné 

ploše 128,11 m
2
, viz obrázek č. 13. Dům je navržen pro 4člennou domácnost. V 1NP se 

nachází obývací pokoj s jídelnou a kuchyní, WC, kumbál a předsíň se schodištěm a technická 

místnost. V 2NP se nachází dva dětské pokoje, ložnice, koupelna a chodba vedoucí od 

schodiště. U tohoto typu domu jsou navržena taktéž 2 parkovací stání podle normy ČSN 73 

6110 Projektování místních komunikací navržen. Jedno parkovací stání je řešeno jako kryté 

v navržené garáži a jedno jako nekryté stání.  

    

 

 Oba typy domů jsou vhodné na rovinatý terén, popřípadě terén mírně svažitý. 

Domy jsou vystavěny na základových pásech šířky 750mm  a hluboky 800mm a na základové 

desce tloušťky 150mm. Obvodové zdivo obou typu domů má složení -  Porotherm universal 

100mm, Porotherm 44 EKO+ 440mm, Z301 super bílá 6mm, Vertex 117, Multigrud ZS 

1,5mm a nakonec fasádní omítku Baumit Filltop orange 4. Obě variany mají také stejné 

složení podlahy v 1NP, skládá se z  - plovoucí podlaha 15mm, Miralon 5mm, anhidridový 

potěr 50mm, XPS Perimetr 100mm, hydroizolace Glastek 40 Mineral special 4mm, 

železobetonová deska 150mm, zhutněný štěrkopískový podsyp 100mm, rostlý terén.   

 

 Rodinný dům typ 1 - bungalov má neobytný prostor pod střešní konstrukcí, proto je 

stropní konstrukce tvořena cementovým potěrem 400mm, Porotherm nosníky s vložkami 

miako 150mm a omítkou Porotherm universal 10mm. Střešní konstrukce tohoto typu domů 

má složení - střešní krytina Lindab, Jutafol D220 speciál 0,3mm, záklop dřevěný tl. 2,5mm, 

krokve 250nn, zateplení mezi krokvemi 250mm a Jutafol N Al 170 speciál.  

 

Obrázek 13 - Rodinný dům typ 1 - bungalov Obrázek 12 - Rodinný dům typ 2 - dvoupodlažní RD 
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 Rodinný dům typ 2 má obytné podkroví a střešní konstrukce má složení – střešní 

krytina Lindab, Jutafol D 220 speciál 0,3mm, záklop dřevěný tl. 2,5mm, krokve 250mm, 

zateplení mezi krokvemi 250mm, Jutafol N 170 speciál a SDK podhled  12,5mm. Na střešní 

konstrukci je zavěšená vodorovná konstrukce o složení – krokve 150x70mm, zateplení mezi 

krokvemi 150mm a SDK podhled 12,5mm. Stropní konstrukce mezi 1NP a 2NP se skládá z -  

plovoucí podlaha 15mm, Miralow 5mm, anhydridový potěr 50mm, XPS Perimetr 70mm, 

cementový potěr 40mm, Porotherm nosníky s vložkami miako 150mm, omítka Porotherm 

universal 10mm.  

 

66..22..33..  DDoopprraavvnníí  řřeeššeenníí  

  Návrh dopravního řešení pro automobilovou, pěší i cyklistickou dopravu, včetně 

statické dopravy je řešen ve výkrese č. 8 – Dopravní infrastruktura. Je zde zřetelné napojení 

na stávající okolní zástavbu i napojení na silnici č. I/58, včetně dopravního značení a řešením 

křižovatek.  

 

66..22..44..  KKoommuunniikkaaccee  

 Nově navržené komunikace v řešeném území se napojují pro automobilovou 

dopravu na silnici č. I/58. Na této silnici je povolená rychlost 90 km/h.  

 

 Napojení na tuto komunikaci je řešeno pomocí snížení rychlosti v místě napojení. 

Ze směru z Příbora nejprve na 70 km/h v místě vzdáleném 150 m od napojení a dále na 

50 km/h ve vzdálenosti 50 m od místa napojení. Tuto značku ruší značka začátku obce 

Lubina. Z místa od Lubiny je snížení rychlosti řešeno umístěním značky omezující rychlost 

50 km/h pod označení konec obce Lubina.  

 

 Pěší a popřípadě i cyklistická doprava je vyřešena napojením na komunikaci, která 

vede souběžně s komunikací I/58, podél řešeného území. Tato komunikace, která je nyní 

vedená jako cyklostezka, ovšem není v dobrém stavu, proto v návrhu počítám s její 

rekonstrukcí a navrhuji šířku 4 m, která je dostatečná pro stezku cyklistickou a pěší dopravu 

dle příslušných právních předpisů. Návrh této komunikace je zřetelný na obr. č. 14.  
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 Na tuto stezku je území napojeno ve 3 místech. Stezka dále navazuje na stávající 

chodníky.  

 

 Nově navržené komunikace v území jsou řešené jako obytná zóna. Jedná se 

o obousměrnou komunikaci se smíšeným provozem, což znamená, že všichni uživatelé (řidiči 

motorových vozidel, cyklisté i chodci) sdílejí společný dopravní prostor. Toto řešení přináší 

výrazné zvýšení komfortu bydlení. Hlavním kladem je zvýšení bezpečnosti provozu 

a zdůraznění pobytové funkce. Předpokládá se zde také pohyb, setkávání obyvatel a hra dětí. 

V obytné zóně je maximální povolená rychlost 20 km/h.  

  

 Šířka komunikace obytné zóny je navržena podle TP103 Navrhování obytných 

pěších zón 8 m. V této komunikaci je vizuálně zvýrazněný pruh pro pěší o šířce 2 m. Na 

každé straně od komunikace je 1,7 m široký pruh zeleně. Tato komunikace zajišťuje přístup 

ke všem stavebním parcelám nejen obyvatelům, ale také vozidlům pro sběr komunálního 

odpadu a hasičskému autu. Poloměr obrub je dle ČSN 73 6110 Projektování místních 

komunikací navržen 9 m.  

 

 Podélný sklon komunikace vychází z členění terénu. Příčný sklon bude proveden 

jednostranně se spádem 1 % ve směru k uličním vpustím. Povrch navržené komunikace bude 

realizován z asfaltobetonu. Konstrukce vozovky včetně materiálového řešení je uvedena ve 

výkrese č. 11 – řez uličním prostorem A-A´ a výkrese č. 12 – řez uličním prostorem B-B´.  

 

Obrázek 14 - Stezka pro cyklisty a pěší 
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 Křižovatky v území jsou řešené podle ČSN 73 6102 ed.2 Projektování křižovatek 

na pozemních komunikacích. Dle rozhledových trojúhelníků bylo u většiny křižovatek 

navrženo řešení pomocí hlavní komunikace a značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ z vedlejší 

komunikace. Pouze jedna křižovatka je řešena pomocí „Přednosti zprava“.  Svislé dopravní 

značení je navrženo dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 

 

 Vjezd do obytné zóny je označen svislým dopravním značením „Značka obytná 

zóna č. IP 26a“ umístěným při vjezdu do řešené oblasti dle TP103 Navrhování obytných 

a pěších zón.  

 

 Navržené komunikace budou od zeleného pásu odděleny obrubníkem firmy CS – 

BETON s.r.o.  

 

 

 

 

 

  

 Příjezdové komunikace k domu a chodníky jsou navrženy ze zámkové dlažby 

a jsou dodrženy minimální rozměry dle daných právních předpisů.  

 

66..22..55..  SSttaattiicckkáá  ddoopprraavvaa  

 Parkování v území je řešeno dvojím způsobem. V prvním způsobu jde o plochu 

vyhrazenou před vjezdem k pozemkům o šířce 2 m, která je určená pro odstavení vozidel pro 

návštěvy, nebo na dočasné odstavení vozidla majitelů domů. Dále je v území navrženo 

5 podélných stání, z toho 1 bezbariérové pro návštěvníky území. Počet parkovacích míst je 

stanoven dle ČSN 7306110 Projektování místních komunikací. Rozměry parkovacích ploch 

jsou navrženy dle ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Pro podélné 

stání je šířka 2 m a délka u středních stání 6,75 m a u krajních stání 7,75 m. Dle vyhlášky 

č. 368/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb je navrženo 1 podélné parkovací stání o rozměrech 3,5 x 7 m. Výpočet parkovacích 

stání je navržen v příloze č. 2 – Výpočet parkovacích míst. 

 

Obrázek 15 - Silniční obrubník [29] 
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 Parkování na soukromých pozemcích je řešeno jedním krytým stáním, buďto 

pomocí přístřešku, nebo garáže a jedním nekrytým stáním na příjezdové komunikaci k domu.  

   

66..22..66..  ZZeelleennýý  ppááss  

 Mezi komunikací obytné zóny a hranicí soukromých pozemků je navržen zelený 

pás o šířce 1,7 m, který umožňuje vedení technické infrastruktury, umístění veřejného 

osvětlení a také zeleně a mobiliáře. 

 

6.3. Technická infrastruktura 

 

 Prostorové uspořádání inženýrských sítí je navrženo podle ČSN 73 6005 Prostorová 

úprava vedení technického vybavení. Souběh a uložení inženýrských sítí je znázorněn ve 

výkresech č. 11 – Řez uličním prostorem A-A´ a č. 12 – Řez uličním prostorem B-B´.  

 

66..33..11..  VVooddoovvoodd  

 Zásobování řešené lokality vodou bude zajištěno napojením na stávající vodovodní 

řád DN125, vedoucí podél druhé strany silnice I/58. Na stávající vodovodní řád procházející 

územím se připojit nelze, jelikož se jedná o výtlačný řád pitné vody, který zásobuje vodojem 

v Kopřivnici. Na výtlačný řád pod vysokým tlakem není vhodné se připojovat, jelikož hrozí 

znehodnocení armatur na přípojkách vodovodního vedení. Územní plán města Kopřivnice 

počítá s přeložením tohoto řádu dle navržené stávající zástavby. Přeložení je zřetelné na 

výkrese č. 9 – Vodovodní vedení, splašková a dešťová kanalizace.  

 

 Nově navržený vodovodní řád bude realizován dle požadavků správce sítí, společnosti 

SmVaK Ostrava, a.s. Realizovaný řád DN80 je navržen okruhový jednostranný a výpočet je 

uveden v příloze č. 3 – Výpočet pitné vody. Řád bude proveden z plastového potrubí a bude 

mít krytí 1,35 m dle vyhlášky ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. 

Jednotlivé přípojky k navrženým parcelám budou prováděny navrtávkou. Budou použity tyto 

armatury - Navrtávací pás Hawle-Haku č.5310 110/2- uzávěrový pás, Nádstavcový uzávěr 

č. 3720 Hawle-Haku, Kombinované navrtávací ISO šoupátko č. 2681, Napojovací ISO 
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tvarovka s plochým těsněním č. 6221, Zemní soustava pro armatury domovní přípojky 

č. 9101, Pouliční poklop tuhý č. 1550.  

 

 Rozmístění vodovodního řádu, přípojek a hydrantu je znázorněno na výkrese 

č. 10 - Inženýrské sítě - elektrické vedení, vedení VO, vodovodní vedení, telekomunikace, 

plynovod. 

 

66..33..22..  SSppllaašškkoovváá  kkaannaalliizzaaccee  

 V blízkosti řešeného území, mezi silnicí I/58 a hranicí území je nově vybudován 

řád splaškové kanalizace DN300, který je navržen speciálně pro odkanalizování tohoto území. 

Napojení na tento řád bude provedeno přes stávající šachtu splaškové kanalizace. Nově 

navržená kanalizace je umístěna v komunikaci a bude řešena jako gravitační. Jako materiál 

potrubí bude použit neměkčený polyvinylchlorid se zvýšenou kruhovou tuhostí SN 8 od 

společnosti Wavin – Osma, s.r.o.  

 

 Nově navržený kanalizační řád bude realizován dle požadavků správce sítí, 

společnosti SmVaK Ostrava, a.s. Výpočet splaškové kanalizace v území je uveden v příloze 

č. 4 – Výpočet splaškové kanalizace a je rozdělen na 4 úseky. Návrh splaškové kanalizace je 

uveden ve výkrese č. 9 – Vodovodní vedení, splašková a dešťová kanalizace. V místě 

napojování, nebo při změně směru kanalizace budou zřízeny kanalizační šachty. Kanalizační 

šachty musí být od sebe vzdáleny maximálně 50 m.   

 

 Přípojky k jednotlivým objektům budou napojeny na nově navrženou splaškovou 

kanalizaci. Dimenze přípojky bude DN150 a bude provedena z neměkčeného 

polyvinylchloridu se zvýšenou kruhovou tuhostí SN 8 od společnosti Wavin – Osma, s.r.o.  

 

66..33..33..  DDeeššťťoovváá  kkaannaalliizzaaccee  

 Novinkou z hlediska hospodaření se srážkovými vodami je v roce 2010 

novelizovaný zákon č 254/2001 sb., o vodách (vodní zákon), který vstoupil v platnost 

1. 8. 2010. Vodní zákon jednoznačně požaduje buď vsakování, nebo alespoň zadržení 

srážkových vod před jejich odvedením do vodního toku či kanalizace. 
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 V okolí řešeného území nevede jednotná kanalizace. Dešťové vody budou 

odváděny do blízkého potoka zvaného Sýkoreček. Kapacitně ovšem návalové deště 

Sýkoreček není schopen pobrat, proto je navržena retenční nádrž, viz níže.  

  

 Nově navržená dešťová kanalizace bude řešena gravitačně. Z důvodu nepříznivého 

profilu terénu bude muset být kanalizace prokopnuta proti vrstevnicím, ale i tak splní 

požadavky na nejnižší možné krytí kanalizace 6 m. Jako materiál bude použit neměkčený 

polyvinylchlorid se zvýšenou kruhovou tuhostí SN 8 od společnosti Wavin – Osma, s.r.o. 

Navržená dešťová kanalizace bude vedena v komunikaci. 

 

 Návrh dešťové kanalizace je vyznačen ve výkrese č. 9 – Vodovodní vedení, 

splašková a dešťová kanalizace. Výpočet je uveden v příloze č. 5 – Výpočet dešťové 

kanalizace. Výpočet je rozdělen do 10 úseků a jsou navrženy profily DN250, DN400 

a DN500. V místě napojování, nebo při změně směru kanalizace budou zřízeny kanalizační 

šachty. Kanalizační šachty musí být od sebe vzdáleny maximálně 50 m.   

 

 Výpočet dešťových kanalizací počítá jak s odkanalizováním veřejných prostor jako 

je komunikace, tak také s odkanalizováním soukromých pozemků – střech, příjezdových 

komunikací k domům a chodníků. Komunikace je vyspádovaná jednosměrně a stéká do 

uličních vpustí a je dále odváděná.  

 

 Dešťové vody ze střech a příjezdových komunikací k domům a chodníků na 

jednotlivých pozemcích jsou odváděny do plastové monolitické jímky CR37 o objemu 3750l, 

viz obrázek č. 18. Přepad z této jímky je veden do 3 ks akumulačního boxu Azura, viz 

obrázek č. 16, které budou použity pro vsakování. Krytí těchto boxů je uvedeno na obr. č. 17. 

Přepad z těchto boxů bude veden do dešťové kanalizace. Voda z jímací nádrže bude použita 

v objektech na splachování, praní, zalévání aj.   

  

 Akumulační box Azura nahrazuje tradiční řešení štěrkového lože. Objem jednoho 

lože je 0,2 m
3
. Hmotnost jednoho kusu je 8,5 kg.  Podzemní nádrž Carat je vyráběná 

z kvalitního materiálu Duralen®, který je mimořádně pevný a mrazuvzdorný. Tento materiál 

zaručuje vysokou životnost jímek. Je ověřeno, že tímto způsobem se sníží náklady na 

spotřebu vody nejméně o 40 %. 
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 Nově navržený řád dešťové kanalizace je veden v komunikaci a všechny úseky se 

spojují v západním rohu řešené lokality, odkud jsou vedeny řádem DN500 v pěší komunikaci 

do nově navržené retenční nádrže, která se nachází v blízkosti potoka Sýkoreček. Retenční 

nádrž je navržena na 15minutový déšť dle příslušných právních předpisů. Je navržená jako 

otevřená betonová nádrž o objemu 300 m
3. Do nádrže ústí řád dešťové kanalizace DN500, 

který je při průchodu betonovou nádrží opatřen chráničkou. Ve spodní části betonové nádrže 

je škrtící potrubí DN150, ústící do potoka Sýkoreček, a ve vrchní části je navržen přepad do 

vodního toku DN500. Výpočet retenčních nádrží je uveden v příloze č. 5 – Výpočet dešťové 

kanalizace.   

 

 Na větvi ústící do retenční nádrže je navržen odlučovač ropných látek od firmy 

Ronn Drain Complet, s.r.o. Jeho dimenze je určena dle průtoku dešťových vod v dané větvi. 

Návrh je uveden v příloze č. 8 – Návrh odlučovače ropných látek.  

 

 Odlučovač je zhotoven z polyesteru, který zaručuje jeho vysokou životnost 

i v extrémních podmínkách. Konstrukce odlučovačů umožňuje, že jdou použít pro vysoké 

přítoky. Přesto jsou cenově dostupnější než seskupení několika menších odlučovačů. 

Odlučovače tvoří prostor pro odlučování ropných látek, který je doplněn koalescenčním 

filtrem. Před tímto prostorem se nachází kalová nádrž. Odlučovače opatřené obtokem jsou 

zvláště určené pro parkovací plochy a komunikace s nízkou koncentrací ropných látek na 

vstupu do 200 mg/l. Veškeré odlučovače ropných látek jsou opatřeny automatickým 

uzávěrem, který zajišťuje, že při zanedbání kontroly obsluhou nebo v případě ropné havárie 

v nepřítomnosti obsluhy předejde úniku ropných látek. 

Obrázek 18 - Nutné krytí 
boxu Azura [30] 

Obrázek 17 -Akumulační box 
Azura [30] 

Obrázek 16 - Plastová monolitická 

jímka Carat [31] 
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66..33..44..  ZZáássoobboovváánníí  ppllyynneemm  

 

 Nově navržený plynovodní řád DN110 je napojen na stávající vedení středotlakého 

plynovodního vedení, které se nachází severně od řešeného území. Návrh plynovodního 

vedení je uveden v příloze č. 6 – Výpočet spotřeby plynu.  

 

 Nově navržený plynovodní řád bude realizován dle požadavků správce sítí, 

společnosti RWE. Navržený plynovodní řád je veden v zeleném pásu. Jedná se o jednostranné 

vedení.  Grafické znázornění plynovodního vedení včetně přípojek je znázorněno ve výkrese 

č. 10 – Inženýrské sítě - elektrické vedení, vedení VO, vodovodní vedení, telekomunikace, 

plynovod. Uložení plynovodu je znázorněno ve výkrese č. 11 – Řez uličním prostorem A-A´ 

a výkrese č. 12 – Řez uličním prostorem B-B´.  

 

 Plynovodní vedení je navrženo jako okružní s dimenzí DN110, na které se připojují 

3 větve o dimenzi DN40. 

 

66..33..55..  ZZáássoobboovváánníí  eelleekkttrriicckkoouu  eenneerrggiiíí  

 Přes území prochází vedení vysokého napětí s výkonem 22 kV, které má ochranné 

pásmo 7 m od krajního vodiče na každou stranu. Na území se také nachází 3 sloupy vedení 

vysokého napětí o ochranném pásmu 10 m. V blízkosti od území se také nachází trafostanice, 

která ovšem kapacitně neumožňuje zásobování území elektrickou energií.  

 

 Nově navržené elektrické vedení bude realizováno dle požadavků správce sítí, 

společnosti ČEZ. Výpočet potřeby elektrické energie je uveden v příloze č. 7 – Výpočet 

elektrické energie. Z výpočtu vyplývá, že spotřeba energie v daném území dosahuje 

162,72 kVA, z čehož vyplývá, že je třeba navrhnout novou trafostanici. Byla navržena 

trafostanice ARMES1 od společnosti Emontas, s.r.o., o výkonu 250 kVA. Jedná se o menší 

nadzemní trafostanici s vnitřní obsluhou. Skelet je železobetonový. 
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Obrázek 19 - Trafostanice ARMES 1 [31] 

 

 Trafostanice ARMES jsou vyráběny za použití nejnovějších technologií a získaly 

certifikát ISO 9001:2001. Trafostanice splňují všechny požadavky norem platných v EU. 

Zaručuje bezpečnost jak osobám v její blízkosti při vzniku zkratových jevů, tak obsluze při 

manipulaci. Skelety trafostanic se vyrábí z železobetonu minimálně B25 zvonovým litím. Pod 

trafostanicí se nemusí zhotovovat základy. U základových dílů umístěných v zemi je zaručena 

vodotěsnost a olejotěsnost. Stanice je možno architektonicky přizpůsobit budoucímu umístění 

(různé druhy a barvy fasád, obklady soklů aj.). 

 

 Nově navržená trafostanice bude zásobovat řešené území elektrickou energií. 

Budou z ní zásobovány jak rodinné domy, tak i veřejné osvětlení. Elektrické vedení se 

nachází v zeleném pásu. Znázornění vedení elektrické energie včetně přípojek je uvedeno ve 

výkrese č. 10 – Inženýrské sítě - elektrické vedení, vedení VO, vodovodní vedení, 

telekomunikace, plynovod. Krytí elektrického vedení je znázorněno ve výkrese č. 11 – Řez 

uličním prostorem A-A´ a výkrese č. 12 – Řez uličním prostorem B-B´.  

 

66..33..66..  VVeeřřeejjnnéé  oossvvěěttlleenníí      

 Nově navržené elektrické vedení bude realizováno dle požadavků správce sítí, 

společnosti ČEZ. Veřejné osvětlení je navrženo jednostranné. Stožáry veřejného osvětlení 

budou od firmy Kooperativa, jejich výška bude 7 m. Budou použity sloupy K7 – 133/89/60, 

obj. číslo 0201024032, viz obrázek č. 22. Jako lampa veřejného osvětlení je použito svítidlo 

LVD 06-008 firmy Ekosvětla Fedatex, viz obrázek č. 20. Jedná se o indukční úsporné veřejné 
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osvětlení. Jako parkové osvětlení je použita venkovní lampa Torino od společnosti Svět-

svítidel, viz obrázek č. 21, výrobní číslo lampy je 61010.    

 

 

 

 Příjezdové komunikace a chodník k rodinným domům budou osvětlovány podle 

požadavku majitele domů. 

 

 Znázornění vedení sdělovacích kabelů je uvedeno ve výkrese č. 10 – Inženýrské 

sítě - elektrické vedení, vedení VO, vodovodní vedení, telekomunikace, plynovod. Krytí 

elektrického vedení je znázorněno ve výkrese č. 11 – Řez uličním prostorem A-A´ a výkrese 

č. 12 – Řez uličním prostorem B-B´. 

 

66..33..77..  TTeelleekkoommuunniikkaaccee  

 Stávající telekomunikační síť vede podél území, mezi hranicí území a silnicí I/58. 

Nově navržené sdělovací kabely budou realizovány dle požadavků správce sítí, společnosti 

O2. Trasa bude vedená v zeleném pásu. Znázornění vedení sdělovacích kabelů je uvedeno ve 

výkrese č. 10 – Inženýrské sítě - elektrické vedení, vedení VO, vodovodní vedení, 

telekomunikace, plynovod. Krytí elektrického vedení je znázorněno ve výkrese č. 11 – Řez 

uličním prostorem A-A´ a výkrese č. 12 – Řez uličním prostorem B-B´. 

 

 

Obrázek 21 - Stožár 
Veřejného osvětlení [31] 

Obrázek 22 - Lampa 

veřejného osvětlení [32] 
Obrázek 20 - 

Venkovní lampa 
Torino [33] 
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6.4. Odpadové hospodářství 

 

 U rodinných domů bude odpadové hospodářství řešeno pomocí individuálně 

umístěných nádob na odpad na jednotlivých pozemcích. Při počítaném odpadu 

30l/týden/osobu a předpokládaném obydlení domu čtyřmi obyvateli vyhovuje nádoba na 

odpad o velikosti 120l. 

 

 Místo na tříděný odpad je navrženo jedno na okraji lokality, při vjezdu do území. 

Plocha pro umístění kontejnerů bude ze zámkové dlažby a bude přiléhat k navržené 

komunikaci. Stanoviště obsahuje čtyři kontejnery – sklo, plast, papír a směs.  

 

 V území je také navrženo 10 odpadkových košů, rozmístěných v parku a podél 

komunikací. Umístění ploch pro tříděný odpad je znázorněno ve výkrese č. 5 – Urbanistický 

návrh č. 1. 

 

6.5. Veřejné prostranství 

 

 Ve střední části řešeného území leží navržený park o rozloze 4505 m
2. Velká část 

tohoto parku se nachází pod vedením a v ochranném pásmu VN. Z tohoto důvodu zde není 

navrženo příliš mnoho stromů a keřů. Svou delší stranou sousedí s komunikací v území. Na 

tomto okraji je také navrženo 5 podélných parkovacích míst z betonové dlažby, z toho 1 je 

bezbariérové. Jsou zde umístěny lavičky a odpadkové koše a taky parkové osvětlovací lampy. 

Součástí parku je také dětské hřiště, které obsahuje 6 druhů atrakcí, z toho jedna je určena pro 

osoby zdravotně postižené, viz obrázky č. 23–28. V parku jsou navržené chodníky, které 

splňují požadavky na minimální rozměry. Detail veřejného prostranství je znázorněn ve 

výkrese č. 20 – Veřejné prostranství - detail parku. 
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Obrázek 23 -  Bezbariérové hřiště společnosti Littletikes 
[34] 

Obrázek 24 – Lezecký diamant 
střední společnosti Hřiště, s.r.o. [35] 

Obrázek 25 - Dvojtá řetězová houpačka se 

skupinovou houpačkou [35] 
Obrázek 26 - Pískoviště s akátovým 
přístřeškem [35] 

Obrázek 27 – Vahalová pružinová 
houpačka [35] 

Obrázek 28 - Pružinová 

houpačka Monkey´s autíčko [36] 
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6.6. Zeleň 

 

 Kolem obou stran navržené komunikace se nachází zelený pás šířky 1,7 m, který 

umožňuje vedení inženýrských sítí a umístění stožárů veřejného osvětlení. Vedení je pouze 

jednostranné, takže zde vzniká možnost v budoucnu po jedné straně komunikace vysázet další 

zeleň. Další plochy zeleně se nachází v prostorách parku, kde je navržena výsadba nových 

stromů a keřů, viz výkres č. 20 – Veřejné prostranství - detail parku. Výsadba nové zeleně 

bude plnit funkci relaxační, hygienickou, okrasnou a pocitovou. Výsadba zeleně nesmí narušit 

vedení technické infrastruktury. Výsadba na parcelách u jednotlivých rodinných domů bude 

řešena individuálně, podle potřeb a přání budoucích majitelů. 

 

6.7. Městský mobiliář 

 

 Městský mobiliář je navržen v prostorách veřejného prostranství, jak podél 

komunikace, tak v parku. Jedná se o lavičky, odpadkové koše aj. Dle požadavků investora lze 

návrh mobiliáře rozšířit. 

 

 Jsou navrženy betonové lavičky s opěradlem typu V od firmy Jafa beton styl, viz 

obrázek č. 30 a betonové odpadkové koše od firmy Jafa beton styl, viz obrázek č. 29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30 - Betonová lavička [37] Obrázek 29 - Betonový odpadkový koš [38] 
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ZÁVĚR 

 

 V diplomové práci jsem se snažila splnit cíle zadané VŠB-TUO, panem Ing. Janem 

Česelským, Ph.D., a také Městským úřadem v Kopřivnici. Práci jsem zpracovávala tak, aby 

respektovala Územní plán města Kopřivnice a regulativy území. 

 

 Diplomová práce je zpracována v rozsahu územní studie. Jejím cílem byla analýza 

současného stavu řešeného území a jeho okolí a následně vhodný návrh využití území. 

Územním plánem a městem Kopřivnice byla preferována zástavba rodinnými domy, kterou 

jsem realizovala. Hlavním problémem lokality bylo vyřešení hospodaření s dešťovými 

vodami.  

 

 Vybraná varianta – Urbanistický návrh č. 1 nejlépe doplňuje stávající území 

a splňuje požadavky územního plánu města Kopřivnice.  V dané variantě jsem se podrobněji 

zabývala vyřešením dopravy v území, veřejného prostranství a inženýrských sítí. Toto vše 

jsem dořešila v návaznosti na stávající zástavbu v území. Dále byl zpracován propočet 

nákladu na navržené řešení. V návrhu je také vyřešena plocha pro relax a dětské hřiště.  

 

 Diplomovou práci jsem zpracovávala na základě svých znalostí nabytých během 

studia, doporučené literatury, ale také s pomocí mnohých konzultací s odborníky v dané 

problematice. Návrh může posloužit jako podklad pro rozvoj dané lokality.  
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Výpočet parkovacích míst 

 

 

 

 

 

 

 



Varianta 1 

počet bytových jednotek – 46 

Odstavná stání 

Obytný dům rodinný – byt nad 100m
2
 celkové plochy – 0,5 účelových jednotek na 1 stání 

Parkovací stání 

Obytné okrsky – na 20 účelových jednotek 1 stání 

 

Výpočet: 

Odstavná stání: 

46*2=92 stání 

Parkovací stání 

46/20=2,3stání→3stání 

Výpočet indexu dostupnosti 

AD – index dostupnosti 

AF – měrná frekvence spojů 

AN – součinitel nástupní doby 

AZ – docházka na zastávku v minutách 

Ac – součinitel frekvence spojů 

 

AD=∑AF=1,967 

AF=60/Aw=60/30,5=1,967 

AN=AZ+Ac=10,5+20=30,5 

AZ=450*1,4=630s=10,5min 

Ac=20min 

 

 

 



N – celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 

Oo – základní počet odstavných stání 

Po – základní počet parkovacích stání 

ka – součinitel vlivu stupně automobilizace – 400 vozidel na 1000 obyvatel→ ka=0,84 

kp – součinitel redukce počtu stání – B2 → kp=0,8 

 

N=Oo*ka+Po*ka*kp 

N=92*0,84+3*0,84*0,8 

N=79,296stání→80 stání 
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Výpočet potřeby pitné vody 

 

 

 

 

 



Objekt je dimenzován na obydlenost 4 obyvateli. 

Hodinový koeficient  

kh= 1,8 - pro rodinný dům 

 

Koeficient pro výpočet max. denní spotřeby 

kd=1,25 velikost sídla 20 000-100 000 obyvatel 

 

Počet obyvatel 

P=4 

 

Specifická potřeba vody na osobu(byt s koupelnou a lokálním ohřevem teplé vody) 

qi=36m
3
/rok = 98,63 l/den 

 

USEK 1 - 43 bytových jednotek 

 

Denní spotřeba vody rodinný dům 

QRD,den=qi*Pi=98,63*4*43 = 16 964,38 l/den 

 

Maximální denní potřeba vody pro RD 

QRD,max= QRD,den*kd=16 964,38 *1,25 = 21 205,48 l/den 

 

Maximální hodinová potřeba pro RD 

QRD,max,h= QRD,den/24*kh=21 205,48 /24*1,8= 1590,41 l/h = 4,418*10
-4

 m
3
/s 

 

Výpočet dimenze  

Dimenzi potrubí vypočítáme podle vztahu: 

807,230237,0
10*4,41844 -4

max,,
DNmmm

Q
d

hRD
Þ==

×
=

×
=

pp
 

 

 



USEK 2 – 2 bytové jednotky 

 

Denní spotřeba vody rodinný dům 

QRD,den=qi*Pi=98,63*4*2 = 789,04 l/den 

 

Maximální denní potřeba vody pro RD 

QRD,max= QRD,den*kd=789,04 *1,25 = 986,3 l/den 

 

Maximální hodinová potřeba pro RD 

QRD,max,h= QRD,den/24*kh=986,3 /24*1,8= 73,97 l/h = 2,055*10
-5

 m
3
/s 

 

Výpočet dimenze  

Dimenzi potrubí vypočítáme podle vztahu: 

8012,5005116,0
10*2,05544 -5

max,,
DNmmm

Q
d

hRD
Þ==

×
=

×
=

pp
 

USEK 2 – 46 bytové jednotky 

 

Denní spotřeba vody rodinný dům 

QRD,den=qi*Pi=98,63*4*46 = 18 147,92 l/den 

 

Maximální denní potřeba vody pro RD 

QRD,max= QRD,den*kd=18 147,92 *1,25 = 22 684,9 l/den 

 

Maximální hodinová potřeba pro RD 

QRD,max,h= QRD,den/24*kh=22 684,9 /24*1,8= 1 701,37 l/h = 4,726*10
-4

 m
3
/s 

 

Výpočet dimenze  

Dimenzi potrubí vypočítáme podle vztahu: 

8054,2402454,0
10*4,72644 -4

max,,
DNmmm

Q
d

hRD
Þ==

×
=

×
=

pp
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Výpočet splaškové kanalizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚSEK1 – 23 bytových jednotek 

kmax = 5,9 ….. dle počtu připojených obyvatel – do 100 obyvatel 

Denní spotřeba vody rodinný dům 

QRD,den = qi*Pi=98,63*4*23 = 9 073,96 l/den 

 

Největší denní průtok splaškových odpadních vod 

Qmax,s = kmax* QRD,den = 5,9 * 9 073,96 = 53 536,4 l/den = 0,62 l/s 

 

Sklon potrubí 10,2‰ → DN 250 

 

ÚSEK2 – 16 bytových jednotek 

kmax = 5,9 ….. dle počtu připojených obyvatel – do 100 obyvatel 

Denní spotřeba vody rodinný dům 

QRD,den = qi*Pi=98,63*4*16 = 6 312,32 l/den 

 

Největší denní průtok splaškových odpadních vod 

Qmax,s = kmax* QRD,den = 5,9 * 6 312,32 = 37 242,688 l/den = 0,431 l/s 

 

Sklon potrubí 13,1‰ → DN 250 

 

ÚSEK3 – 3 bytové jednotky 

kmax = 7,2 ….. dle počtu připojených obyvatel – do 30 obyvatel 

Denní spotřeba vody rodinný dům 

QRD,den = qi*Pi=98,63*4*3 = 1 183,56  l/den 

 

Největší denní průtok splaškových odpadních vod 

Qmax,s = kmax* QRD,den = 7,2 * 1 183,56 = 37 242,688 l/den = 0,09863 l/s 

 

Sklon potrubí 19,2‰ → DN 250 



 

ÚSEK 4 – 21 bytových jednotek 

kmax = 5,9 ….. dle počtu připojených obyvatel – do 100 obyvatel 

Denní spotřeba vody rodinný dům 

QRD,den = qi*Pi=98,63*4*21 = 8 284,92 l/den 

 

Největší denní průtok splaškových odpadních vod 

Qmax,s = kmax* QRD,den = 5,9 * 8 284,92 = 48 881,028 l/den = 0,566 l/s 

 

Sklon potrubí 17,5‰ → DN 250 

 

ÚSEK 4 – 46 bytových jednotek 

kmax = 3,21 ….. dle počtu připojených obyvatel – interpolace 

Denní spotřeba vody rodinný dům 

QRD,den = qi*Pi=98,63*4*46 = 10 267,23 l/den 

 

Největší denní průtok splaškových odpadních vod 

Qmax,s = kmax* QRD,den = 5,9 * 10 267,23 = 32 922,1 l/den = 0,38104 l/s 

 

Sklon potrubí 26,5‰ → DN 250 
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Výpočet dešťové kanalizace 

 

 

 

 

 

 



střecha 243,472m
2
 = 0,0243492ha 

příjezd k domu 57,5m
2
 = 0,00575ha 

chodník 21,82m2 = 21,82m2
 = 0,002182ha 

 

ÚSEK 1 – 4 bytové jednotky 

Komunikace 474,03m
2
 = 0,047403ha 

Qmax, střecha = Ψ*Ss*qs = 0,95*(0,0243492*4)*157 = 14,5267 l/s 

Qmax, přijezd,chodník = Ψ*Ss*qs = 0,5*(0,00575+0,002182)*4*157 = 2,490648 l/s 

Qmax, komunikace = Ψ*Ss*qs = 0,7*0,047403*157 = 5,20959 l/s 

Qmax,celkem = ∑ Qmax,i = 22,2269 l/s 

Počítám s rezervou 50% 

Qmax = 1,5*22,2269 = 33,34 l/s 

Sklon potrubí 0,5% → DN 250 (49,3 l/s) 

 

ÚSEK 2 – 14 bytových jednotek 

Qmax, střecha = Ψ*Ss*qs = 0,95*(0,0243492*14)*157 = 50,84356 l/s 

Qmax, přijezd,chodník = Ψ*Ss*qs = 0,5*(0,00575+0,002182)*14*157 = 8,72 l/s 

Qmax, komunikace = Ψ*Ss*qs = 0,7*(0,144773+0,047403)*157 = 21,23 l/s 

Qmax,celkem = ∑ Qmax,i = 80,7936 l/s 

Počítám s rezervou 50% 

Qmax = 1,5*80,7936 = 121,19 l/s 

Sklon potrubí 10‰ → DN 300 (129,9 l/s) 



 

ÚSEK 3 – 19 bytových jednotek 

Qmax, střecha = Ψ*Ss*qs = 0,95*(0,0243492*19)*157 = 69,002 l/s 

Qmax, přijezd,chodník = Ψ*Ss*qs = 0,5*(0,00575+0,002182)*19*157 = 11,831 l/s 

Qmax, komunikace = Ψ*Ss*qs = 0,7*(0,144773+0,057403+0,090554+0,093)*157 = 42,50 l/s 

Qmax,celkem = ∑ Qmax,i = 123,335 l/s 

Počítám s rezervou 50% 

Qmax = 1,5*123,335 = 180,00 l/s 

Sklon potrubí 10‰ → DN 400 (243,4 l/s) 

 

ÚSEK 6 – 2 bytové jednotky 

Qmax, střecha = Ψ*Ss*qs = 0,95*(0,0243492*2)*157 = 7,26 l/s 

Qmax, přijezd,chodník = Ψ*Ss*qs = 0,5*(0,00575+0,002182)*2*157 = 1,245 l/s 

Qmax, komunikace = Ψ*Ss*qs = 0,7*0,090554*157 = 9,95188 l/s 

Qmax,celkem = ∑ Qmax,i = 18,457 l/s 

Počítám s rezervou 50% 

Qmax = 1,5*18,457 = 27,686 l/s 

Sklon potrubí 16‰ → DN 250 (90,2 l/s) 

 

ÚSEK 5 – 2 bytové jednotky 

Qmax, střecha = Ψ*Ss*qs = 0,95*(0,0243492*2)*157 = 7,26 l/s 

Qmax, přijezd,chodník = Ψ*Ss*qs = 0,5*(0,00575+0,002182)*2*157 = 1,245 l/s 



Qmax, komunikace = Ψ*Ss*qs = 0,7*0,014081*157 = 1,5475 l/s 

Qmax,celkem = ∑ Qmax,i = 10,053 l/s 

Počítám s rezervou 50% 

Qmax = 1,5*10,053 = 15,079 l/s 

Sklon potrubí 5‰ → DN 250 (49,3 l/s) 

 

ÚSEK 4 – 29 bytové jednotky 

Qmax, střecha = Ψ*Ss*qs = 0,95*(0,0243492*29)*157 = 105,32 l/s 

Qmax, přijezd,chodník = Ψ*Ss*qs = 0,5*(0,00575+0,002182)*29*157 = 18,0573 l/s 

Qmax, komunikace = Ψ*Ss*qs = 0,7*(0,145773+0,057403+0,090554+0,093+0,091199)*157 = 

52,52 l/s 

Qmax,celkem = ∑ Qmax,i = 175,902 l/s 

Počítám s rezervou 50% 

Qmax = 1,5*175,902= 263,85 l/s 

Sklon potrubí 4,2‰ → DN 500 (579,6 l/s) 

 

ÚSEK 7 –6 bytových jednotek 

Qmax, střecha = Ψ*Ss*qs = 0,95*(0,0243492*6)*157 = 21,79 l/s 

Qmax, přijezd,chodník = Ψ*Ss*qs = 0,5*(0,00575+0,002182)*6*157 = 3,736 l/s 

Qmax, komunikace = Ψ*Ss*qs = 0,7*0,085927* 157 = 9,4434 l/s 

Qmax,celkem = ∑ Qmax,i = 34,969 l/s 

Počítám s rezervou 50% 



Qmax = 1,5*34,969= 52,454 l/s 

Sklon potrubí 22‰ → DN 250 (106,2 l/s) 

 

ÚSEK 8 – 17 bytových jednotek 

Qmax, střecha = Ψ*Ss*qs = 0,95*(0,0243492*17)*157 = 61,74 l/s 

Qmax, přijezd,chodník = Ψ*Ss*qs = 0,5*(0,00575+0,002182)*17*157 = 10,585 l/s 

Qmax, komunikace = Ψ*Ss*qs = 0,7*(0,085927+0,050816+0,14371)*157 = 30,822 l/s 

Qmax,celkem = ∑ Qmax,i = 103,14678 l/s 

Počítám s rezervou 50% 

Qmax = 1,5*103,14678= 154,72 l/s 

Sklon potrubí 12‰ → DN 400 (267,3 l/s) 

 

ÚSEK 9 – 1 bytová jednotka 

Qmax, střecha = Ψ*Ss*qs = 0,95*(0,0243492*1)*157 = 3,6317 l/s 

Qmax, přijezd,chodník = Ψ*Ss*qs = 0,5*(0,00575+0,002182)*1*157 = 0,622662 l/s 

Qmax, komunikace = Ψ*Ss*qs = 0,7*(0,050816)*157 = 5,585 l/s 

Qmax,celkem = ∑ Qmax,i = 9,83898 l/s 

Počítám s rezervou 50% 

Qmax = 1,5*9,83898= 14,76 l/s 

Sklon potrubí 10‰ → DN 250 (70,7 l/s) 

 

 



ÚSEK finální – 46 bytová jednotka  

Qmax, střecha = Ψ*Ss*qs = 0,95*(0,0243492*46)*157 = 167,0743 l/s 

Qmax, přijezd,chodník = Ψ*Ss*qs = 0,5*(0,00575+0,002182)*46*157 = 28,641 l/s 

Qmax, komunikace = Ψ*Ss*qs = 

0,7*(0,145773+0,057403+0,090554+0,093+0,091199+0,085927+0,050816+0,14371)*157 = 

83,346 l/s 

Qmax,celkem = ∑ Qmax,i = 279,061 l/s 

Počítám s rezervou 50% 

Qmax = 1,5*279,061= 418,59 l/s 

Sklon potrubí 20,6‰ → DN 500 (437,2 l/s) 

 

Výpočet retenční nádrže u domu 

Výpočet se prování pomocí vypočteného průtoku ze střechy, příjezdové komunikace a 

chodníků. Vše se vynásobí 15 minutovým deštěm. 

Qmax = 3,43l/s*900 s= 3090,23l → navrhuji 4m
3
 

Výpočet betonové retenční nádrže 

Výpočet se prování pomocí celkového vypočteného průtoku z území.Vše se vynásobí 15 

minutovým deštěm. 

Qmax = 279l/s*900 s= 251,100m
3
→ navrhuji 300m

3
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PPŘŘÍÍLLOOHHAA  ČČ..66  

Výpočet spotřeby plynu 

 

 

 

 

 

 



Specifické hodnoty: 

Vaření  q1 = 2,1 m
3
/h 

TUV  q2 = 2,1 m
3
/h 

Topení  q3 = 2,5 m
3
/h 

 

ÚSEK  – 43 bytových jednotek 

Výpočet hodinové potřeby: 

k1 = 1/(ln17) = 0,353 

k2 = 1/p
0,1 

= 1/43
0,1

 = 1 

k3 = 1/ p
0,15

 = 1/43
0,1

 = 1 

 

Vaření: 

Qmax,1 = q1*k1*p = 1,2*0,353*43 = 18,2148 m
3
/h 

TUV: 

Qmax,1 = q2*k2*p = 2,1*1*43 = 90,3 m
3
/h 

Topení: 

Qmax,1 = q3*k3*p = 2,5*1*43 = 107,5 m
3
/h 

 

Qmax = 18,2148+90,3+107,5 = 216,0148 m
3
/h 
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ÚSEK  – 3 bytových jednotek 

Výpočet hodinové potřeby: 

k1 = 1/(ln17) = 0,353 

k2 = 1/p
0,1 

= 1/3
0,1

 = 1 

k3 = 1/ p
0,15

 = 1/3
0,1

 = 1 

 

Vaření: 

Qmax,1 = q1*k1*p = 1,2*0,353*3 = 1,2708 m
3
/h 

TUV: 

Qmax,1 = q2*k2*p = 2,1*1*3 = 6,3 m
3
/h 

Topení: 

Qmax,1 = q3*k3*p = 2,5*1*3 = 7,5 m
3
/h 

 

Qmax = 1,2708+6,3+7,5 = 15,0708 m
3
/h 
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ÚSEK  – 46 bytových jednotek 

Výpočet hodinové potřeby: 

k1 = 1/(ln17) = 0,353 

k2 = 1/p
0,1 

= 1/46
0,1

 = 1 

k3 = 1/ p
0,15

 = 1/46
0,1

 = 1 



Vaření: 

Qmax,1 = q1*k1*p = 1,2*0,353*46 = 19,4856 m
3
/h 

TUV: 

Qmax,1 = q2*k2*p = 2,1*1*46 = 96,6 m
3
/h 

Topení: 

Qmax,1 = q3*k3*p = 2,5*1*46 = 115 m
3
/h 

 

Qmax = 19,49+96,6+115 = 231,09 m
3
/h 
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PPŘŘÍÍLLOOHHAA  ČČ..77  

Výpočet elektrické energie 

 

 

 

 

 



Pb = n*∑Pbi*β 

 

Pbi ……. specifický příkon, stupeň elektr. bytu B2 

β ………. soudobost pro n- bytů 

n ………. počet bytových jednotek 

B2 ……. byt s osvětlením – drobné spotřebiče+příprava TV 

Pb ……. specifický příkon 11kW/b 

βni = soudobost pro 46-bytů – interpolace 0,322 

 

Pb = n*∑Pbi*β = 46*11*0,322 = 162,7152kVA 

→ navržena 1 trafostanice 250kVA – trafostanice ARMES1 – firma Emontas s.r.o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPŘŘÍÍLLOOHHAA  ČČ..88  

Návrh odlučovače ropných látek 

 

 

 

 

 



Odlučovač ropných látek – RONN DRAIN COMPLET  

 

Typ odlučovače je stanoven dle tabulky od firmy RONN DRAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2 – Stanovení typu velkoprůtokového odlučovače ropných látek [37] 

Jedná se o velkoprůtokový odlučovač ropných látek vyrobený z polyesteru – zaručuje 

vysokou životnost i v extrémních podmínkách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31 – Odlučovač ropných látek z polyesteru[37] 



Montáž 

 

Obrázek 32 – Montáž odlučovače ropných látek z polyesteru [37] 

 



  

  

  

  

PPŘŘÍÍLLOOHHAA  ČČ..99  

Výpis provedených vrtů v území 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrt č.1 – 478663 

 

 
  

Česká geologická služba gd3v 

databáze geologicky dokumentovaných objektů 

  
 

STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE 
ARCHIVNÍHO VRTU 

S-22 [ Kopřivnice ] 
 

Klíč báze GDO : 478663   
Číslo 
posudku : 

V073570 Mapy 1:25.000 25-213 
M-34-85-

A-b 

Souřadnice - X : 1125176.00   Y : 481589.00 [ zaměřeno ] 
Nadmořská 
výška 

: 302.00   [ Balt po vyrovnání ] Rok ukončení : 1975 

Hloubka / délka : 3.00   [ vrt svislý ] Datum výpisu : 5.11.2013 

Účel objektu : inženýrsko-geologický 
 

Realizace : GPO, závod Hrabová 
 

Komentář : 
  

 
    stratigrafie 

hloubkový 
interval 

  základní popis polohy 

[ m ]   rozšíření popisu polohy 

    komentář k poloze 

 
    Kvartér 

0.00 - 0.50    :  asfalt  
0.50 - 0.80    :  navážka  
0.80 - 1.80    :  navážka štěrkovitá, písčitá, hnědá 

1.80 - 3.00    :  hlína prachovitá, smouhovitá, tuhá, modrookrovobílá 

 
Suchý objekt 
 

P r o v e d e n é   z k o u š k y 

hydrogeologické zkoušky a měření 
 

 

 

 

 

  



Vrt č.2 – 480319 

 

 

Česká geologická služba gd3v 

databáze geologicky dokumentovaných objektů 

  
 

STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE 
ARCHIVNÍHO VRTU 

1 [ Kopřivnice ] 
 

Klíč báze 
GDO 

: 480319   
Číslo 
posudku : 

P068030 Mapy 1:25.000 25-213 
M-34-85-

A-b 

Souřadnice - X : 1125227.00   Y : 481578.50 [ odečteno z mapy ] 
Nadmořská výška : 303.30   [ Balt po vyrovnání ] Rok ukončení : 1991 

Hloubka / délka : 9.00   [ vrt svislý ] Datum výpisu : 5.11.2013 

Účel objektu : inženýrsko-geologický 
 

Realizace : Geologický průzkum Ostrava, n.p. 
 

Komentář : 
  

 
    stratigrafie 

hloubkový interval   základní popis polohy 

[ m ]   rozšíření popisu polohy 

    komentář k poloze 

 
    Kvartér 

0.00 - 0.30    :  ornice  
0.30 - 0.50    :  navážka; geneze antropogenní 
0.50 - 1.00    :  hlína písčitá, tuhá, hnědorezavá 

1.00 - 2.70    :  štěrk silně hlinitý, hrubozrnný, ulehlý, hnědý 

2.70 - 4.50    :  hlína písčitá, hnědá 

    přítomnost : jílovec zvětralý 

4.50 - 4.60    :  vápenec bílý 

    Křída 

4.60 - 5.00    :  jílovec zvětralý, hnědošedý 

5.00 - 7.00    :  jílovec zvětralý, šedý 

7.00 - 9.00    :  jílovec zvětralý, šedý 

 
Hladina podzemní vody - hloubka [m] : 

   3.90 
druh hladiny :  ustálená 

 

P r o v e d e n é   z k o u š k y 

chemické rozbory vody, geotechnické rozbory 

 

  



Vrt č.3 –480320 

 

 

Česká geologická služba gd3v 

databáze geologicky dokumentovaných objektů 

  
 

STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE 
ARCHIVNÍHO VRTU 

2 [ Kopřivnice ] 
 

Klíč báze 
GDO 

: 480320   
Číslo 
posudku : 

P068030 Mapy 1:25.000 25-213 
M-34-85-

A-b 

Souřadnice - X : 1125235.00   Y : 481593.00 [ odečteno z mapy ] 
Nadmořská výška : 304.10   [ Balt po vyrovnání ] Rok ukončení : 1991 

Hloubka / délka : 9.00   [ vrt svislý ] Datum výpisu : 5.11.2013 

Účel objektu : inženýrsko-geologický 
 

Realizace : Geologický průzkum Ostrava, n.p. 
 

Komentář : 
  

 
    stratigrafie 

hloubkový interval   základní popis polohy 

[ m ]   rozšíření popisu polohy 

    komentář k poloze 

 
    Kvartér 

0.00 - 0.10    :  ornice  
0.10 - 0.60    :  navážka; geneze antropogenní 
0.60 - 1.00    :  štěrk silně hlinitý, max.velikost částic 1 dm, suchý, žlutohnědý 

1.00 - 1.80    :  hlína pevná, žlutohnědá 

    přítomnost : jílovec ojediněle tvrdý 

1.80 - 4.00    :  hlína pevná, hnědá 

4.00 - 5.70    :  hlína jílovitá, tvrdá, hnědošedá 

    Křída 

5.70 - 7.50    :  jílovec zvětralý, šedý 

7.50 - 9.00    :  jílovec zvětralý, šedý 

 
Hladina podzemní vody - hloubka [m] : 

   4.20 
druh hladiny :  ustálená 

 

 

 

 

  



Vrt č.4 –480321 

 

Česká geologická služba gd3v 

databáze geologicky dokumentovaných objektů 

  
 

STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE 
ARCHIVNÍHO VRTU 

3 [ Kopřivnice ] 
 

Klíč báze GDO : 480321   
Číslo 
posudku : 

P068030 Mapy 1:25.000 25-213 
M-34-85-

A-b 

Souřadnice - X : 1125210.50   Y : 481613.50 [ odečteno z mapy ] 
Nadmořská 
výška 

: 304.60   [ Balt po vyrovnání ] Rok ukončení : 1991 

Hloubka / délka : 6.00   [ vrt svislý ] Datum výpisu : 5.11.2013 

Účel objektu : inženýrsko-geologický 
 

Realizace : Geologický průzkum Ostrava, n.p. 
 

Komentář : 
  

 
    stratigrafie 

hloubkový 
interval 

  základní popis polohy 

[ m ]   rozšíření popisu polohy 

    komentář k poloze 

 
    Kvartér 

0.00 - 0.20    :  ornice  
0.20 - 0.50    :  navážka; geneze antropogenní 
0.50 - 1.30    :  štěrk silně hlinitý, max.velikost částic 2 cm, suchý, ulehlý, žlutohnědý 

1.30 - 4.00    :  hlína jílovitá, písčitá, žlutohnědá 

    Křída 

4.00 - 6.00    :  jílovec zvětralý, šedý 

 
Suchý objekt 
 

 

 

 

 

 

  



Vrt č.5 –480322 

 

Česká geologická služba gd3v 

databáze geologicky dokumentovaných objektů 

  
 

STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE 
ARCHIVNÍHO VRTU 

4 [ Kopřivnice ] 
 

Klíč báze 
GDO 

: 480322   
Číslo 
posudku : 

P068030 Mapy 1:25.000 25-213 
M-34-85-

A-b 

Souřadnice - X : 1125171.00   Y : 481620.00 [ odečteno z mapy ] 
Nadmořská výška : 303.00   [ Balt po vyrovnání ] Rok ukončení : 1991 

Hloubka / délka : 6.00   [ vrt svislý ] Datum výpisu : 5.11.2013 

Účel objektu : inženýrsko-geologický 
 

Realizace : Geologický průzkum Ostrava, n.p. 
 

Komentář : 
  

 
    stratigrafie 

hloubkový interval   základní popis polohy 

[ m ]   rozšíření popisu polohy 

    komentář k poloze 

 
    Kvartér 

0.00 - 0.10    :  ornice  
0.10 - 1.00    :  navážka; geneze antropogenní 
1.00 - 1.60    :  štěrk silně jílovitý, žlutohnědý 

    přítomnost : pískovec v ostrohranných úlomcích, max.velikost částic 5 cm 

1.60 - 2.00    :  hlína jílovitá, písčitá, tuhá, žlutohnědá 

    přítomnost : jílovec v ostrohranných úlomcích 

2.00 - 3.70    :  hlína jílovitá, tuhá, žlutohnědá 

    přítomnost : jílovec zvětralý 

3.70 - 4.80    :  hlína jílovitá, pevná, hnědá 

    přítomnost : jílovec v ostrohranných úlomcích, tvrdý 

    Křída 

4.80 - 6.00    :  jílovec zvětralý, šedý 

 
Hladina podzemní vody - hloubka [m] : 

   5.00 
druh hladiny :  ustálená 

 

 

  



Vrt č.6 –480323 

 

Česká geologická služba gd3v 

databáze geologicky dokumentovaných objektů 

  
 

STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE 
ARCHIVNÍHO VRTU 

5 [ Kopřivnice ] 
 

Klíč báze 
GDO 

: 480323   
Číslo 
posudku : 

P068030 Mapy 1:25.000 25-213 
M-34-85-

A-b 

Souřadnice - X : 1125160.00   Y : 481650.50 [ odečteno z mapy ] 
Nadmořská výška : 303.60   [ Balt po vyrovnání ] Rok ukončení : 1991 

Hloubka / délka : 6.00   [ vrt svislý ] Datum výpisu : 5.11.2013 

Účel objektu : inženýrsko-geologický 
 

Realizace : Geologický průzkum Ostrava, n.p. 
 

Komentář : 
  

 
    stratigrafie 

hloubkový interval   základní popis polohy 

[ m ]   rozšíření popisu polohy 

    komentář k poloze 

 
    Kvartér 

0.00 - 1.20    :  navážka; geneze antropogenní 
1.20 - 4.00    :  hlína jílovitá, pevná, žlutohnědá 

    přítomnost : jílovec rozpadavý 

    Křída 

4.00 - 6.00    :  jílovec zvětralý, šedý 

 
Suchý objekt 
 

P r o v e d e n é   z k o u š k y 

geotechnické rozbory 

 

 

 

  



Vrt č.7 –480324 

 

Česká geologická služba gd3v 

databáze geologicky dokumentovaných objektů 

  
 

STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE 
ARCHIVNÍHO VRTU 

6 [ Kopřivnice ] 
 

Klíč báze GDO : 480324   
Číslo 
posudku : 

P068030 Mapy 1:25.000 25-213 
M-34-85-

A-b 

Souřadnice - X : 1125124.00   Y : 481661.00 [ odečteno z mapy ] 
Nadmořská 
výška 

: 302.80   [ Balt po vyrovnání ] Rok ukončení : 1991 

Hloubka / délka : 6.00   [ vrt svislý ] Datum výpisu : 5.11.2013 

Účel objektu : inženýrsko-geologický 
 

Realizace : Geologický průzkum Ostrava, n.p. 
 

Komentář : 
  

 
    stratigrafie 

hloubkový 
interval 

  základní popis polohy 

[ m ]   rozšíření popisu polohy 

    komentář k poloze 

 
    Kvartér 

0.00 - 3.60    :  navážka; geneze antropogenní 
3.60 - 4.00    :  hlína jílovitá, tuhá, rezavohnědá 

4.00 - 6.00    :  hlína jílovitá, rezavá 

 
Hladina podzemní vody - hloubka [m] : 

   3.30 

druh hladiny 

:  
naražená 

 

P r o v e d e n é   z k o u š k y 

chemické rozbory vody 

 

 

 

 

 

 

  



Vrt č.8 –480325 

 

Česká geologická služba gd3v 

databáze geologicky dokumentovaných objektů 

  
 

STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE 
ARCHIVNÍHO VRTU 

7 [ Kopřivnice ] 
 

Klíč báze GDO : 480325   
Číslo 
posudku : 

P068030 Mapy 1:25.000 25-213 
M-34-85-

A-b 

Souřadnice - X : 1125113.50   Y : 481700.00 [ odečteno z mapy ] 
Nadmořská 
výška 

: 303.20   [ Balt po vyrovnání ] Rok ukončení : 1991 

Hloubka / délka : 6.00   [ vrt svislý ] Datum výpisu : 5.11.2013 

Účel objektu : inženýrsko-geologický 
 

Realizace : Geologický průzkum Ostrava, n.p. 
 

Komentář : 
  

 
    Stratigrafie 

hloubkový 
interval 

  základní popis polohy 

[ m ]   rozšíření popisu polohy 

    komentář k poloze 

 
    Kvartér 

0.00 - 0.20    :  ornice  
0.20 - 1.30    :  hlína jílovitá, hnědožlutá 

    přítomnost : štěrk ve valounech, max.velikost částic 5 cm 

1.30 - 2.10    :  hlína jílovitá, tuhá, hnědá 

2.10 - 2.50    :  hlína jílovitá, pevná, hnědošedá 

    Křída 

2.50 - 6.00    :  jílovec zvětralý, tmavě šedý 

 
Suchý objekt 
 

 

 

 

 

 

  



Vrt č.9 –480326 

 

Česká geologická služba gd3v 

databáze geologicky dokumentovaných objektů 

  
 

STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE 
ARCHIVNÍHO VRTU 

8 [ Kopřivnice ] 
 

Klíč báze 
GDO 

: 480326   
Číslo 
posudku : 

P068030 Mapy 1:25.000 25-213 
M-34-85-

A-b 

Souřadnice - X : 1125085.00   Y : 481726.50 [ odečteno z mapy ] 
Nadmořská výška : 302.70   [ Balt po vyrovnání ] Rok ukončení : 1991 

Hloubka / délka : 9.00   [ vrt svislý ] Datum výpisu : 5.11.2013 

Účel objektu : inženýrsko-geologický 
 

Realizace : Geologický průzkum Ostrava, n.p. 
 

Komentář : 
  

 
    stratigrafie 

hloubkový interval   základní popis polohy 

[ m ]   rozšíření popisu polohy 

    komentář k poloze 

 
    Kvartér 

0.00 - 0.20    :  ornice  
0.20 - 1.20    :  štěrk jílovitý, hrubozrnný, hnědý 

1.20 - 2.00    :  hlína jílovitá, tuhá až pevná, hnědá 

    Křída 

2.00 - 4.20    :  jílovec zvětralý, tmavě šedý 

4.20 - 9.00    :  jílovec zvětralý, šedý 

 
Hladina podzemní vody - hloubka [m] : 

   2.00 
druh hladiny :  naražená 

 

P r o v e d e n é   z k o u š k y 

geotechnické rozbory, chemické rozbory vody 

 

 

 

 

 

  



Vrt č.10 –480327 

 

Česká geologická služba gd3v 

databáze geologicky dokumentovaných objektů 

  
 

STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE 
ARCHIVNÍHO VRTU 

9 [ Kopřivnice ] 
 

Klíč báze GDO : 480327   
Číslo 
posudku : 

P068030 Mapy 1:25.000 25-213 
M-34-85-

A-b 

Souřadnice - X : 1125074.50   Y : 481712.00 [ odečteno z mapy ] 
Nadmořská 
výška 

: 302.50   [ Balt po vyrovnání ] Rok ukončení : 1991 

Hloubka / délka : 9.00   [ vrt svislý ] Datum výpisu : 5.11.2013 

Účel objektu : inženýrsko-geologický 
 

Realizace : Geologický průzkum Ostrava, n.p. 
 

Komentář : 
  

 
    stratigrafie 

hloubkový 
interval 

  základní popis polohy 

[ m ]   rozšíření popisu polohy 

    komentář k poloze 

 
    Kvartér 

0.00 - 1.10    :  navážka; geneze antropogenní 
1.10 - 1.30    :  štěrk silně hlinitý, ve valounech, max.velikost částic 1 dm, hnědý 

1.30 - 2.00    :  hlína jílovitá, písčitá, tuhá, světle hnědá 

2.00 - 3.00    :  hlína jílovitá, písčitá, měkká, žlutohnědá 

3.00 - 3.50    :  štěrk silně hlinitý, hnědý 

    přítomnost : jílovec ve valounech 

3.50 - 4.00    :  hlína jílovitá, tuhá, žlutohnědá 

4.00 - 4.50    :  hlína jílovitá, tuhá, žlutohnědá 

    přítomnost : jílovec v ostrohranných úlomcích, max.velikost částic 2 cm 

    Křída 

4.50 - 6.00    :  jílovec zvětralý, zelenošedý 

6.00 - 9.00    :  jílovec zvětralý, šedý 

 

Hladina podzemní vody - hloubka [m] :    4.20 
druh hladiny 

:  
ustálená 

 

P r o v e d e n é   z k o u š k y 

geotechnické rozbory 

 



 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

PŘÍLOHA Č.10 
Propočet nákladů 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



11..PPrrooppooččeett  nnáákkllaaddůů  nnaa  ppřříípprraavvuu  úúzzeemmíí  

  

Cenové podklady 

 Propočet nákladů jednotlivých fází přípravy zájmového území a ceny stavebních prací a 

jejich cenové ukazatele byl proveden podle následujících podkladů: 

- rozpočtové ukazatele stavebních objektů 2008; ÚRS Praha, a.s. 

- informace získané ze serveru: www.uur.cz 

           www.stavebnistandardy.cz 

 

 

22..  PPrrooppooččeett  nnáákkllaaddůů  nnaa  kkoommuunniikkaaccee  

  

2.1 Vozidlové komunikace a plochy parkovišť  

 

Položka Jedn. cena Náklady 

Komunikace obytné zóny – 8 329,2m
2
 1295 Kč/m2

 10 786 352 Kč 

  

 

2.2 Pěší komunikace 

Propočet se vztahuje na veškeré pěší komunikace v řešené lokalitě. Komunikace budou 

provedeny zámkovou dlažbou do mechanicky zpevněné zeminy a lože z kameniva 

 

Položka Jedn. Cena Náklady 

Pěší komunikace – zámecká dlažba; 4 109,34 m
2
 759 Kč/m2

 3 118 989 Kč 

 

 

2.3 Stezka pro chodce a cyklisty  

Propočet se vztahuje na cyklostezku a pěší komunikaci vedenou podél řešené lokality.  Bude 

provedená asfaltová komunikace. 

 

 

Položka Jedn. Cena Náklady 

Stezka pro chodce a cyklisty; 1 804,93 m
2
 1295 Kč/m2

 2 337 284 Kč 

 

 



 

2.4 Celkem náklady na komunikace  

 

Položka Náklady 

Komunikace obytné zóny 2 337 284 Kč 

Pěší komunikace 3 118 989 Kč 

Stezka pro chodce a cyklisty 2 337 284 Kč 

CELKEM 7 793 527 Kč 
 

 

  

33..  PPrrooppooččeett  nnáákkllaaddůů  nnaa  iinnžžeennýýrrsskkéé  ssííttěě  

  

3.1 Vodovod 

Do této položky nákladového rozpočtu byly započítány náklady na výstavbu vodovodního 

řadu z plastového potrubí DN 80 a vodovodních přípojek na toto potrubí. Přípojky jsou z 

plastového potrubí DN 32. 

 

Položka Jedn. Cena Náklady 

Vodovodní řád DN 80; 895,5m 2910 Kč/bm 2 605 905 Kč 

Vodovodní přípojky DN32; 531,5m 4300 Kč/bm 2 285 450 Kč 

CELKEM   4 891 355 Kč 

 

 

3.2 Kanalizace-splašková 

Zde je započítána navržen kanalizační řád z PP trub o DN250 a kanalizační přípojka z PP trub 

o DN150 

 

Položka Jedn. Cena Náklady 

Kanalizace splašková DN 250, 978,2 m 4 942 Kč/bm 4 834 264 Kč 

Kanalizační přípojky DN 150, 531,5 m 3 700 Kč/bm 1 966 550 Kč 

CELKEM 6 800 815 Kč 

 

 

 

 



3.3 Kanalizace-dešťová 

Do této položky jsou započítány náklady na provedení dešťové kanalizace z hrdlových PVC 

trub o DN250, DN400 a DN500 a přípojek dešťově kanalizace o DN 150 

 

Položka Jedn. Cena Náklady 

Kanalizace dešťová DN 250; 577,2 m 4 942 Kč/bm 2 852 522 Kč 

Kanalizace dešťová DN 400; 333,8 m 7 053 Kč/bm 2 354 291 Kč 

Kanalizace dešťová DN 500; 229,7 m 8 694 Kč/bm 1 997 012 Kč 

Kanalizační přípojka dešťová DN 150; 531,5 m 3700 Kč/bm 1 966 550 Kč 

Plastová monolitická jímka Carat – 3750m
3
 – 46ks 27 900 Kč/ks 1 283 400 Kč 

Wavin Azura 3*0,2m
2
; 46ks 1275 Kč/ks 175 950 Kč 

Retenční nádrž betonová 300m2
  2 000 000 Kč 

Odlučovač ropných látek  469 500Kč/ks 469 500 Kč 

CELKEM 13 099 225 Kč 

 

 

 

3.4 Plynovod 

Propočet se vztahuje na rozvody plynovodu z PE trub DN110, DN 40 a plynovodní přípojky 

DN32    

 

Položka Jedn. Cena Náklady 

Plynovod DN 110; 897,53m 1 175Kč/m 1 054 601 Kč 

Plynovod DN 40; 194,7m 857 Kč/m 166 858 Kč 

Plynovodní přípojka DN 32 11 630 Kč/10m 534 980 Kč 

CELKEM 1 756 439 Kč 

 

 

3.5 Sdělovací kabely 

 

Položka Jedn. Cena Náklady 

Sdělovací kabely - 919 m 165 Kč/bm 151 635 Kč 

Sdělovací kabely přípojky – 531,5 m 165 Kč/bm 87 697,5 Kč 

CELKEM 239 332 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6 Elektrorozvody – vedení NN 

 

Položka Jedn. Cena Náklady 

Zemní kabel; 888,27 m 757 Kč/bm 672 421  Kč 

Zemní kabel - přípojka; 531,5 m 757 Kč/bm 402 346  Kč 

Trafostanice  940 000Kč 

CELKEM 2 014 767 Kč 

 

 

 

3.7 Elektrorozvody – vedení VO a osvětlení parku 

 

Položka Jedn. Cena Náklady 

Vedení VO- uliční se sloupy do výšky 8m; 993,383 m 1300 Kč/bm 1 291 398  Kč 

Vedení VO parkové se sloupy do výšky 4m; 321,2 m 852 Kč/bm 273 662  Kč 

CELKEM 1 565 060 Kč 

 

 

3.8 Přeložka vodovodu 

 

Položka Jedn. Cena Náklady 

Vodovodní řád DN 100; 429,5m 2 417 Kč/bm 1 038 005 Kč 

Zrušení vodovodního řádu DN100, 328,5m 3000 Kč/bm 985 500 Kč 

CELKEM 2 023 505 Kč 

 

  

3.9 Celkem náklady na inženýrské sítě  

 

Položka Náklady 

Vodovodní 4 891 355 

Kanalizace-splašková 6 800 815 

Kanalizace dešťová 13 099 225 

Plynovod 1 756 439 

Sdělovací kabely 239 332 

Elektrorozvody – vedení NN 2 014 767 

Elektrorozvody – vedení VO a osvětlení parku 1 565 060 

Přeložka vodovodu 2 023 505 Kč 

CELKEM 31 920 998 Kč 

  



44..  PPrrooppooččeett  nnáákkllaaddůů  nnaa  úúpprraavvuu  ookkoollíí  

  

Položka Jedn. Cena Náklady 

Práce – sejmutí ornice s přesunutím do 100m; 66 900m
3
 40 Kč/m3

 2 676 000 Kč 

Zatravnění, 7 787,1m
2
 30Kč/m2

 233 613 Kč 

Výsadba stromů, 12ks 1 550kč/ks 18 600 

Výsadba keřů; 14ks 150 kč/ks 2 100 

CELKEM 2 930 313 Kč 

 

 

55..  MMoobbiilliiáářř  

Zde jsou započteny náklady spojené s osazováním laviček,odpadkových košů, stojanů na kola 

 

Položka Jedn. cena Náklady 

Práce - Osazení laviček, do 0,2 t, cca 23 ks 193 Kč/ks 4 439 Kč 

Materiál – Betonová lavička s opěradlem typ V, cca 23 

ks 

3 150 Kč/ks 72 450 Kč 

Práce – Osazení odpadkových košů do 0,2t, cca 10 ks 193 Kč/ks 1 930 Kč 

Materiál – Betonový odpadkový koš profilovaný 75l 
s ocel krytem a dřev obkladem, cca 10 ks 

3 850 Kč/ks 38 500 Kč 

Kontejner  na odpad, 4ks  47 154 kč 

Celkem 164 473 Kč 

 

 

66..  OOpplloocceenníí  
 

Položka Jedn. cena Náklady 

Oplocení- plot ze sloupků a podezdívky z tvárnic a 
dřevěné výplně; 1 822,6m 

4 865 Kč/m 8 866 949 Kč 

Oplocení – poplastované drátěné 876 Kč/bm 34 597 094 Kč 

Celkem 43 464 043 Kč 

 

  

77..    DDěěttsskkéé  hhřřiiššttěě  
 

Položka Jedn. cena Náklady 

Bezbariérové hřiště 1 692 440 Kč/ks 1 692 440 

Lezecký diamant střední 468 270 Kč/ks 468 270 

Dvojitá řetězová houpačka se skupinovou houpačkou 75 383 Kč/ks 75 383 

Pískoviště s akátovým přístřeškem 101 035 Kč/ks 101 035 

Pružinová houpačka Monkey´s; 2ks 22 515 Kč/ks 45 030 

Vahalová pružinová houpačka, 2ks 41 745 Kč/ks 83 490 

Celkem 2 465 548 Kč 

 



88..  DDoommyy  rrooddiinnnnéé  

 

Položka Jedn. cena Náklady 

Rodinný dům typ 1 – bungalov -163,72m
2
, 

692,81m
3
 

5 167 Kč/ m3
 3 579 739 Kč 

Rodinný dům typ 2 – dvoupodlažní RD -
128,11m

2
, 631,981m

3
 

5 167 Kč/ m3
 3 265 452 Kč 

Rodinný dům typ 1 – 28ks 3 579 739 Kč/ ks 100 232 692 Kč 

Rodinný dům typ 2 – 18ks 3 265 452 Kč/ ks 58 778 136 Kč 

Celkem 159 010 828 Kč 

  

  

CCEELLKKOOVVÉÉ  NNÁÁKKLLAADDYY  SSTTAAVVEEBBNNÍÍ  ČČÁÁSSTTII  PPRROOJJEEKKTTUU  

  

Položka Náklady 

Domy rodinné 159 010 828 

Celkem náklady na komunikace 7 793 527 

Celkem náklady na inženýrské sítě 31 920 998 

Propočet nákladů na úpravu okolí 2 930 313 

Mobiliář 164 473 

Oplocení 43 464 043 

Dětské hřiště 3 356 355 

Celkem 215 733 250Kč 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPŘŘÍÍLLOOHHAA  ČČ..1111  

Deník k diplomové práci a skicy 
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PPŘŘÍÍLLOOHHAA  ČČ..1122  

Vyjádření správců sítí 

 

 



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.

SKUPINA ČEZ



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.
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Platí pouze s vyjádřením číslo 0100122530.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)
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Platí pouze s vyjádřením číslo 0100122530.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1
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Platí pouze s vyjádřením číslo 0100122530.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2
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Platí pouze s vyjádřením číslo 0100122530.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3
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Platí pouze s vyjádřením číslo 0100122530.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4
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Platí pouze s vyjádřením číslo 0100122530.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5
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Platí pouze s vyjádřením číslo 0100122530.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6
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Platí pouze s vyjádřením číslo 0100122530.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7
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Platí pouze s vyjádřením číslo 0100122530.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8
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Platí pouze s vyjádřením číslo 0100122530.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9
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Platí pouze s vyjádřením číslo 0100122530.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10
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Platí pouze s vyjádřením číslo 0100122530.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11
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Platí pouze s vyjádřením číslo 0100122530.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 12
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ŽADATEL

Lenka Lošáková

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE

0100122530 Oddělení Dokumentace 29.12.2012
840 840 840

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

Zástavba rodinnými a bytovými domy - Diplomová práce

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100122530 ze dne 29.12.2012, 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  29.12.2012 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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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: 545923/13 �íslo žádosti: 0113 893 021

D�vod vydání Vyjád�ení : Územní �ízení k rozhodnutí - o umíst�ní stavby, - o zm�n� 
využití území, - o zm�n� stavby

Platnost tohoto Vyjád�ení kon�í dne: 20. 3. 2015.

Žadatel Bc.Lenka Lošáková
Stavebník Bc.Lenka Lošáková
Název akce Územní studie lokality Dolní Roli�ky - Kop�ivnice

Zájmové území

Okres Nový Ji�ín

Obec Kop�ivnice

Kat. území / �. parcely Kop�ivnice; Drnholec nad Lubinou

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@telefonica.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: 545923/13 �íslo žádosti: 0113 893 021

(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� dotaz� k Vyjád�ení lze kontaktovat spole�nost Telefónica na asisten�ní lince 14 111.

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: 20. 3. 2013.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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P�íloha k Vyjád�ení �.j.: 545923/13 �íslo žádosti: 0113 893 021

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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 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.                                                                                                                                                     

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP#
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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 Územní studie lokality 
Dolní Roli�ky - Kop�ivnice 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: 596682093 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

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
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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

Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.,

se sídlem: P�í�ná 2828/10, 746 01  Opava
I�:                43964435                                                         DI�: 

kontakt: Jan Socha, mobil: 602741244, e-mail: jan.socha@smt.cz
zástup: Jan Fojtík, mobil: 602774138, e-mail: jan.fojtik@smt.cz
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