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Anotace 

 

Návrh nového využití areálu zemědělské výroby Ostrava-Plesná 

VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského stavitelství           

a inženýrství. 

 

 Cílem předložené bakalářské práce je vypracování územní studie v rámci návrhu 

urbanistického řešení zástavbou samostatně stojícími rodinnými domy a domy s 

pečovatelskou službou v obci Plesná. Studie je zpracována na základě urbanistických a 

technických podmínek. V územním plánu města Ostravy je tato lokalita označena jako 

areál zemědělské výroby, který je v současnosti zrušen. V koncepci územního plánu je toto 

území označeno jako plocha pro individuální výstavbu. Návrh obsahuje dvě varianty, 

přičemž zvolená varianta je poté detailně rozpracovaná. Urbanistický návrh poskytuje 

komplexní řešení, které zahrnuje celkové rozvržení území, návrh bydlení, technické 

infrastruktury, dopravy, zeleně a návrh veřejného prostranství s odpočinkovými a 

rekreačními zónami včetně mobiliáře.  

 

Klíčová slova: rodinný dům (RD), dům s pečovatelskou službou (DPS), územní plán, 

technická infrastruktura, dopravní infrastruktura, mobiliář, ekonomický propočet. 
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 The aim of this thesis is the development of regional studies in the draft urban design 

to installation of free-standing single-family homes and nursing homes in the village 

Plesná. This study is elaborated on the basis of urban and technical conditions. The zoning 

plan of the city of Ostrava, this site is designated as an area of agricultural production, 

which is now canceled. The concept of zoning plan, the area is designated as the area for 
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1.    Úvod 
  

 

Úkolem bakalářské práce je navrhnout území bývalé zemědělské výroby z hlediska 

bydlení v Ostravě-Plesné. 

Bývalý zemědělský areál sloužil jako živočišná výroba (kravín, vepřín, sklady        

a zásobování produktů, které se nacházely na polích okolo zemědělského areálu). V dnešní 

době je území bez zemědělských objektů, kromě betonového zásobníku a slouží jako 

skladiště orné půdy. Betonový zásobník je třeba odstranit z hlediska budoucí výstavby. 

Pozemek je tedy tvořen ornou půdou, který se z části zpracovává pro zemědělské účely. 

Pozemky jsou ve většině ve vlastnictví soukromých osob, ale také ve vlastnictví státu  

a města. Řešené území se nachází na ulici Karla Svobody. V blízkosti je stávající 

komunikace, kde je možné se napojit na stávající inženýrské sítě. 

 

 Návrh obsahuje dvě varianty, z nichž je vhodnější zpracována detailněji. Urbanistický 

návrh je zpracován formou zástavby rodinnými domy a domy s pečovatelskou službou.  

V dané lokalitě je druh této zástavby preferován. Vybraná varianta poskytuje komplexní 

řešení zahrnující celkové rozvržení území, návrh komunikací, veřejné zeleně, řešení plochy 

pro veřejné prostranství a možnost rozvíjet zástavbu dané lokality. 

 

Podklad pro vypracování bakalářské práce: 

 

Radnice obce Plesná - konzultace se starostou. 

Územní plán - gisova.ostrava.cz 

Katastrální mapa -  Katastrální mapa, výškopis, polohopis   

ČUZK - Nahlížení do katastru, Ortofotomapa                               

Ostravské vodárny a kanalizace - Mapa vedení vodovodů a kanalizací 

Skupina ČEZ - Mapa elektrického vedení  

Telefonica O2 - Mapa vedení sdělovacího vedení 
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2. Teoretická východiska 

   

2.1. Územní Plánování 

  

 Úkolem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 

rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 

pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje 

potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. [5] 

 

2.1.1. Úkoly územního plánování 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 

a podmínky území, 

c) stanovovat urbanistické, architektonické, a estetické požadavky na využívání  

a prostorové uspořádání území a na jeho změny zejména na umístění, uspořádání a řešení 

staveb, 

d) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 

a pro odstraňování jejich důsledku, a to přírodě blízkým způsobem, 

e) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn, 

f) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 

g) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků  

z veřejných rozpočtů na změny v území, [5] 

 

2.1.2. Územní studie 

 Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, 

případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné 

infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně 

ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území, nebo jejich vybraných částí. [5] 
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2.1.3. Územně analytické podklady 

 Obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn  

v území z důvodů ochrany veřejných zájmů, vyplívajících z právních předpisů, nebo 

stanovených na základě zvláštních právních předpisů, zjišťování a vyhodnocování 

udržitelného rozvoje území a určení problémů v řešení v územně plánovací dokumentaci. 

[2] 

 

2.1.4. Územně plánovací dokumentace 

 Územně plánovací dokumentace je tvořena zásadami územního rozvoje, územním 

plánem a regulačním plánem 

Územní plán je projekt záměru, jak uspořádat území v budoucích letech. Navrhuje využití 

ploch řešeného území pro rozličné funkce, řešení podzemních i nadzemních inženýrských 

sítí a řešení objektů. [1] 

 

2.1.5. Koncepce územního plánu 

 Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 

plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. 

Vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy 

vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 

znehodnoceného území pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro 

územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. 

 

2.2. Urbanismus 

  

 Obsahuje metody, postupy a činnosti vedoucí k harmonickému usměrnění lidského 

osídlení. Vychází z architektury. Využívá se při řešení zástavby měst, obcí a krajiny, často 

jako nástroj v územním plánování. Považuje se za vědní obor, který však má zvláštnost  

v tom, že některé urbanistické počiny se současně považují za umění, resp. umělecká díla, 

protože urbanismus řeší problémy technické, výtvarné a estetické. Má teoretickou  

i praktickou stránku. [1] 
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2.3. Regulační plán 

 

 Regulační plán určuje využití jednotlivých pozemků a určuje regulační prvky plošného 

a prostorového uspořádání. Pokud pro řešené území není schválen územní plán obce, 

určuje regulační plán hranice zastavitelného území a také se vyznačí hranice současně 

zastavěného území obce. Zpracovává se pro část obce, méně často pro celé území obce 

s jednoznačně územně technickými a urbanistickými podmínkami.[1] 

 

2.4. Limity využití území 

  

 Limity využití území omezují možnosti provádění změn v území. Stavební zákon 

zařazuje stanovení limitů využití území mezi základní úkoly a činnosti územního 

plánování, viz odst. 2.1 Podle § 139a. 

V územně plánovacích nástrojích (ÚPP, ÚPD) jsou limity využití území charakterizovány 

jak v části textové, tak v grafické. V průzkumech a rozborech musí grafická část obsahovat 

zejména výkres limitů využití území.
 
[1] 

  

2.5. Doprava 

 

2.5.1. Dopravní prostor 

 Je prostor nad částí komunikace, která slouží veřejnému dopravnímu provozu 

(vozidlům i pěším). Dělí se na hlavní dopravní prostor a přidružený dopravní prostor. [4] 

 

2.5.2. Hlavní dopravní prostor 

 Část prostoru místní komunikace u komunikačních skupin A, B a C s postranními 

obrubníky vymezená vnějším okrajem bezpečnostního odstupu, u komunikací bez 

postranních obrubníků vymezená šířkou mezi vodícím nebo záchytným bezpečnostním 

zařízením, u komunikací bez těchto zařízení vymezená šířkou koruny komunikace. [6] 

 

2.5.3. Přidružený prostor 

 Je část dopravního prostoru mezi hlavním dopravním prostorem a přilehlou zástavbou; 

v nezastavěném území přiléhá k hlavnímu dopravnímu prostoru a na druhé straně je 

omezen hranicí přidruženého dopravního prostoru. [4] 
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2.5.4. Parkování  

 Umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací (např.: po dobu nákupu, návštěvy, 

zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu). Parkování se může podle délky rozlišovat na 

krátkodobé (do 2 hodin trvání) a dlouhodobé (nad 2 hodiny trvání). [7] 

 

2.5.5. Pozemní komunikace  

 Je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně zařízení 

nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Může mít charakter stavby (prakticky 

vždy u dálnic a silnic, ve většině případů u místních komunikací), která je podle současné 

české právní úpravy samostatnou nemovitou věcí nezapisovanou do katastru nemovitostí, 

nebo se může jednat o pozemek, či jeho část (typické u účelových komunikací). [7] 

 

2.5.6. Chodník 

 Část přidruženého dopravního prostoru určená zejména pro chodce. Chodník je 

oddělen od hlavního dopravního prostoru vertikálně nebo horizontálně. Vertikální oddělení 

tvoří zvýšená obruba případně doplněná zábradlím, sloupky apod., horizontální oddělení 

může tvořit postranní dělící (zelený) pás do šířky 3,00 m, případně odvodňovací proužek, 

nebo cyklistický pruh/pás a dále varovný pás podle zvláštního předpisu. [6] 

 

2.6. Technická infrastruktura 

  

 Je souhrn ploch, podzemních a nadzemních staveb a zařízení zpravidla nevýrobního 

charakteru, která mají umožňovat řádný provoz území včetně výrobních činností. Definice 

technické infrastruktury výčtem: vodovody, kanalizace, zásobování elektrickou energií, 

plyn, teplo, telekomunikace a ostatní spoje včetně televizního signálu, dopravní  značení, 

ochrana před škodlivými účinky přírody a lidí, péče o zeleň a čistotu prostředí. [1] 

 

2.6.1. Ochranná pásma technické infrastruktury 

Vodovod 

do DN 500 mm - od vnějšího líce potrubí oboustranně 1,5m 

nad DN 500 mm - od vnějšího líce potrubí oboustranně 2,5 m 

Kanalizace 

do DN 500 mm - od vnějšího líce potrubí oboustranně 1,5m 

nad DN 500 mm - od vnějšího líce potrubí oboustranně 2,5 m 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dopravn%C3%AD_cesta&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Silni%C4%8Dn%C3%AD_vozidlo&action=edit&redlink=1
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El. vedení  

nadzemní vedení NN do 35kV - od krajního vodiče po obou stranách 7m 

podzemní vedení do 110kV - od krajního vodiče po obou stranách 1m 

podzemní vedení nad 110kV - od krajního vodiče po obou stranách 3 m  

                [8] 

2.7. Plochy veřejných prostranství 

 

Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky 

jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Pro 

každé dva hektary zastavěné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo 

smíšené obytné plochy se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha 

veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají 

komunikace. [10] 

 

2.8. Mobiliář 

 

 Je to funkční vybavení veřejných prostorů, které může plnit i funkci relaxační  

a estetickou. Patří zde lavičky, altány, odpadkové koše, nábytek, umělecká díla, dětská 

hřiště. 

 

2.9. Životní prostředí 

 

 Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů 

včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího rozvoje. Jeho složkami jsou zejména 

ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. [9] 

 

2.10. Zeleň 

 

 Zeleň v zastavěném území definujeme obvykle jako soubor záměrně založených nebo 

spontánně vzniklých prvků živé a neživé přírody, které jsou dle významu a polohy v sídle 

pravidelně udržovány zahradnickými nebo krajinářskými metodami. [12] 
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2.11. Rodinný dům 

 

Jde o stavbu pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na 

rodinné bydlení, v níž je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení, rodinný 

dům může mít nejvýše tři samostatné byty, dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží   

a podkroví. [11] 

 

2.11.1. Odstupné vzdálenosti rodinných domů 

- vzdálenost mezi samostatně stojícími RD nesmí být menší než 7,0 m, 

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

- ve zvláště stíněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy 

snížena na 4,0 m, pokud v žádné z protilehlých částí stěn nejsou okna obytných místností. 

- vzdálenost průčelí s okny obytných místností musí být nejméně 3,0 m od kraje 

komunikace (mimo zastavění proluk řadové zástavby). [11] 

 

2.12. Dům s pečovatelskou službou 

 

 Dům s pečovatelskou službou je určen pro starší občany, jejichž zdravotní stav 

nevyžaduje komplexní ústavní péči, avšak pro zajištění některých úkonů potřebují z 

důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby (pečovatelské služby)  

a tuto péči nemohou zajistit rodinní příslušníci. 

  

2.13. Zastavěné území 

 

 Je území obce určené územním plánem nebo postupem stavebního zákona. Do 

zastavěného území jsou zahrnuty parcely v intravilánu. Výjimkou jsou vinice, chmelnice 

a půda pro zajišťování speciální zemědělské výroby. Je vymezeno v územním plánu. 

Zastavěné území v obci může být jedno, ale může jich být více. [5] 
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3. Ostrava - Plesná 

  

 3.1. Poloha a základní údaje 

  

 Plesná je jedním z 23 obvodů města Ostravy. Je vzdálena asi 15 km od centra města 

směrem severozápadním. Je okrajovou částí města, a proto sousedí nejen s městskými obvody 

jako jsou Martinov, Pustkovec, Poruba a Krásné Pole, ale i s vesnicemi okresu Opava, a to 

Děhylov, Dobroslavice a Velká Polom. 

Katastr obvodu je složen ze dvou katastrálních území: 

Stará Plesná (rozloha 427 ha) a Nová Plesná (rozloha 60 ha). 

Rozloha katastru: 4,87 km
2
 

Poloha dle GPS (radnice): zeměpisná délka: 18° 8' 53", zeměpisná šířka 49° 51' 47" 

Nadmořská výška: nejnižší 240 m.n.m., nejvyšší 300 m.n.m 

Počet obyvatel k 1.12.2011: 1.374, z toho 669 mužů a 705 žen. [13] 

 

 

               Obr.1 Obecní znak Plesné 

 

 Obecní znak Plesné vychází z historických pečetí Staré a Nové Plesné a tvoří jej 

půlený štít, v jehož pravé polovině leží v modrém poli stříbrná kotva, symbol odvozený ze 

staroplesenského pečetního obrazu. Ten vznikl v roce 1748 převzetím dvou polí erbu 

tehdejšího majitele panství, císařského hraběte Gianiniho, přičemž modrá barva a kotva 

mohou vzdáleně odkazovat na původ názvu obce (ples = jezero) a na přítomnost rybníků. 

Podoba druhého pole je inspirována pečetí Nové Plesné, která byla založena v roce 1789, 

Josefem, hrabětem Wengerskim a znak vychází z jeho rodového erbu. Ve středu červeného 

pole je osazena stříbrná růže, od níž "vyrůstají" tři rovněž stříbrná tzv. krojidla. Levá dolní 

čtvrť přebírá členění z Gianiniho erbu (pětkrát svisle polcený štít), jednotlivá pole však 

zlatočerným provedením symbolizují lokalizaci Plesné do Slezska. [13] 
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       Obr.2 Poloha Plesné v Ostravě 

 

3.2. Historie 

 

První písemná zmínka o obci pochází ze 17. prosince 1255. Boček z Obřan odkázal 

klášteru ve Žďáru nad Sázavou mj. obec Plesna na Opavsku. Potvrzení daru provedl v 

roce 1261 olomoucký biskup Bruno. V blízkosti (Staré) Plesné byla roku 1789 založena 

nová obec – Nová Plesná. V roce 1850 se Stará i Nová Plesná sloučily. Roku 1860 obec 

koupil Jan Nepomuk hrabě Wilczek, který v té době držel i Klimkovice a Polskou Ostravu. 

Dne 8. října 1938 byla obec připojena k Sudetské župě, během druhé světové války byla 

osvobozena Rudou armádou dne 26. dubna 1945. 

Obyvatelé obce se věnovali zemědělství a tento způsob obživy nijak zásadně neovlivnil ani 

průmyslový rozmach na Ostravsku. Ačkoliv většina obyvatelstva našla práci v průmyslu, 

zemědělský charakter obce zůstal zachován. Vlastní farnost měla obec od 15. století. 

Pravděpodobně v roce 1607 ji převzali protestanti. Roku 1654 byla obec přifařena k 

Hlučínu; samostatnou duchovní správu získala zpět až v roce 1780, kdy k ní byly přifařeny 

i okolní obce Děhylov, Dobroslavice, Jilešovice, Martinov a Pustkovec. [14] 

 

 

3.3. Klimatické poměry 

 

Díky umístění v Moravské bráně spadá Ostrava do teplé klimatické oblasti s průměrnou 

nadmořskou výškou 210 m n. m., která svědčí řadě druhů fauny a flóry typických 

pro střední Evropu. Proti jiným regionům se také liší určitými zvláštnostmi, způsobenými 

vysokou koncentrací průmyslu, hustou zástavbou a specifickými podmínkami Ostravské 

pánve. Díky tomu zde panuje klima s horkými, vlhkými léty a mírnými zimami. Průměrná 

roční teplota je 10,2 °C (leden: −1,2 °C, červenec: 23,5 °C). [14] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/17._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1255
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C4%8F%C3%A1r_nad_S%C3%A1zavou
http://cs.wikipedia.org/wiki/1261
http://cs.wikipedia.org/wiki/1789
http://cs.wikipedia.org/wiki/1850
http://cs.wikipedia.org/wiki/1860
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wilczkov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klimkovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsk%C3%A1_Ostrava_(m%C3%ADstn%C3%AD_%C4%8D%C3%A1st)
http://cs.wikipedia.org/wiki/8._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1938
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rud%C3%A1_arm%C3%A1da
http://cs.wikipedia.org/wiki/26._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1945
http://cs.wikipedia.org/wiki/15._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1607
http://cs.wikipedia.org/wiki/1654
http://cs.wikipedia.org/wiki/1780
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bhylov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dobroslavice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jile%C5%A1ovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Martinov_(Ostrava)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pustkovec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A1_br%C3%A1na
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsk%C3%A1_p%C3%A1nev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsk%C3%A1_p%C3%A1nev
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3.4. Bydlení 

 

V současné době je Plesná velmi lukrativní lokalita s krásnou krajinou a množstvím 

obklopující přírody. Obec se nachází na okraji města, ale cestování do centra Ostravy je 

rychlé a bezproblémové. Město je tvořeno převážně rodinnými domy. 

 

3.5. Občanská vybavenost 

 

3.5.1. Školství 

V Plesné se nachází jedna mateřská škola, jejímž zřizovatelem je Obec Plesná. 

Základní vzdělání poskytují základní školy které, se nachází nedaleko obce v Porubě. 

 

3.5.2. Zdravotnictví 

Pohotovostní lékařskou péči zajišťuje v rámci Ostravy Městská záchranná služba Ostrava.  

V Plesné sídlí zdravotní středisko a lékaři v přízemí objektu mateřské školy. Vchod do 

střediska je z boční strany zahradou MŠ a vstup je dveřmi vzadu. V tomto okamžiku 

ordinují 2 lékaři. 

 

3.5.3. Kultura 

Na území města se nachází celá řada kulturních zařízení, jako například plesenská knihovna, 

kostel Svatého Jakuba, dům dětí a mládeže, klub důchodců. 

 

3.5.4. Sport 

Středisko domu dětí a mládeže je pravidelně zaměřeno především na sport. Lze si zde 

zahrát tenis, florbal, basketbal, kopanou, odbíjenou, aerobik, kalanetiku, badminton, 

baseball. Cvičí se zde také jóga. Tělocvična slouží rovněž pro využití Sokola Plesná. 
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3.6. Doprava 

 

3.6.1. Silniční doprava 

 Základní silniční osu tvoří místní komunikace druhé a třetí třídy a to komunikace 

Karla Svobody (Opavská - 26. dubna), Vlnitá (K. Svobody - 26. dubna), III/46614    

(Plesná - Dobroslavice), III/46613(Velká Polom - Plesná - Martinov). V Plesné jsou kromě 

hlavních tahů povětšinou velmi úzké komunikace. Část komunikací (hlavně Nová Plesná) 

je proto řešena jako jednosměrné. Hodně komunikací jsou slepé ulice pouze k několika 

nemovitostem. 

 

3.6.2. Dopravní obsluha města  

Do Plesné zajíždí autobusová linka č. 51 Svinov (případně Dílny DP) - Plesná ze strany od 

Martinova a č.47 Poruba - Globus - Plesná. 

Občané okrajové části Žižkov (navazující na městský obvod Martinov) využívají také 

autobusové linky mimoostravských dopravců na zastávce Plesná Žižkov, např. č.69 

Ostrava (Poruba) - Dobroslavice - Hlučín - Šilheřovice a č.270 Opava - Hlučín - Ostrava 

(Poruba). Občané okrajové části Hrabek (sousedící přes les s městským obvodem Poruba) 

využívají několik minut pěší chůze vzdálenou zastávku Oty Synka, kde staví autobusy  

č. 40, č, 43, č. 49 a č. 61. Lze také využít dalších možností dojezdu Integrovaným 

dopravním systémem Dopravního podniku Ostrava. [13] 

 

3.6.3. Cyklostezky 

 Plesnou protíná ostravská cyklostezka M, vedoucí z Poruby podél ulice Opavské      

na místní část Nový Dvůr a ulici Karla Svobody. 

Ve středu obce, u křižovatky ulic K.Svobody a 26.dubna mezi Hasičskou zbrojnicí  

a Domem dětí a mládeže, je odpočívka se stoly a lavičkami včetně Mapy cyklostezek 

(místní část Stará Plesná). 

 U odpočívky se cyklostezka M mění na č.6200 a rozděluje na cyklostezku přes 

místní část Nová Plesná po ulici 26.dubna směrem na Velkou Polom (okr.Opava) a na 

druhou větev kolem obecního úřadu po ulici Dobroslavické směren na Dobroslavice. 

Cyklostezky vedoucí Plesnou jsou součástí sítě cyklostezek Radegast-Slezsko. 

V přípravě je cyklostezka CH vedoucí Velkým obecním lesem malebným údolím 

Plesenského potoka z Poruby rovněž do středu obce. Cestou je možné vidět zdejší funkční 
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hájovnu a bývalý lihovar s vysušenými rybníky, nyní farmu s chovem pštrosů a jelení 

zvěře. [13] 

 

3.7. Technická infrastruktura 

 

3.7.1. Zásobování pitnou vodou 

 Území statutárního města Ostravy je zásobováno pitnou vodou ze zdrojů Ostravského 

oblastního vodovodu, v přibližném rozsahu 65 - 70%, a z podzemních zdrojů, v přibližném 

rozsahu 30 -35%. Vodárenské nádrže Kružberk na řece Moravici tvoří hlavní zdroj pro 

Plesenský oblastní vodovod. Surová voda je přiváděna na jednotlivé úpravny vody 

nacházející se v Nové Vsi u Frýdlantu n.O., Vyšních Lhotách a Podhradí, kde je 

upravována a následně rozváděna čtyřmi přivaděči DN 800-1600 dopravujícími vodu do 

vodojemů Krásné Pole, Stará Bělá a Krmelín o celkovém objemu cca 120 000 m3. 

Vodovodní síť na území města provozuje a spravuje společnost Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s. 

 Přes řešené území vede vodovodní řad DN 150 mm. 

  

3.7.2. Kanalizace a čištění odpadních vod 

 V městském obvodě Plesná na některých částech není vybudována žádná systematická 

kanalizace. Odpadní vody jsou vypouštěny z žump a septiků přes různé příkopy a rigoly do 

místních vodotečí, nebo jsou zasakovány do luk a polí. Stavba čerpací stanice odpadních 

vod a kmenových stok je podmínkou pro pokračování výstavby plošné kanalizace v 

Plesné. Zřízená kanalizace je v částech Hrábek DN 300mm. 

 

 Čištění odpadních vod z Ostravy je zajišťováno z 98,7% na mechanicko-biologické 

Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Zde jsou přiváděny odpadní vody z 

centra města Ostravy, Slezské Ostravy, Muglinova, Kunčic, Kunčiček, Přívozu, Moravské 

Ostravy, Vítkovic, Mariánských Hor a Hulváků, Nové Vsi, Polanky, Proskovic, Zábřehu, 

Hrabové, Výškovic, Hrabůvky, Dubiny, Bělského lesa, Nové a Staré Bělé, Hošťálkovic, 

Lhotky, Petřkovic, Martinova, Poruby, Pustkovce, Plesné, Třebovic a Svinova a rovněž 

odpadní vody z Vratimova. Kanalizační síť a čištění odpadních vod na území města 

provozuje a spravuje společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s 
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3.7.3. Zásobování elektrickou energií 

 Na území se nachází spousta nadzemních elektrických vedení, které procházejí tímto 

územím a to VVN do 110kW. Město zásobuje elektrickou energií VN do 35kW přesně 22k 

které vedou do přibližně 8 trafostanic. Z trafostanic je vedeno NN, na které se napojují 

všechny domy v Plesné. 

 Potřeba Ostravy je kryta ze 35 % z místních zdrojů ( elektrárny Třebovice a 

Vítkovice), zbytek dodává celostátní rozvodná síť. Hlavním distributorem elektrické 

energie na území města Ostravy je společnost ČEZ a.s. 

 

3.7.4. Zásobování plynem 

 Dodávky zemního plynu zajišťuje Severomoravská plynárenská a.s., člen RWE 

Group. Zásobování je z tranzitního plynovodu přes regulační stanice VVTL/VTL. Z těchto 

regulačních stanic je přivedeno do Ostravy několik VTL přívodů DN 300 – 500. 

 Zemní plyn se vede pomocí rozvodných sítí nízkotlakého rozvodu DN 80 z regulační 

stanice v Plesné. 

 

3.7.5. Telekomunikace 

 Provoz telekomunikační sítě zajišťuje Telefónica O2. Z velké části města jsou 

dostupné složky metropolitní sítě provozované společností OVANET a.s.. Ve městě také 

působí několik alternativních telekomunikačních operátorů. Internet v Plesné od května 

2008 zajišťuje firma Rorys-NET.CZ s.r.o. 
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4. Návrh variantního řešení 

 

Dle zadání bakalářské práce byly vypracovány dva urbanistické návrhy řešeného území, 

které respektují platný územní plán města Ostravy - Plesné. Při návrhu byly respektovány 

ochranná pásma v daném území. V návrhu č.1 jde o kombinaci samostatně stojících domů 

s dvoupodlažními domy s pečovatelskou službou. V návrhu č.2 jde pouze o samostatně 

stojící rodinné domy. Pozemky se nacházejí na okraji stávající zástavby a proto dojde  

k rozšíření a k zvelebení obce a jeho okolí. 

 

4.1. Návrh č. 1 

 

 Na ploše 7 ha jsou navrženy samostatně v první variantě stojící RD a DPS. Je 

navrženo dvacet RD, kde byl zvolen typový dům, který je dvoupatrový s garáží o ploše 

131,67m
2
. Velikost pozemků k těmto RD je v průměru 1300m

2.
 Výpis velikosti parcel je 

uveden ve výkrese č. 5 - Urbanistický návrh č.1. Dále jsou navrženy čtyři dvoupatrové 

DPS o ploše 800m
2 

s odpočinkovými a rekreačními zónami, které se rozkládají na veřejné 

ploše o velikosti 20 061m
2
. Tyto domy splňují podmínky dle zákona č. 183/2006 Sb. 

 Dopravní komunikace jsou okružní a jsou napojeny na stávající dopravní komunikaci 

na ulici Karla Svobody. Tím vznikly dvě křižovatky, z nichž je jedna řešena kruhovým 

objezdem, který byl navržen v koncepci územního plánu. Komunikace mohou dále 

pokračovat za ohraničenou plochu řešeného území. Ke každému domu vede příjezdová 

cesta, která slouží jako soukromé parkování. Kromě soukromých stání je zde navrženo 

kolmé parkoviště pro nedostatečnou kapacitu parkovacích míst. DPS má dvě velká 

parkoviště, která jsou umístěna ve vnější části areálu. 

 V severovýchodní části je podle územního plánu navržena plocha veřejného 

prostranství, park s odpočinkovými zónami a dětskými průlezkami o ploše 9025,51m
2
. 

 V návrhu se nepočítá s elektrickým nadzemním VN do 35kW s trafostanicí, které 

probíhá přes řešené území, díky přeložení této sítě a nové trafostanice, které bude 

podzemní a povede navrženými komunikacemi ven z řešeného území, kde se napojí na 

vedení  nadzemní. 
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4.2. Návrh č. 2 

 

 V druhém návrhu na ploše 7 ha jsou navrženy samostatně stojících RD. Je navrženo 

třicet pět RD, kde byl zvolen typový dům, který je dvoupatrový s garáží o ploše 131,67m
2
. 

Velikost pozemků k těmto RD je v průměru 1300m
2.

 Výpis velikosti parcel je uveden ve 

výkrese č. 6 - Urbanistický návrh č.2. Domy splňují podmínky dle zákona č. 183/2006 Sb. 

 Dopravní komunikace jsou stejné jako u návrhu č.1, které se napojují na stávající 

komunikaci na ulici Karla Svobody. Ke každému domu vede příjezdová cesta, která slouží 

jako soukromé parkování. Kromě soukromých stání je zde navrženo kolmé parkoviště pro 

nedostatečnou kapacitu parkovacích míst. 

 V severovýchodní části je podle územního plánu navržena plocha veřejného 

prostranství, park s odpočinkovými zónami a dětskými průlezkami o ploše 9025,51m
2
. 

 V návrhu se nepočítá s elektrickým nadzemním VN do 35kW s trafostanicí, které 

probíhá přes řešené území, díky přeložení této sítě a nové trafostanice, které bude 

podzemní a povede navrženými komunikacemi ven z řešeného území, kde se napojí na 

vedení nadzemní. 

 

4.3. Výběr varianty 

 

Varianty se od sebe moc neliší, pouze druhem bydlení v jedné části řešeného území. V této 

lokalitě žije daleko více občanů s vyšším věkovým průměrem a proto bude vhodnější 

zvolit kombinaci bydlení RD a DPS. Varianta č.1 byla zvolena k podrobnějšímu 

zpracování. 
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5. Řešení vybrané varianty 

 

Obsah dle stavebního zákona ( 183/2006 ) dle vyhlášky č.503/2006 Sb., konkrétně přílohy 

č.4 – Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo 

rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území. 

 

5.1. Úvodní údaje 

 

Žadatel: Soukromý investor, developer. 

Zpracovatel: Lukáš Dostal 

Stavba: Zástavba RD a DPS, doprava, technická infrastruktura, mobiliář, zeleň. 

Pozemek: Ostrava - Plesná, ulice Karla Svobody  

 

5.2. Průvodní zpráva 

5.2.1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

a) poloha v obci 

Pozemek se nachází na bývalém areálu zemědělské výroby v Plesné. Rozloha území je  

7 ha v nadmořské výšce od 285m.n.m do 300m.n.m. Pozemek se nachází na okraji 

zastavěné části, přilehlý k místní komunikaci. Okolo pozemku se nachází pole s ornou 

půdou a les. 

 

   Obr. 3 poloha řešeného území v obci 
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Stávající stav území  

 Řešené území se nachází na jihozápadním okraji obce Plesná. V současné době je 

území tvořeno převážně ornou půdou a je využívané pro zemědělské účely. Podle 

územního plánu je řešené území vedeno jako zemědělská výroba. V současnosti budovy 

zemědělského družstva byli odstraněny, kromě betonového zásobníku 15x30m o výšce 

betonové stěny 4m. Přes řešené území vede nadzemní vedení VN do 35 kV. Stávající stav 

řešeného území je zobrazen ve výkrese č.4 Stávající stav. 

 

Širší vztahy  

 Řešené území se nachází na jihozápadním okraji obce Plesná u stávající komunikace 

na ulici Karla Svobody. Výhoda tohoto území je krátká vzdálenost autobusových zastávek 

linky č.47 v obou směrech. Název zastávky je Statek. Docházková vzdálenost do centra 

Plesné je přibližně 1080m. Docházková vzdálenost do obchodního centra Glóbus je 

přibližně 1020m.  

Výpis občanské vybavenosti a význam ploch v řešeném území jsou zobrazeny ve výkrese 

č.01 Širší vztahy. 

 

Limity  

 Na řešeném pozemku se nachází nadzemní vedení VN do 35kV s trafostanicí, které 

prochází řešeným územím. Dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a  

o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), v platném znění, je ochranné pásmo tohoto vedení 7 m od krajního 

vodiče vedení na obě strany. Z trafostanice vede NN, které zásobuje elektrickou energií 

ulici Hrábek a podzemní VN, kde ochranné pásmo podle zákona č. 458/2000 Sb. činí 1m. 

Ostatní sítě technické infrastruktury jsou vedeny vedle a ve stávající komunikaci na ulici 

Karla Svobody. 

 Výpis a znázornění všech limitů a jejich ochranná pásma jsou zobrazeny ve výkrese 

č.02 Limity inženýrských sítí. 

 

b) údaje o vydané územně plánovací dokumentaci 

Územní plán vznikl dle zadání Útvaru hlavního architekta města Ostravy. 

 Aktualizovaný stav ke dni 25.1.2013, dle rozsudku NSS ke dni 29.11.2012, ve znění 

schválených změn a provedených úprav. 
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c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Územní plán vznikl dle zadání Útvaru hlavního architekta města Ostravy. 

 Aktualizovaný stav ke dni 25.1.2013, dle rozsudku NSS ke dni 29.11.2012, ve znění 

schválených změn a provedených úprav. 

 Podle stávajícího územního plánu je řešené území vedené jako plocha zemědělské 

výroby. V koncepci územního plánu je tato plocha určena jako zastavitelná. [15] 

 

d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Údaje o splnění byly v předstihu předjednány a příslušná dokumentace je zpracována  

v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

 

e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení dopravní infrastruktury na stávající je možné na ulici Karla Svobody, která je 

přilehlá k řešenému území. 

 Napojení technické infrastruktury a dopravní na stávající je možné na ulici Karla 

Svobody, která je přilehlá k řešenému území a místa napojení jsou vyznačena ve výkresech 

č.08 Dopravní infrastruktura, výkres č.09 Technická infrastruktura - vodovod a kanalizace 

a výkres č.10 Technická infrastruktura - elektrické a sdělovací vedení. 

 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů 

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

Řešené území neleží v poddolovaném území ani v místě výskytu nerostů. Předpokládá se 

obvyklé zakládání staveb jako u stávající obecní zástavby. 

 

g) poloha vůči záplavovému území 

Řešené území se nenachází v záplavové oblasti. 

 

h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Řešené území z pohledu majetkoprávního obsahuje několik druhů vlastníků a to soukromé 

majitele, Pozemkový fond České republiky a Statutární město Ostrava. 

Pro zamýšlený účel navrženého využití bude zapotřebí vykoupení veškerých pozemků. 

Rozdělení pozemků dle majetkových poměrů nalezneme v tabulce níže, nebo ve výkrese  

č. 03 Majetkoprávní vztahy. 

Výpis vlastníků: 
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Číslo 

parcely 
Vlastnické právo Výměra (m

2
) 

220/2 Kopka Alois, Rajská Jarmila, Taláčková Jana 112 

220/3 Ing. Šmíra Karel 59 

220/4 Statutární město Ostrava 1411 

220/5 Ing. Ratajský Vít  136 

220/6 Jeřábková Dana 1022 

220/7 Jeřábková Dana 1939 

220/8 Holuša Vítězslav 6472 

220/9 Jeřábková Dana 131 

220/11 Jeřábková Dana 108 

227/1 Holuša Vítězslav 1976 

227/2 Ing. Kňura Jaromír 3180 

227/3 Česká republika 2091 

227/4 Česká republika 526 

228/1 Česká republika 874 

228/2 Taláčková Jana 609 

228/3 Česká republika 492 

229/3 HOMOLA a.s. 3135 

229/4 Taláčková Jana 1249 

229/6 Statutární město Ostrava 3108 

229/7 HOMOLA a.s. 1447 

229/8 HOMOLA a.s. 1771 

229/9 Kopka Alois, Rajská Jarmila, Taláčková Jana 1750 

229/14 HOMOLA a.s. 5811 

230/1 Česká republika 736 

230/2 Česká republika 87 

903/2 Konvičný Rudolf 2430 

903/3 Hájková Marie 2410 

903/14 Statutární město Ostrava 8896 

903/21 

Herzogová Patricie, Šmíra Jakub, Šmíra Karel, Ing Šmíra 

Karel, Šmírová Andrea, Šmírová Eva, Vondrů Anna, Žalská 

Kateřina. 

3501 

903/23 Brožová Zdeňka, Červenka Dalibor 6038 

903/24 Ing. Ondryáš Vlastimil 3496 

903/27 Kopka Alois, Rajská Jarmila, Taláčková Jana 1716 

903/28 SJM Černý Jan a Černá Šárka 2616 

903/29 Ing. Šmíra Karel 328 

903/30 Taláčková Jana 2832 

903/31 Taláčková Jana 409 

903/32 Mgr. Výtisk Adam 2239 

903/34 Vondrů Anna 2403 

Výpis vlastníků parcel 
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i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Území je přístupné z ulice Karla Svobody. Podle navržených komunikací lze zřídit vjezd  

i výjezd ze stavby. 

 

j) zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Zásobování vodou bude zřízeno dočasným napojením na stávající vodovodní řad. 

Elektrická energie bude odebírána přes staveništní rozvaděč z dočasně zřízené přípojky ze 

stávající sítě. 

 

5.2.2. Orientační údaje stavby 

a) základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikost, užitkové 

plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod. 

Na ploše 7 ha v Ostravě - Plesné jsou navrženy samostatně stojící RD o zastavěné ploše 

131,67m
2
 a DPS o zastavěné ploše 800m

2
. Velikost pozemků RD je v průměru 1300m

2.
 

DPS jsou na veřejném pozemku o velikosti 20 061m
2.
 V území je navrženo veřejné 

prostranství, park o ploše 9025,51m
2
 a dopravní komunikace zabírají plochu 6772,1m

2
. 

 

5.3. Souhrnná technická zpráva 

 

5.3.1. Popis stavby 

a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Po bývalém zemědělském areálu (v územním planu stále jako zemědělská výroba) se 

vychází z koncepce územního plánu, kde jsou plochy vyznačeny k zastavění 

individuálního bydlení. 

 

b) zhodnocení staveniště 

Území se nachází ve svažitém terénu o rozloze 7 ha poblíž stávající komunikace na ulici 

Karla Svobody. Dopravní dostupnost a napojení na stávající technickou infrastrukturu je 

možné. 

 

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Návrh nenarušuje urbanistickou strukturu města ani architektonické řešení. Nachází se na 

okraji stávající zástavby, která je tvořená rodinnými domy. V řešeném území je navrženo 

dvacet RD, čtyři DPS s odpočinkovými zónami a veřejné prostranství (park) se zelení  
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a mobiliářem, který poskytuje zábavu jak pro dospělé tak pro děti. 

 

d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického  

a provozního) 

1.Řešení parcelace  

 Po vykoupení všech pozemků se řešené území rozparcelovalo na 20 parcel pro 

samostatně stojící domy, které mají v průměru 1300m
2 

a parcely veřejného prostranství o 

ploše  

35 858,61m
2
. 

Podrobný výpis velikostí nových parcel je v příloze textové časti. 

 

2.Dopravní řešení 

Komunikace 

 Dopravní komunikace jsou okružní a jsou napojeny na stávající komunikaci na ulici 

Karla Svobody. Tím vznikly dvě křižovatky z nichž je jedna řešena kruhovým objezdem, 

který byl navržen v koncepci územního plánu. Komunikace jsou obousměrné šířky 6m  

s příčným sklonem 2,5% funkční skupiny C a maximální dovolená rychlost je 30km/h, 

protože se nachází v obytné zóně. Odvodnění komunikací je řešeno pomocí uličních 

vpustí.  

Skladba vozovky a chodníku s uložením sítí je zobrazeno ve výkrese č. 11 příčný řez 

komunikací s uložením sítí. 

 

Dopravní značení 

 Je zajištěno svislými dopravními značkami. Na stávající komunikaci na ulici Karla 

Svobody platí snížení rychlosti na 40 km/h a při vjezdu do řešeného území platí vjezd do 

obytné zóny. 

 

Chodníky 

 Jsou přilehlé ke stávajícím a navrhovaným komunikacím o šířce 2m z betonové 

zámkové dlažby s příčným sklonem 2  %. V místě napojení na silniční komunikaci bude 

obrubník snížen na max. 20 mm pro přístup osob se sníženou pohyblivostí dle vyhlášky 

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

staveb. Místa pro přecházení jsou označena signálním a varovným pásem. Chodníky v 

parku a uvnitř DPS jsou řešeny štěrkovým udusaným násypem frakce 16-32mm. 
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 Skladba vozovky a chodníku s uložením sítí je znázorněna ve výkrese č. 11 příčný řez 

komunikací s uložením sítí. Detail chodníku a přechodu pro chodce dle vyhlášky 398/2009 

Sb. je znázorněn ve výkresu č.12 Detail přechodu.  

  

Parkovací stání 

 U DPS je navrženo 60 kolmých parkovacích míst z toho 4 pro osoby zdravotně  

a tělesně postižené s příčným sklonem 1%. Další kolmé parkoviště se nachází poblíž 

zástavby RD o 8 parkovacích stání a prostorem pro separovaný odpad s podélným sklonem 

2 %. Parkování pro obyvatele rodinných domů je řešeno na jejich pozemcích ve vlastní 

garáži nebo na příjezdové cestě. 

 

Odvoz odpadu 

 V řešeném území se nacházejí dvě místa k odvozu separovaného odpadu a to u 

kolmého parkoviště o 8 parkovacích stání a u navrhnuté trafostanice. Obě plochy se 

nachází při vjezdu do řešeného území. Komunální odpad se bude řešit individuálně pro 

každý RD v podobě přenosných malých popelnic a větších popelnic umístěných u DPS. 

 

3.Technická infrastruktura 

Inženýrské sítě 

 Aby mohly být napojeny inženýrské sítě na stávající infrastrukturu, musí se v první 

řadě provést přeložení vysokého elektrického nadzemního vedení s trafostanicí a přeložení 

vodovodního potrubí, kde se bude respektovat norma ČSN 73 6005 - Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. 

 

Vodovod 

 Veřejný vodovod DN 150 PVC vede vedle komunikace na ulici Karla Svobody, na 

který se připojují parcely č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Nově navržená větvená síť DN 80 

PVC, na doporučení správce sítě bude napojeno zbytek parcel a DPS. Veřejný  

a navrhovaný vodovod probíhá uprostřed navrhovaných chodníků v hloubce 1,3m.  

 Navrženy jsou celkem 3 hydranty po vzdálenostech přibližně 150m. Přípojky  

k rodinným domům se provedou navrtávkami. 

 Prostorové uspořádání vodovodních sítí je podrobněji řešeno ve výkresu č. 9 

Technická infrastruktura - vodovod a kanalizace. Uložení vodovodního řadu ve výkresu   

č. 11 Příčný řez komunikací s uložením sítí. 
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Splašková a dešťová kanalizace 

 V řešeném území je navržena oddílná kanalizace. Splašková kanalizace DN 250 PVC, 

je napojená na veřejnou jednotnou kanalizaci DN 300 PVC. Parcely č. 01, 02, 03, 04, 05, 

06, 07 jsou napojeny přímo na veřejný kanalizační řad na ulici Karla Svobody. Na nově 

navržené kanalizační vedení budou napojeny zbývající parcely a DPS. Vedení je umístěno 

přibližně uprostřed silničního pruhu dopravních komunikací v hloubce 1,9m. Kanalizační 

šachty jsou od sebe vzdáleny přibližně 60m. Odvod dešťových vod z komunikací je 

pomocí uličních vpustí, které vedou do dešťové kanalizace DN 250mm, která ústí do 

místního recipientu (Plesenský potok). 

 Prostorové uspořádání kanalizačních sítí je podrobněji řešeno ve výkresu č. 09 

Technická infrastruktura - vodovod a kanalizace. Uložení vodovodního řadu je ve výkresu 

č. 11 Příčný řez komunikací s uložením sítí. 

  

Elektrická energie 

 V řešeném území prochází nadzemní vedení VN do 35 kV s trafostanicí, které bude 

třeba přeložit. Na křižovatce Karla svobody a Hrábku, bude vybudovaná nová kiosková 

trafostanice, z které povede vedení NN v dopravních komunikacích pro chodce, odkud 

povedou přípojky k jednotlivým RD a DPS. 

 Veřejné osvětlení je zajištěno pomocí uličních lamp ve vzdálenosti 30-60m. 

 Prostorové uspořádání VN a NN je podrobněji řešeno ve výkresu č. 10 Technická 

infrastruktura - elektrické a sdělovací vedení. Uložení VN a NN je ve výkresu č. 11 Příčný 

řez komunikací s uložením sítí. 

 

Telekomunikace 

 Navržená telekomunikační síť bude uložena 0,6m pod navrženým chodníkem  

v přidruženém dopravním prostoru spolu s vedením NN veřejného osvětlení ve společném 

systému vedení. Napojí se na stávající telekomunikační vedení, které vede po ulici Karla 

Svobody. 

 Prostorové uspořádání telekomunikačního vedení je podrobněji řešeno ve výkresu      

č. 10 Technická infrastruktura - elektrické a sdělovací vedení. Uložení telekomunikačního 

vedení je ve výkresu č. 11 Příčný řez komunikací s uložením sítí. 
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4. Dispozice a architektonické řešení 

Dispozice a architektonické řešení typového RD 

 RD je moderní, dvoupatrový, nepodsklepený s garáží, určený pro čtyřčlennou rodinu. 

V prvním patře se nacházejí místnosti zádveří, schodiště, koupelna + WC, pracovna, 

obývací pokoj, kuchyň + jídelna. V druhém patře, které je podkrovní se nachází ložnice, 

komora, koupena + WC, dětský pokoj 1 a dětský pokoj 2. Konstrukční systém je zděný,  

z keramických tvárnic Porotherm, střešní plášť je z pozinkovaných plechových pásů. 

 

Rozměry RD - 6,5m x 12m 

Rozměry garáže - 8m x 4m 

Zastavěná plocha - 131,67m
2 

Obestavěný prostor - 780m
3 

výška - 7,1m 

sklon střechy - 35° 

 

Dispozice 1. NP 

 

 

    Obr. 4 Dispozice 1.NP 
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Dispozice 2. NP 

 

Architektonické řešení 

 

 

    Obr. 6 Architektonické řešení RD 

 

Obr. 5 Dispozice 2. NP 
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Dispozice a architektonické řešení typového DPS 

 DPS je moderní, dvoupatrová, nepodsklepená budova, určená pro bydlení a odpočinek 

seniorů. V prvním patře se nacházejí technické místnosti, služby. V druhém patře, které je 

podkrovní se nachází 8 bytových jednotek, které jsou dispozičně upravené pro osoby  

s pohybovým hendikepem podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 Součástí areálu je také vnitřní zahrada se zelení a dva dřevěné altány. Ve vnitřní 

zahradě je komunikace řešená štěrkovým násypem frakce 16-32mm , která vede okolo 

dřevěných altánů. 

 Konstrukční systém je zděný, z keramických tvárnic Porotherm, střešní plášť je  

z pozinkovaných plechových pásů. 

 

Rozměry DPS - 20m x 40m 

Zastavěná plocha - 800m
2 

Obestavěný prostor - 6000m
3
 

 výška - 7,5m 

 sklon střechy - 25° 

 

Architektonické řešení 

 

Obr.7 Architektonické řešení DPS 
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Obr.8 vnitřní zahrada areálu DPS 

Veřejné prostranství  

 V severovýchodní části je podle územního plánu navržena plocha veřejného 

prostranství, park s odpočinkovými zónami a mobiliářem, který obsahuje dětské průlezky,  

dětský prolézací hrad, houpačku, pískoviště, lavičky a odpadkové koše. Rozloha je 

9025,51m
2
.  

V parku se nachází velké množství vzrostlé zeleně, která se bude muset upravit tak, aby 

bylo možné postavit komunikaci šířky 1,8m ze štěrkového násypu frakce 16-32mm  

a mobiliář. V parku kromě kácení se také zasadí velká spousta zeleně v podobě stromů, 

keřů a květin.  

 Veřejné prostranství bude plnit funkci odpočinkovou a zábavnou pro malé a větší děti. 

Bude místem setkávání obyvatel nejen nových rodinných domů, ale i obyvatel stávající 

okolní zástavby, kteří nemají možnost takovéhoto odpočinkového vyžití ve svém okolí. 

 Umístění odpočinkových zón, laviček, umístění průlezek, pískovišť, houpačky  

a dětského hradu včetně komunikace, je uvedeno ve výkrese č. 13 Mobiliář. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 prvky mobiliáře                            
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e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecních 

požadavků na výstavby 

Navrhovaná územní studie plně respektuje veškeré platné zákony, normy a vyhlášky. 

 

f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického 

průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných 

konstrukcí 

 Na řešeném území se už nenachází žádné stavby po bývalém zemědělském družstvu 

kromě betonového zásobníku o velikosti 15x30m a výšky betonových stěn 4m. 

 

5.3.2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické 

podmínky stavebního pozemku 

 Před zahájením výstavby je nutné provést hydrogeologický, inženýrsko geologický 

průzkum a průzkum o výskytu radonu. Zemina po bývalém zemědělském areálu může být 

toxická. 

 

b) údaje o ochranných pásmech a hranicích území dotčených výstavbou se zvláštním 

zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, 

ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu 

ochrany 

V řešeném území se nenachází žádná kulturní památka a území nepatří do památkové 

rezervace ani zóny. Při realizaci stavby nedojde k žádnému narušení ochranných pásem. 

 

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

V řešeném území se nachází betonový zásobník o rozměrech 15x30m s výškou betonových 

stěn 4m s betonovým dnem po bývalém zemědělském družstvu, který se bude muset 

odstranit. 

U veřejného prostranství, parku se budou muset odstranit zeleň, která brání ve výstavbě 

budoucí navrhované štěrkové komunikaci. 
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d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce 

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

Ve většině řešeného území dojde k záborům zemědělského půdního fondu a to přibližně v 

ploše 5,82ha.  

e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek 

inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění 

stavebního pozemku 

 Příjezd ne řešené území je ze stávající komunikace na ulici Karla Svobody.  

 V řešeném území prochází nadzemní vedení VN do 35 kV s trafostanicí, které bude 

třeba přeložit. Na křižovatce Karla svobody a Hrábku, bude vybudovaná nová kiosková 

trafostanice 

 

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

požadavcích na přesun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy 

 Řešené území se nachází ve svahu, proto bude třeba nedaleko zřídit deponii zeminy, 

která se využije pří pozdějších terénních úpravách.  

Venkovní a sadové úpravy se budou hlavně týkat vnitřní zahrady DPS a veřejného parku, 

kde bude vysázena nová zeleň a to vzrostlých malých a středních stromů, keřů  

a zatravnění.  

 

5.4. Zásady zajištění požární ochrany stavby 

 Byla respektována norma ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – budovy pro 

bydlení a ubytování. 

 Přístup záchranného hasičského zboru ČR je umožněn po nově navrhované 

komunikaci šířky 6m. Zdrojem požární vody jsou tří navrhované požární hydranty, které 

jsou od sebe vzdáleny přibližně 80m. Všechny rodinné domy jsou navrhovány s dodržením 

platných požadavků požárních norem a požárních požadavků objektů. Samotné vybavení 

RD požárními bezpečnostními zařízeními bude řešeno ve vyšším stupni projektové 

dokumentace. 
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5.5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

 Budou splněna ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby, kterou se ruší vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. a vyhláška 

č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 

5.6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 Budou respektovány všechny podmínky dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

5.7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, 

popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků 

Provoz a užívání stavby nemá žádný negativní vliv na životní prostředí. 

 

b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

V řešeném území se nenachází žádný vodní zdroj ani léčivý pramen. 

 

c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 

stavby 

Vodovod  

do DN 500 mm - oboustranně od vnějšího líce potrubí 1,5m 

Kanalizace 

do DN 500 mm - oboustranně od vnějšího líce potrubí 1,5m 

El. vedení 

podzemní vedení do 35kV - oboustranně od krajního vodiče 1m 

nadzemní vedeni do 35kV - oboustranně od krajního vodiče 7m 

 

5.8 Civilní ochrana 

Opatření vyplívající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva 

je zajištěno přístupem Záchranné hasičské služby ČR, Zdravotní záchranné služby  

a policie ČR. 
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6. Ekonomické zhodnocení 

 
Výpočet celkových nákladů na výstavbu je určen dle cenových ukazatelů 

(www.stavebnistandardy.cz) a průměrných cen dopravní a technické infrastruktury 

(www.uur.cz). Ceny stavebních objektů jsou bez DPH.  

 

Náklady na pozemky 

 

Tab.1 Propočet nákladů za pozemky 

Stavební 

objekt 
název MJ 

Počet 

MJ 
Kč/MJ Celkem Kč 

pozemek m
2
 67 742 1150 77 903 300 

 

Náklady na jednotlivé stavební objekty 

 

Stavební objekty pro bydlení 

 

Tab.2 Propočet nákladů na objekty pro bydlení 

Stavební 

objekt 
název MJ 

Počet 

MJ 
Kč/MJ Celkem Kč 

SO 01 RD m
3
 760 4712 3 581 120 

SO 02 DPS m
3
 5000 6468 32 340 000 

 

V daném řešeném území bylo navrženo 20 rodinných domů a 4 domy s pečovatelskou 

službou: 

20 x 3 581 120 = 71 622 400 Kč 

  4 x 32 340 000 = 129 360 000 Kč 

Celkové náklady za stavební objekty pro bydlení:  200 982 400 Kč 
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Oplocení 

 

Tab.3 Propočet nákladů na oplocení 

Stavební 

objekt 
název MJ 

Počet 

MJ 
Kč/MJ Celkem Kč 

SO 03 

Zděné oplocení 

z bloků 
m 25 4500 112 500 

Pletivové 

oplocení 
m 135 1000 135 000 

V daném řešeném území bylo navrženo 20 rodinných domů kde každý je oplocený: 

20 x 247 500 = 4 950 000 Kč 

  Celkové náklady za oplocení: 4 950 000 Kč 

 

Stavební objekty pro rekreaci 

 

Tab.4  Propočet nákladů na objekty pro rekreaci 

Stavební 

objekt 
název MJ 

Počet 

MJ 
Kč/MJ Celkem Kč 

SO 04 Dřevěný altán  KS 1 33 000 40 000 

SO 05 

Dřevěný 

průlezový hrad 
KS 1 80 600 80 600 

Houpačka KS 1 6000 6 000 

Kovové 

průlezky 
KS 1 30 000 30 000 

Lavičky KS 16 3600 57 600 

Odpadkové koše KS 6 2400 14 400 

 

  Celkové náklady za objekty pro rekonstrukci: 228 600 Kč 
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Dopravní infrastruktura 

 

Tab.5  Propočet nákladů  na dopravní infrastrukturu 

Stavební 

objekt 
název MJ 

Počet 

MJ 
Kč/MJ Celkem Kč 

SO 06 
Místní 

komunikace 
m

2
 4200 1456 6 115 200 

SO 07 Parkovací stání m
2
 2675 1456 3 894 800 

SO 08 
Chodníky 

dlážděné 
m

2
 4548 478 2 173 944 

SO 09 
Příjezdová cesta 

k RD 
m

2
 62 478 29 636 

SO 10 
Zpevněná lesní 

cesta 
m

2
 1071 150 160 650 

 

V daném řešeném území bylo navrženo 20 rodinných domů kde každý má příjezdovou cestu: 

20 x 29 636 = 592 720 Kč 

  Celkové náklady za dopravní infrastrukturu: 12 937 314 Kč 

 

Náklady na technickou infrastrukturu 

 

Vodovod 

 

Tab.6  Propočet nákladů  na vodovod 

Stavební 

objekt 
název MJ 

Počet 

MJ 
Kč/MJ Celkem Kč 

SO 11 
Vodovod PVC 

DN 100 
m 429 1900 815 100 

SO 12 Hydrant ks 3 11 700 35 100 

SO 13 

Vodovodní 

přípojka PVC 

DN 32 k RD 

m 12 4300 51 600 
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Vodovodní 

přípojka PVC 

DN 32 k DPS 

m 34 4300 146 200 

 

V daném řešeném území bylo navrženo 20 rodinných domů a 4 domy s pečovatelskou 

službou kde každý má vodovodní přípojku: 

20 x 51 600 = 1 032 000 Kč 

  4 x 146 200 = 584 800 Kč 

Celkové náklady za vodovod: 2 467 000 Kč 

Kanalizace 

 

V řešeném území byla navržena jednotná stoková síť.  

Tab.7  Propočet nákladů  na kanalizaci 

Stavební 

objekt 
název MJ 

Počet 

MJ 
Kč/MJ Celkem Kč 

SO 14 
Kanalizace DN 300 

PVC 
m 430  14 400 6 192 000 

SO 15 

Kanalizační šachta 

skružená  

z prefabrikovaných 

dílců 

ks 11 17 453 191 983 

SO 16 

Kanalizační 

přípojka DN 150 

PVC k RD 

m 12 3700 44 400 

Kanalizační 

přípojka DN 150 

PVC k DPS 

m 34 3700 125 800 

V daném řešeném území bylo navrženo 20 rodinných domů a 4 domy s pečovatelskou 

službou kde každý má kanalizační přípojku: 

20 x 44 400 = 888 000Kč 

  4 x 125 800 = 503 200 Kč 

Celkové náklady za kanalizaci: 7 775 183 Kč 
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Rozvod elektrické energie 

 

Tab.8  Propočet nákladů  na rozvod elektrické energie 

Stavební 

objekt 
název MJ 

Počet 

MJ 
Kč/MJ Celkem Kč 

SO 17 
Podzemní kabelové 

vedení NN do 1 kV 
m 420 603 253 260 

SO 18 

Betonová 

trafostanice 

(buňka), 6–22 (35) 

kV, 250–630 kVA 

ks 1 600 000 600 000   

SO 19 

El. přípojka k RD m 12 603 7 236 

El. přípojka k DPS m 34 603 20 502 

SO 20 

PRIS skříň pro 

venkovní kabelové  

rozvody NN  

 

ks 24 15 463 371 112 

 

V daném řešeném území bylo navrženo 20 rodinných domů a 4 domy s pečovatelskou 

službou kde každý má elektrickou přípojku: 

20 x 7 236 = 144 720 Kč 

  4 x 20 502 = 82 008 Kč 

Celkové náklady za kanalizaci: 1 451 100 Kč 

 

Veřejné osvětlení 

 

Tab.9 Propočet nákladů  na uliční osvětlení 

Stavební 

objekt 
název MJ 

Počet 

MJ 
Kč/MJ Celkem Kč 

SO 21 Osvětlení uliční  ks 20 44 500 890 000 

 

Celkové náklady za osvětlení: 890 000 Kč 
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Sdělovací vedení 

 

Tab.10 Propočet nákladů  na telekomunikační spoje 

Stavební 

objekt 
název MJ 

Počet 

MJ 
Kč/MJ Celkem Kč 

SO 22 

Rozvody 

koaxiálními kabely 

(TV a internet přes  

kabelové modemy) 

m 430 165 70 950 

 

Celkové náklady za sdělovací vedení: 70 950 Kč 

 

Náklady na veřejnou zeleň 

 

Tab.11 Propočet nákladů  na veřejnou zeleň 

Stavební 

objekt 
název MJ 

Počet 

MJ 
Kč/MJ Celkem Kč 

SO 23 

Výsadba stromů s 

balem do 200cm 

výšky 

ks 50 1 168 58 400 

Celkové náklady za veřejnou zeleň: 58 400 Kč 
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Celkové náklady 

Tab.12  Propočet celkových nákladů 

Položky dílčích nákladů Dílčí náklady [Kč] 

Náklady na pozemky 77 903 300 

Stavební objekty pro bydlení 200 982 400 

Oplocení 4 950 000 

Stavební objekty pro rekreaci 228 600 

Dopravní infrastruktura 12 937 300 

Vodovod 2 467 000 

Kanalizace 7 775 200 

Rozvod elektrické energie 1 451 100 

Veřejné osvětlení 890 000 

Sdělovací vedení 70 950 

Náklady na veřejnou zeleň 58 400 

Celkové náklady 309 714 250 Kč 

 

Inženýrsko-projektové činnosti 

 

Zahrnuji veškeré výkony na inženýrsko-projektové činnosti v jednotlivých výkonových 

fázích. Byl zvolen průměr hodnot cca 2 % na inženýring stavby a 5 % na projektovou činnost  

z celkové dohodnuté ceny stavební části (sazebník UNIKA - novela 2007). 

 

Položka Cena [Kč] 

Inženýrské práce – 2 % 6 194 285 

Projektová činnost – 5 % 15 485 720 

Celkové náklady na inženýrsko-projektové činnosti: 21 680 000 Kč 
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Náklady na umístění staveniště 

 

Položka Cena [Kč] 

Zařízení staveniště – 2 % 6 194 285 

 

Celkové náklady na umístění staveniště: 6 194 285 Kč 

 

Rezerva 

 

Položka Cena [Kč] 

Finanční rezerva na nepředvídané výdaje – 5 % 15 485 700 

 

Celkové náklady na rezervu: 15 485 700 Kč 

 

Celkové náklady na územní studii 

353 074 200,- Kč 
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7. Závěr 
 

Cílem řešení bakalářské práce bylo vypracovat návrh nového využití areálu zemědělské 

výroby na jihozápadním okraji obce Plesná. Obsahem práce je urbanistické řešení lokality, 

kde bylo navrženo bydlení, návrh veřejného prostranství s odpočinkovými a rekreačními 

zónami včetně mobiliáře, řešení dopravy a vedení technické infrastruktury. 

 

 Návrhy řešeného území jsou ve dvou variantách, návrh č.1 a návrh č.2, kde jeden z 

návrhů je podrobně zpracován a to návrh č.1, protože v této lokalitě žije daleko více 

občanů s vyšším věkovým průměrem a proto bylo vhodnější zvolit kombinaci bydlení RD 

a DPS.  

 Na ploše 7 ha je navrženo 20 samostatně stojících RD, kde byl zvolen typový dům, 

který je dvoupatrový s garáží a 4 DPS, které jsou také dvoupatrové s 8 bytovými 

jednotkami v druhem patře. Dopravní komunikace jsou okružní a jsou napojeny na 

stávající dopravní komunikaci na ulici Karla Svobody. Tím vznikly dvě křižovatky z nichž 

je jedna řešena kruhovým objezdem, který byl navržen v koncepci územního plánu.  

V severovýchodní části je podle územního plánu navržena plocha veřejného prostranství, 

park. Veřejný park bude plnit funkci odpočinkovou a zábavnou pro malé a větší děti  

v podobě průlezek, houpaček, pískovišť a dřevěného prolézacího hradu se skluzavkou. 

Bude místem setkávání obyvatel nejen nových rodinných domů, ale i obyvatel stávající 

okolní zástavby, kteří nemají možnost takovéhoto odpočinkového vyžití ve svém okolí. 

 

 Výsledný návrh splňuje požadavky určené koncepcí územního plánu, kde místo 

bývalého zemědělského areálu jsou plochy řešeného území vyhrazené k zastavění 

individuální zástavbou. Návrh je vypracován dle platných zákonů, vyhlášek a norem. 

 

 Během zpracování bakalářské práce jsem vycházel ze získaných podkladů jak 

studijních, tak i z osobně získaných podkladů, týkajících se řešeného území a odborných  

konzultací s odborníky v dané problematice. 
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Příloha č. 1 

Výpočet počtu parkovacích míst 
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Výpočet počtu parkovacích a odstavných stání dle ČSN 73 6110 

 

N = Oo * ka + P0 * ka * kp 

 

N.....celkový počet stání  

Oo....základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel 

P0....základní počet parkovacích stání 

ka....součinitel vlivu stupně automobilizace 

kp....součinitel redukce počtu stání 

 

RD 

Základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel  

1:2,5 => ka = 0,84 

Obytný rodinný dům nad 100 m
2
 celkové plochy 

Počet účelových jednotek 0,5 

20 RD * 0,5 = 10 odstavných stání 

Základní počet parkovacích stání: 

1 rodinný dům / 4 obyvatelé 

Celkem 20 RD 

Celkový počet obyvatel 20 * 4 = 80 

1 parkovací stání na 20 obyvatel 

80 / 20 = 4 parkovacích stání 

Součinitel vlivu stupně automobilizace: 

400 vozidel /1000 obyvatel => ka = 0,84 

Součinitel redukce počtu stání 

Cbec do 5000 obyvatel - skupina C => kp = Není definováno 

Celkový počet parkovacích a odstavných stání 

N = Oo * ka + P0 * ka * kp 

N = 10 * 0,84+ 4 * 0,84  

N = 11,76 stání 
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Navrženo 20 garážových stání u jednotlivých RD 

Navrženo 8 kolmých parkovacích míst 

Celkem navrženo 28 parkovacích stání. 

 

DPS 

Základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel 

(1:2,5) => ka = 0,84 

Obytný činžovní dům do 100 m2 celkové plochy 

Počet účelových jednotek 1 

4  DPS - 32 * 1= 32 odstavných stání 

Základní počet parkovacích stání: 

1 byt / 2 obyvatelé 

Celkem 32 bytů 

Celkový počet obyvatel 32 * 2 = 64 

1 parkovací stání na 20 obyvatel 

64 / 20 = 3,2 parkovacích stání 

Součinitel vlivu stupně automobilizace: 

400 vozidel /1000 obyvatel => ka = 0,84 

Součinitel redukce počtu stání 

Obec do 5000 obyvatel - skupina C => kp = Není definováno 

Celkový počet parkovacích a odstavných stání 

N = Oo * ka + P0 * ka * kp 

N = 32 * 0,84+ 3,2 * 0,84  

N = 30 stání 

 

Navrženo 60 stání u DPS z toho 4 pro zdravotně a tělesně postižené 
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Příloha č. 2 

Fotodokumentace 
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Betonový zásobník 
 

Stávající nadzemní trafostanice 
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Stávající nadzemní trafostanice 
 

Severní pohled 
 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Západní pohled 
 

Východní pohled 
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Jižní  pohled 
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Příloha č. 3 

Vyjádření správců sítí 
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