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Kostelní. Studie prověřila a navrhla základní prostorové uspořádání pozemků pro bydlení 

s ohledem na limity využití území. Součástí řešení je napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu města, vymezení ploch veřejných prostranství a umístění pozemků pro stavby 

občanského vybavení.  
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Seznam použitých zkratek 

ČOV Čistírna odpadních vod 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 
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STL Středotlaká soustava 

TS Trafostanice 

ÚPD Územně plánovací dokumentace 

VN Vysoké napětí 
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1. Úvod 

Předmětem mé bakalářské práce je vypracovat územní studii zástavby pro bydlení a případně 

umístit pozemky pro stavby občanského vybavení v lokalitě podél ulice Kostelní v Kravařích. 

Hlavním úkolem této územní studie je poskytnout městu Kravaře, které je zadavatelem, 

potřebné poznatky a náměty k zastavění řešeného území. Převážnou část lokality tvoří 

nezastavěné pozemky, přesněji 91 pozemků, vedených v katastru nemovitosti z velké části 

jako orná půda. Jsou zde situovány i tři zastavěné pozemky. 

 Návrh bude obsahovat dvě varianty, ze kterých bude vybraná varianta podrobněji 

zpracována. Při zpracovávání urbanistických návrhů budu vycházet ze strategického plánu 

rozvoje města Kravaře. Forma zástavby bude tvořena rodinnými domy, které jsou v Kravařích 

nejvíce poptávány.  

 Cílem řešení bakalářské práce je vypracovat územní studii lokality Z19 a Z24 podél 

ulice Kostelní. Studie prověří a navrhne základní prostorové uspořádání pozemků pro bydlení 

s ohledem na limity využití. Studie by měla být zpracovaná na základě urbanistických a 

technických podmínek v území a zohlední okolní prostředí. Územní studie bude řešena 

variantně. Součástí řešení bude prověření možnosti napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu města, vymezení ploch veřejných prostranství a případně umístění pozemků pro 

stavby občanského vybavení. Pro jednu z navržených variant bude řešeno podrobně vedení 

technické a dopravní infrastruktury. Nedílnou součástí bakalářské práce bude i orientační 

ekonomické zhodnocení. 

 Před samotným zahájením bakalářské práce bylo nutné získat potřebné podklady a 

fotodokumentaci stávajícího stavu. Mezi podklady patří: 

 strategický plán rozvoje města Kravaře, 

 územní plán města Kravaře, 

 územně analytické podklady města Kravaře, 

 katastrální mapa města Kravaře, 

 výškopis a polohopis, 

 ortofotomapa z ČÚZK, 

 vyjádření správců inženýrských sítí o existenci inženýrských sítí a situace stávajících stavů. 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

2.1 Názvosloví 

Územní plánování 

Cíle a úkoly územního plánování upravuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

 Cílem 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.[6] 

Územní studie 

Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo 

rozvoj některých funkčních systémů v území, které by mohly ovlivňovat nebo podmiňovat 

využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.[6] 

Urbanismus 

Architektonická disciplína, která aplikuje metody, postupy a činnosti k harmonickému 

usměrnění lidského osídlení. Používá se jako nástroj v územním plánování při řešení zástavby 

měst, obcí a krajin. Vědní obor, který řeší nejen problémy technické, ale i výtvarné a 

estetické. 

Hlavním cílem urbanismu je koordinace ploch, prostorů a objektů území pro dosažení 

optimálního výsledku podle předem definovaných požadavků. Jedná se především o 

požadavky ekonomicky, esteticky a ekologicky vhodné k využití území s vytvořením 

příznivého životního prostředí člověka a ostatních organizmů. Převážnou část životního 

prostředí člověka v sídlech tvoří urbanistická a architektonická díla. Urbanismus má stránku 

teoretickou a praktickou. 

Mezi nástroje urbanistické tvorby patří jednoduché urbanistické prvky, jednak 

složitější základní urbanistické soubory. K hlavním tvůrčím syntetickým metodám urbanismu 

patří urbanistická kompozice. Urbanistické prvky rozlišujeme přírodní, umělé, statické a 

dynamické. Urbanistické soubory vznikají kombinací z urbanistických prvků.[2]  
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Urbanizace 

Je to mnohostranný sociálně ekonomický proces, vyznačující se stěhováním obyvatelstva do 

měst, růstem měst a koncentrací základních funkčních složek, tj. bydlení, výroby, občanského 

vybavení či rekreace. Jde o koncentraci a intenzifikaci osídlení. Urbanizací je také nová 

organizace venkovského osídlení do střediskových obcí.[1]  

Suburbanizace 

Proces suburbanizace znamená přesun obyvatel, jejich aktivit a některých funkcí z jádrového 

města do okrajových částí. K nejviditelnějším projevům suburbánního rozvoje patří stavební 

aktivita či oživení ekonomických funkcí a společenských aktivit v příměstských obcích. 

Suburbanizací vznikají nové výstavby označované jako satelitní městečka.[15] 

Limity využití území 

Limity omezují možnosti provádění změn v území a jsou zařazeny stavebním zákonem mezi 

základní úkoly a činnosti územního plánování. Limity omezují, vylučují případně podmiňují 

umísťování staveb, využití území a opatření v území. Dle vzniku jsou buď vyplývající 

z předpisů, např. některá ochranná pásma podle zákonů, nebo vyplývající z návrhu ÚPD.[2] 

Samoobslužný obchod 

Většinou obchody s potravinami, ve kterých je personál pro poradu, pomoc a odbavení 

zákazníků. Prodejní plocha činí 250 – 400 m
2
. Samoobsluhy se umisťují ve středních městech 

a předměstí, jakož i v centrální poloze venkovských obcí. Obchod nabízí kompletní sortiment 

potravin a nepotravinového zboží.[3] 

Technická infrastruktura 

Souhrn ploch, podzemních a nadzemních staveb a zařízení zpravidla nevýrobního charakteru, 

která mají zajišťovat řádný provoz území. Zahrnují se zde vodovody, kanalizace, zásobování 

elektrickou energií, plynem, telekomunikace, odstraňování odpadů, péče o zeleň a čistotu 

prostředí.[2] 

Dopravní infrastruktura 

Hlavním úkolem místních komunikací je zajistit bezpečnost všech účastníků dopravy 

v obcích. Pro splnění bezpečnosti se uplatňují principy zklidňování dopravy, mezi které patří 

snižování dovolené rychlosti na 30 km/h, zúžení vozovky a návrh zpomalovacích prvků.[9]  
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Dopravní prostor 

Prostor nad částí komunikace, která slouží veřejnému dopravnímu provozu (vozidlům i 

pěším). Rozděluje se na hlavní a přidružený dopravní prostor.[4]  

Obslužné komunikace 

Slouží k zpřístupnění jednotlivých budov, objektů nebo území, zajišťují jejich přímou 

obsluhu. Při novostavbách by měla obslužná komunikace znemožnit zbytečné průjezdy 

obytnými okrsky a to za pomocí smyček bránící průjezdu vozidel. Je vyloučena sběrná 

dopravní funkce. Jsou určeny pro společné používání motorové dopravy, cyklistického a 

pěšího provozu, zajišťují také plochy pro parkování a odstavování vozidel.[4]  

Chodníky 

Část přidruženého dopravního prostoru určená pro chodce, oddělená od dopravního prostoru 

vertikálně nebo horizontálně. Vertikální oddělení je tvořeno zvýšenou obrubou, horizontální 

oddělení tvoří zelený pás nebo cyklistický pás. Do stavební šířky chodníku se započítává i 

bezpečnostní odstup.[9]   

Přechody pro chodce 

Přechody se zřizují a umísťují v závislosti na charakteru urbanizace a z toho vyplývající 

poptávce pro přecházení a v závislosti na funkční skupině komunikace. V zónách s omezenou 

dovolenou rychlostí na 30 km/h se přechody pro chodce navrhovat nemusí. Přechod pro 

chodce musí být ve vzdálenosti 1,5 – 2 m od místa přecházení osvětlen z důvodu zvýšení 

bezpečnosti. Veškeré přechody pro chodce musí odpovídat požadavkům podle zvláštních 

předpisů pro osoby s omezenou schopností pohybu.[9] 

Odstavné a parkovací plochy 

Zřizují se jako samostatné plochy mimo prostor místní komunikace a také jako parkovací 

pruhy/zálivy v hlavním dopravním prostoru i přidruženém prostoru. Odstavné a parkovací 

plochy a garáže pro osobní automobily se doporučuje umisťovat tak, aby docházková 

vzdálenost byla nejvýše 200 m pro krátkodobé parkování, pro dlouhodobé parkování 300 m a 

pro odstavování 500 m. Velikosti a uspořádání parkovacích ploch stanovuje ČSN 73 6056 - 

Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.[9]  
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Zóna tempo 30 

Je tvořena zklidněnými komunikacemi s klasickým šířkovým uspořádáním. Hlavním 

důvodem zřízení zóny tempo 30 je zvýšení bezpečnosti provozu a zlepšení životního 

prostředí. Dovolená rychlost je omezena v celé oblasti dopravním značením.[10] 

2.2 Rodinný dům 

Je dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 

rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné 

byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.[8] 

 Světlá výška obytných místností v RD a pobytových místností musí být nejméně 2500 

mm, v podkroví 2300 mm. V místnostech se šikmým stropem musí být nejmenší světlá výška 

dosažena alespoň nad polovinou podlahové plochy místností. Sklon schodišťových ramen do 

obytných místností nesmí být větší než 35°. V jednom rameni může být maximálně 18 

schodišťových stupňů. Podchodná výška u hlavních schodišť a u chodeb v RD musí být 

nejméně 2100 mm a nejmenší průchodová šířka 900 mm.[7]  

Minimální velikosti pozemků 

Pro izolovaný RD v menších sídlech či na venkově je ideální velikost pozemku 600 – 800 m
2
. 

Ideální velikost pozemku pro rodinný dvojdomek je 400 – 600 m
2
. Řadový RD má mít 

velikost pozemku minimálně 300 m
2
.[1] 

 

Obr. 1 Minimální plochy pozemků [19] 
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Vzájemné odstupy staveb 

 vzdálenost mezi RD nesmí být menší než 7 m, 

 vzdálenost od společných hranic nesmí být menší než 2 m, 

 ve stísněných podmínkách může být vzdálenost mezi RD snížena až na 4 m za podmínky, 

že v protilehlých stěnách nejsou okna obytných místností, 

 vzdálenost garáží od společných hranic nesmí být menší než 2 m, 

 průčelí budov, ve kterých jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje 

komunikace (neplatí pro řadovou zástavbu).[8] 

Orientace ke světovým stranám 

Správná orientace RD ke světovým stranám zajišťuje příjemnou vnitřní pohodu. Jednotlivé 

světové strany mají rozdílné vlastnosti projevující se na teplotě v místnostech a osvětlení. 

Sever – garáže, komory, WC, schody a chodby. 

Východ – ložnice, jídelny, kuchyně. 

Jih – obytné pokoje, studovny, obytné kuchyně. 

Západ – schodiště, kuchyně, sklady, WC.[20] 

 

Obr.2 Orientace RD ke světovým stranám [19] 
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3. Základní poznatky o území a rozbor stávajícího stavu 

Řešená lokalita se nachází v Kravařích v městské části Kouty, přesněji v jihovýchodní části. 

Lokalita je vymezena ulicí Kostelní a ulicí Východní.    

3.1 Město Kravaře 

3.1.1 Základní údaje 

 

Obr. 3 Znak města Kravaře [12] 

Název města: Kravaře 

Status: Město 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Opava 

Zeměpisné souřadnice: 49° 56' 10" severní šířky 

 18° 0' 37" východní délky 

Nadmořská výška: 233 m. n. m. 

Katastrální výměra: 19,37 km
2 

Počet obyvatel: 6 736 (k 1. 1. 2012) 

3.1.2 Geografické informace  

Město Kravaře leží v údolní nivě řeky Opavy a Kravařské rovině. Nadmořská výška a i 

relativní výšková členitost terénu je malá. Širokou nivu řeky Opavy tvoří fluviální sedimenty, 

jako jsou písky a štěrky. Velké zásoby těchto sedimentů jsou předmětem těžby. Kravaře jsou 

vzdáleny 13 km jižně od polských hranic a 9 km východně od města Opavy. Spadají do 

oblasti nazývané Hlučínsko, která má rozlohu 316 km
2
. Tato oblast se rozkládá na 

severovýchodě České republiky. Jeho přirozenou hranici tvoří na jihovýchodě řeka Odra, na 
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jihu řeka Opava a na severu česko – polská hranice. V současné době patří do oblasti 

Hlučínska 27 měst a obcí, s nimiž volně spolupracují městské obvody Ostravy a Opavy.[21] 

 

Obr. 4 Poloha města Kravaře v rámci ČR [13] 

3.1.3 Historie města  

První písemná zpráva o městě byla z roku 1224, z listiny krále Přemysla I. Kouty byly poprvé 

zmíněny roku 1238, kdežto Dvořisko až ve 2. pol. 18. století. Mezi lety 1224 - 1263 obdrželi 

kravařské panství členové slavného rodu Benešoviců, kteří se označovali ve svém šlechtickém 

přídomku jako páni z Kravař. Z jejich erbu mají Kravaře odvozen svůj městský znak - 

zavinutou střelu. Ti byli u moci až do roku 1420, kdy Petr z Kravař prodal své statky Mikuláši 

ze Šlevic.  

 Od roku 1581 vládl v Kravařích Daniel Macák z Ottenburka. Jeho potomkům, 

horlivým protestantům, je však císař pro podporu stavovského povstání zkonfiskoval v roce 

1629. Později byl u moci Michael Sendivoj ze Skorska, který dal pořídit prvý soupis 

poddanských povinností kravařských a koutských občanů. Po Sendivojově smrti v roce 1639 

připadly Kravaře jeho dceři, která se provdala za rytmistra Jakuba z Eichendorfu. Kravaře a 

Kouty byly v držení tohoto rodu až do 2. pol. 18. století. 

 Osudová změna se udála roku 1742, kdy císařovna Marie Terezie postoupila většinu 

Slezska a započala postupná germanizace. Ve svém germanizačním úsilí se pruská správa 

opírala o šlechtu, která v Kravařích ztělesňovala německý živel.  

 Přes celkově zemědělský charakter obcí, docházelo v Kravařích k pokusům o výstavbu 

továrniček a drobných výroben. K tomu přistupovala i nová výstavba obce, která se začala 

přetvářet v malé městečko. K novým domům byly upravovány a stavěny nové cesty. Roku 
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1912 se poprvé rozsvítilo elektrické osvětlení a o rok později byl zahájen provoz na železniční 

trati Kravaře – Petřkovice.  

 K významné změně v životě občanů došlo v roce 1960, kdy došlo ke spojení všech tří 

obcí. Tohoto roku byl udělen Kravařím statut města. Šedesátá léta se vyznačovala rozvojem 

kultury a výstavby. Bylo pokračováno ve zřizování chodníků a kanalizace, vznikaly další 

obytné domy a rekonstruovaly se stavby občanského vybavení. Byla dokončena výstavba 

mostu přes řeku Opavu, modernizovány nádražní prostory v Kravařích i Koutech.[5] 

3.1.4 Vodní režim  

Území Kravař spadá do povodí řeky Opavy a jejich levostranných přítoků – Mlýnské strouhy 

a Bílého potoka, Štěpánky a řady drobných vodních stružek. Severní část obce spadá do 

povodí Bílé vody. Řeka Opava s přítoky je zařazena mezi kaprové vody a je ve správě Povodí 

Odry, s. p. Koryto vodního toku má přírodní charakter, při zvýšených průtocích zaplavuje 

říční nivu. Bílý potok s Mlýnskou strouhou je ve správě Městského úřadu a Štěpánka ve 

správě Zemědělské vodohospodářské správy.[21] 

3.2 Vazba na územní plán 

Návrh řešení je v souladu s platným územním plánem, jehož pořizovatelem je městský úřad 

Kravaře, Odbor výstavby a územního plánování. Zpracovatelem je atelier Archplan Ostrava. 

Současný územní plán nabyl účinnosti 18. 12. 2012. 

 

Obr.5 Územní plán města Kravaře[12] 
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3.3 Bydlení 

V současné době město Kravaře vykazuje tendenci mírného růstu obyvatel a to za posledních 

deset let přibližně o 128 obyvatel. Lokalita je pro novou výstavbu atraktivní z hlediska 

geografické polohy u hranice s Polskem, dobrou dostupností do měst Opavy a Ostravy, z toho 

plynoucí možnost získání nových pracovních míst a také kvalitní služby občanského 

vybavení. V Kravařích převládá bydlení v rodinných domech. Celkem je postaveno 2254 RD, 

což představu cca 90% z celkové bytové zástavby. Jen malá část obyvatel bydlí v domech 

z panelů.[21]   

3.4 Občanská vybavenost 

V obci se nachází spousta různých forem občanského vybavení. Mezi základní OV patří dvě 

mateřské školy, dvě základní školy, základní umělecká škola, zdravotní středisko, dům pro 

seniory, pošta, obchody a různé druhy služeb.  

 Ke kulturnímu využití slouží kino, galerie, veřejná knihovna, kostely a středisko pro 

volný čas dětí a mládeže. V zámeckém areálu je zřízeno muzeum, které plní funkci kulturní i 

společenskou. Zámek je obklopen historickým parkem a nově vybudovaným golfovým 

hřištěm. 

 Sportovní aktivity jsou zajištěny velkým počtem hřišť, tělocvičnou a fotbalovým 

stadiónem. V hotelovém a sportovním komplexu Buly Aréna, který se nachází v blízkosti 

řešené lokality, nalezneme krytou hokejovou halu, minigolfové hřiště, tenisové kurty, krytý 

bazén, basketbalové hřiště a fotbalové hřiště s umělým trávníkem.  

3.5 Dopravní infrastruktura 

3.5.1 Silniční doprava  

Město Kravaře protínají 3 soustavy státních silnic I., II. a III. třídy. Jednotlivé části města jsou 

dále zpřístupněny místními komunikacemi. Povrch silnic a místních komunikací je především 

asfaltový. 

 Silnice I/56 Opava – Ostrava – Frýdek-Místek – Hlavatá 

 Silnice II/467 Kobeřice – Kravaře – Štítina – Nové Sedlice 

 Silnice III/46824 Kravaře – Bolatice – Chuchelná 
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Z důvodu velkého dopravního zatížení silnice I/56 je zpracována studie na vybudování 

nové čtyřpruhové silnice s vedením v nové stopě severně od zástavby Kravař. Pro tuto silnici 

jsou vymezeny koridory 300 m od osy krajního pruhu komunikace na obě strany. Navrhovaný 

koridor je z hlediska využití území špatně vymezený a zpracovaná územní studie zástavby 

podél ul. Kostelní navrhuje více ekonomické řešení pro využití této lokality.   

Řešená lokalita je zpřístupněna z ulice Kostelní, která prochází skrz lokalitu. 

V severozápadní části území je přístup umožněn z ulice Východní. 

3.5.2 Autobusová doprava  

Obec je s okolím spojována autobusovou dopravou, kterou zajišťují společnosti TQM – 

holding, s. r. o. a Veolia, a. s. Frekvence spojů je v pravidelných intervalech. 

 V docházkové vzdálenosti řešeného území se nachází 3 autobusové zastávky. Dvě 

zastávky jsou situovány na ulici Bolatická a jedna zastávka na ulici Hlučínská. Spoje 

umožňují dopravu do okolních vesnic a města Opavy. 

3.5.3 Železniční doprava  

Další možnosti dopravy je železniční trať č. 317 Opava – Kravaře – Hlučín, která patří státní 

organizaci Správa železniční dopravní cesty.  

 Železniční zastávka Kravaře – Kouty je vzdálena od řešeného území necelých 250 m. 

3.5.4 Cyklistická doprava  

V Kravařích je také rozšířena síť dálkových a místních cyklistických tras, které jsou vedeny 

po málo frekventovaných silnicích III. třídy a po účelových komunikacích. Mezi 

nejvýznamnější trasy se řadí trasa č. 55 spojující oblasti Těšínska – Opavska – Bruntálska – 

Jesenicka. 

 Ve vzdálenosti necelých 800 m od řešeného území se nachází trať číslo 6055 

pojmenovaná jako Radegast Opava. 

3.6 Technická infrastruktura 

3.6.1 Zásobování pitnou vodou  

Veřejný vodovod je ve správě SmVak Ostrava, a. s., na který je napojeno 90% obyvatel 

města. Zdrojem vody je jímací území Velkých Hoštic s celkovou vydatností 50 l/s, zdroj 

slouží zároveň pro Velké Hoštice a Štěpánkovice. V zemním vodojemu na Oldřišovském 
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kopci 2 x 1500 m3 je zajištěna akumulace vody, odkud jsou gravitačně řadem DN 300 

zásobeny Kravaře. V případě potřeby je možno dodávat vodu řadem DN 300 z vodovodní sítě 

Opavy.[21]   

3.6.2 Kanalizační síť  

V obci je vybudována oddílná kanalizace ve vlastnictví města Kravaře. Převážná část 

splaškové kanalizace odvádí gravitačně splašky do mechanicko – biologické ČOV s kapacitou 

1125 m
3
/d a 7500 EO, která odvádí vyčištěnou vodu do řeky Opavy. Součástí ČOV je 

mechanické předčištění, biologická linka a kalové hospodářství. Přebytečný kal je čerpán do 

uskladňovacích nádrží kalu, kde je stabilizován a odvodněn. 

 Dešťová kanalizace odvádí gravitačně srážkové vody do řeky Opavy a 

Štěpánky.[12,21] 

3.6.3 Zásobování elektrickou energií  

Obec Kravaře je zásobena linkou VN 22 kV ze směru Velké Hoštice – Dolní Benešov. Místí 

odběratelé jsou zásobování z 28 trafostanic, které mají dostatečné rezervy pro rozvoj obce. 

Trafostanice jsou napojeny vzdušným vedením VN 22 kV nebo kabelem 22 kV. V Kravařích 

je distribuční rozvod proveden vzdušným vedením NN na betonových stožárech 

vybudovaných podél ulic a podzemním vedením NN.  

 Dodávku elektrické energie zajišťuje Skupina ČEZ.[21]  

3.6.4 Zásobování plynem  

Území obce je plně zásobováno plynem z hlavního páteřního plynovodního vedení VTL DN 

500 mm ze směru Opava – Kozmice – Děhylov. Přes regulační stanici na ulici Bolatické 

s kapacitou 1200 m
3
/h, přechází VTL na STL DN 160 mm a tímto potrubím je zásobena část 

obce Kouty. Plynovodní rozvod má dostatečnou kapacitu pro potřeby plynu v dané oblasti. 

 Dodávku plynu zajišťuje společnost RWE GasNet, s. r. o.[21] 

3.6.5 Telekomunikace 

V obci Kravaře se nachází rozvody telefonních kabelů, které jsou vedeny v prostoru místních 

komunikací. Severní části obce prochází dálkový optický kabel. Prochází zde i radioreléové 

trasy Pustá Polom – Kobeřice a Krnov – Hošťálkovice.  

 Správcem telekomunikačních služeb je Telefónica Czech Republic, a. s. 
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3.7 Stávající stav řešeného území 

V současné době je území tvořeno 91 pozemky, z nichž 86 pozemků je využívaných jako orná 

půda. Další čtyři pozemky jsou vedeny jako ostatní plochy a jeden pozemek jako vodní 

plocha. Vlastnictví pozemků je rozděleno mezi soukromé vlastníky, město Kravaře a Českou 

republiku.  

 V lokalitě již stojí 3 rodinné domy. Ke stávající zástavbě jsou přivedeny veškeré řady 

technické infrastruktury, které se částečně v návrzích využijí. Dále se zde nachází stávající 

stromy, které je nutné vykácet. Přes severní část území vede vzdušné elektrické vedení VN do 

22 kV a radioreléová síť. Nachází se zde také železniční trať. Na její hranici jsou 

v nevyhovujícím množství stromy, které budou doplněny, kvůli částečnému tlumení hluku. 

Na severozápadě se nachází TS, která slouží k zásobování elektrickou energií stávající 

zástavbu v okolí. V jižní části území vede vodovodní řad DN 50 PE, který je nutné přeložit. 

Ve východní části území chybí dešťová kanalizace, která bude v urbanistických návrzích 

navržena. 

 Přes řešenou lokalitu vede ulice Kostelní, která je v nevyhovujícím stavu a je nutná 

rekonstrukce. Další příjezd do lokality je z ulice Východní. Kostelní ulice má z části asfaltový 

a z části štěrkový povrch. Východní ulice má asfaltový povrch. 

 Území je z jižní a západní strany obklopeno stávající individuální zástavbou a z jižní 

strany zemědělskou plochou. Fotodokumentace stávajícího stavu je v příloze č. 1. 

 

 

Obr. 6 Fotografie stávajícího stavu, vlastní zdroj 
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4. Urbanistické návrhy 

Urbanistické návrhy jsou dle zadání bakalářské práce zpracovány ve variantních řešeních, 

které navrhují prostorové uspořádání zástavby rodinnými domy a případně občanskou 

vybaveností na území o rozloze 14,2 ha. Dále jsou navrženy plochy veřejných prostranství 

s možností odpočinku a sportovního využití. Vybraná varianta dále obsahuje řešení dopravní a 

technické infrastruktury a detaily jednotlivých prvků v území. Návrhy jsou v souladu 

s územním plánem města Kravaře a respektují limity území.  

4.1 Urbanistický návrh č. 1 

V prvním návrhu jsou navrženy pouze samostatně stojící RD, které jsou v Kravařích nejvíce 

preferovány. Je navrženo celkem 98 typových rodinných domů. Typový dům je dvoupodlažní 

nepodsklepený s garáží o zastavěné ploše 92,20 m
2
. Orientace ke světovým stranám je 

zvolena především na západ – východ. Dle prováděcí vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území jsou dodrženy vzájemné odstupy mezi rodinnými domy. 

Plochy pozemků se pohybují v rozmezí 805 m
2 
– 1620 m

2
. 

 Nově navržené komunikace se napojují v centrální části na ulici Kostelní, která má 

nevyhovující povrch a z tohoto důvodu se počítá s její rekonstrukcí. Zbylé komunikace se 

napojí v severozápadní části území na ulici Východní. Celá lokalita je řešena jako zóna tempo 

30. V jižní části území jsou navrženy obousměrné jednopruhové komunikace ukončené 

obratišti. Severní část je rozdělena pomyslně dvěma komunikacemi tvaru U, které jsou 

navrženy jako obousměrné dvoupruhové. V severozápadní části lokality je navržena 

jednosměrná komunikace.  

 Ve variantě jsou navrženy podélná a kolmá parkovací stání. Podélné parkovací stání 

jsou navrženy jako vysazené plochy, které zužují komunikaci a slouží zároveň jako 

zklidňující prvek. Kolmá parkovací stání jsou navržena v centrální části území u veřejného 

prostranství a dále pak v západní části území. Celkový počet podélných parkovacích stání je 

27. Kolmých stání je navrženo 26 a 4 pro osoby pro zdravotně a tělesně postižené. Každý RD 

má samostatné parkování na pozemku.  

 V centrální části území je navrženo veřejné prostranství pro odpočinek s prvky 

dětských hřišť. Celkový charakter parku dotváří stromy a zatravněná plocha. V severní části 
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území je taktéž navrženo veřejné prostranství s prvky dětských a maloplošných hřišť. Je zde 

navrženo pískoviště, dřevěný altán, nohejbalové hřiště a víceúčelové hřiště. Na hranici jsou 

navrženy stromy, které by měly s části tlumit hluk z přilehlé železniční trati. Důvodem 

umístění veřejného prostranství v severní části je ochranné pásmo železniční trati a existence 

VN 22 kV. 

 Urbanistický návrh je znázorněn na výkrese č. 03. 

4.2 Urbanistický návrh č. 2 

V druhém návrhu je navrženo 30 typových samostatně stojících RD, 24 typových dvojdomů a 

88 typových řadových domů. Typové domy jsou dvoupodlažní nepodsklepené s garáží. 

Zastavěná plocha samostatně stojícího RD je 92,20 m
2
, dvojdomu 110 m

2
 a řadového domu 

90,4 m
2
. Orientace RD ke světovým stranám je na západ – východ a sever – jih. Dle 

prováděcí vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území jsou 

dodrženy vzájemné odstupy mezi rodinnými domy. Plochy pozemků se pohybují v rozmezí 

375 m
2 

– 1394 m
2
. Je zde navržena i OV v podobě samoobslužného obchodu, který má 

velikost podlahové plochy 400 m
2
. Návrh samoobslužného obchodu vychází z potřeby 

obyvatelstva, neboť v Koutech chybí. 

 Nově navržené komunikace se napojují v centrální části na ulici Kostelní, která má 

nevyhovující povrch a z tohoto důvodu se počítá s její rekonstrukcí. Zbylé komunikace se 

napojí v severozápadní části území na ulici Východní. Celá lokalita je řešena jako zóna tempo 

30. V jižní části území jsou navrženy obousměrné jednopruhové komunikace ukončené 

obratišti. V severozápadní části lokality je navržena jednosměrná komunikace. Zbylé 

komunikace jsou navrženy jako obousměrné dvoupruhové komunikace.  

 Ve variantě jsou navrženy podélná a kolmá parkovací stání. Podélné parkovací stání 

jsou navrženy jako vysazené plochy nebo parkovací zálivy. Kolmá parkovací stání jsou 

navržena v centrální části území u samoobslužného obchodu a dále pak v severní části území 

u veřejného prostranství. Zbylá kolmá parkovací stání jsou umístěna v západní části území. 

Celkem je navrženo 23 podélných stání. Kolmých stání je navrženo 31 a 6 pro osoby 

zdravotně a tělesně postižené. Každý RD má samostatné parkování na pozemku. 

 V jižní části území u samoobslužného obchodu je navrženo veřejné prostranství pro 

odpočinek s prvky dětských hřišť. Součástí je pískoviště a dřevěný altán. Celkový charakter 
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parku dotváří stromy a zatravněná plocha. V severní části území je taktéž navrženo veřejné 

prostranství s prvky dětských a maloplošných hřišť. Je zde navržen dřevěný altán a 

víceúčelové hřiště. Na hranici jsou navrženy stromy, které by měly s části tlumit hluk 

z přilehlé železniční trati. Důvodem umístění veřejného prostranství v severní části je 

ochranné pásmo železniční trati a existence VN 22 kV. Poslední veřejné prostranství je 

umístěno v centrální části území, které spojuje místní komunikace a slouží zároveň 

k odpočinku obyvatelstva. 

 Urbanistický návrh je znázorněn na výkrese č. 04. 

4.3 Výběr varianty 

Obě variantní řešení splňují podmínky a regulativy v řešeném území. Zásadní rozdíly tvoří 

navržené typy rodinných domů, rozparcelování území a návrh komunikací. Podrobněji 

zpracován je urbanistický návrh č. 1. Mezi hlavní důvody výběru této varianty bych uvedl, že 

samostatně stojící RD jsou preferovanou zástavbou v Kravařích a návrh více navazuje na 

stávající zástavbu.  
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5. Průvodní zpráva 

Obsah průvodní a souhrnné technické zprávy zpracován dle zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, dle prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., přesněji 

přílohy č. 1: Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 

zařízení. 

5.1 Identifikační údaje 

5.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: zástavba lokality Z19 a Z24 

Umístění stavby: jihovýchodní část města Kravaře – Kouty 

Katastrální území: Kravaře ve Slezsku 

Kraj: Moravskoslezský  

Předmět dokumentace: předmětem dokumentace je územní studie zástavby 

lokality podél ul. Kostelní. Studie navrhuje základní prostorové uspořádání pozemků pro 

bydlení a staveb pro občanské vybavení, dále řeší plochy veřejných prostranství. Studie je 

navržena dle urbanistických a technických podmínek. Dále řeší napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu.  Obsahuje i orientační ekonomické zhodnocení. 

5.1.2 Údaje o žadateli  

Investor: město Kravaře 

5.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  

Zpracovatel: Petr Jureček 

5.2 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné, 

Řešená území se nachází v katastru města Kravaře v jihovýchodní části města - Kouty. Území 

je tvořeno dvěma lokalitami Z19 a Z24. Rozloha lokality Z19 je 7,77 ha a lokality Z24 6,43 

ha. Nadmořská výška lokalit se pohybuje v rozmezí od 240 do 237 m. n. m. Území je 

situované na hranici se zastavěným územím města dle platného územního plánu. V jižní a 

západní části je obklopeno stávající individuální zástavbou a v severní části železniční tratí. 
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Východní část území sousedí s lokalitami Z20 a Z21, pro které již byla zpracovaná územní 

studie. V těsné blízkosti řešeného území se nachází mateřská a základní škola. 

 

Obr. 7 Poloha řešeného území [11] 

b) dosavadní využití a zastavěnost území, 

V současné době je území tvořeno 91 pozemky, z nichž 86 pozemků je využívaných jako orná 

půda. Další čtyři pozemky jsou vedeny jako ostatní plochy a jeden pozemek jako vodní 

plocha. Vlastnictví pozemků je rozděleno mezi soukromé vlastníky, město Kravaře a Českou 

republiku. Bližší podrobnosti o vlastnictví pozemků v příloze č. 2.  

 Území je rozděleno Kostelní ulicí, která je vedena jako místní komunikace. 

Komunikace zpřístupňuje lokalitu ze dvou stran. 

 Lokalita Z24 je již zastavěna dvěma pozemky s rodinnými domy, v lokalitě Z19 se 

nachází jeden pozemek s rodinným domem. Před RD jsou zelené pásy a vjezdy na pozemky 

jsou z ulice Kostelní. Území má mírně svažitý charakter, směrem na jih. Na řešeném území se 

kromě RD nachází ještě stromy, které přijdou vykácet. Dále zde vede vzdušné vedení VN 22 

kV, radioreléová síť a vodovod DN 50 PE. Podrobné vedení sítí dle výkresu č. 02. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů, 

Řešená lokalita se nenachází v památkové rezervaci, ani zóně. Nejsou zde situovány kulturní 

památky, ani žádné architektonicky cenné stavby. Neleží na ložiscích nerostných surovin, ani 

na poddolovaném území. Území neleží v záplavové oblasti, ani jím neprotéká vodní tok. Také 

nezasahuje do chráněných území z hlediska životního prostředí, jako jsou přírodní parky a 

chráněné krajinné oblasti. 
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 Řešené území se nachází v leteckém pásmu a z toho důvodu je nutné respektovat 

ochranné pásmo. 

d) údaje o odtokových poměrech, 

Území je svahováno směrem na jih. Dešťová kanalizace, na kterou bude navrhované území 

napojeno, se nachází v západní části území. Tato kanalizace bude sloužit pouze pro odvod 

dešťových vod z veřejných prostranství. Dešťové vody na soukromých pozemcích budou 

řešeny vsakováním.  

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

V územním plánu města Kravaře je řešená lokalita vedena jako plocha pro bydlení. Jedná se o 

zastavitelné plochy. Dle textové části územního plánu může plocha sloužit pro bydlení, 

především v rodinných domech, ale také pro občanské vybavení, veřejné prostranství, dětské 

a maloplošné hřiště. Nepřípustné je zřizování průmyslové výroby, hřbitovů a zahrádkových 

osad. Dle těchto požadavků bude navrhovaný záměr o zástavbě pozemků pro bydlení a 

občanského vybavení v souladu s ÚPD města. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Požadavky na využití území byly v projektové dokumentaci dodrženy dle vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly projednány v předstihu a projektová dokumentace 

odpovídá požadavkům dotčených orgánů. 

h) seznam pozemků a staveb dotčených změnou využití území, 

Dle majetkoprávního hlediska je lokalita tvořená z 82 pozemků ve vlastnictví soukromých 

osob, šest pozemků vlastní město Kravaře a tři pozemky jsou ve vlastnictví České republiky. 

Pro zamýšlený záměr bude nutné odkoupit veškeré pozemky, které nejsou ve vlastnictví 

města Kravaře.  

 Čísla pozemků: 3732/2, 3732/3, 3733, 3734/1, 3734/2, 3735/1, 3735/2, 3736/1, 3736/2, 

3739, 3741, 3740/2, 3740/2, 3740/1, 3740/3, 3740/5, 3740/9, 3740/11, 3740/4, 3740/6, 

3740/7, 3740/10, 3757/8, 3757/9, 3757/10, 3757/1, 3757/11, 3757/12, 3757/ 14, 3757/15, 

3757/16, 3757/19, 3757/17, 3757/18, 3757/13, 3757/20, 3757/21, 3760, 3757/5, 3757/6, 

3757/7, 3761/1, 3761/2, 3761/3, 3761/4, 3761/5, 3761/6, 1487, 1482, 1481/2, 1481/1, 1475, 
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1474, 1468, 1467, 1462, 1461, 1456, 1455, 1450/1, 1449, 1447, 1443, 1437, 1436, 1436, 

1430, 1429, 1424, 1423, 1418, 1417, 1412 – orná půda 

 Čísla pozemků: 3749, 4357, 1488, 3762 – ostatní plocha 

 Číslo pozemku: 1469 – vodní plocha 

5.3 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Jedná se o novostavby rodinných domů, dětských a maloplošných hřišť, včetně komunikací, 

inženýrských sítí a zeleně. 

b) účel užívání stavby, 

Účelem stavby je rozparcelování pro rodinné domy, které budou sloužit k bydlení. Dále 

budou zřízena dětská a maloplošná hřiště pro sportovní aktivity. Budou se zde nacházet i 

místa pro rekreaci a odpočinek. Součástí je výstavba komunikací, parkovacích ploch a 

inženýrských sítí. Území bude dotvarováno návrhem zeleně.  

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Veškeré stavby a objekty budou sloužit jako trvalé stavby. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů, 

Nejedná se o kulturní památky ani jinak chráněné stavby. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle prováděcí vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, přesněji dle její přílohy č. 1. Bezbariérové požadavky 

jsou dodrženy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dále dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, vyhlášky 23/2009 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb a platných českých technických norem.  
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů, 

Projektová dokumentace akceptuje požadavky dotčených orgánů i požadavky vyplývající 

z jiných právních předpisů.  

g) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů apod.), 

Území o rozloze 14,2 ha je rozdělena na několik stavebních částí. Podrobnější členění je 

znázorněno v urbanistickém výkrese a v ekonomickém zhodnocení.  

 První stavební část tvoří rodinné domy, kterých je v řešené variantě 98, pro jeden RD 

se počítá se 4 obyvateli a zastavěná plocha je 92,20 m
2
. Celková zastavěná plocha rodinnými 

domy je 9 036 m
2
. Obestavěný prostor jednoho RD je 524 m

3
. Všechny RD mají příjezdové 

komunikace a chodníky pro pěší. Celková plocha pozemků je 98 840 m
2
. 

 Další stavební části je dopravní infrastruktura, do které spadají příjezdové 

komunikace, chodníky, zpevněné plochy, asfaltové komunikace a parkovací plochy. Celková 

zastavěná plocha příjezdových komunikací je 2 393 m
2
, chodníků 4 309 m

2
, zpevněných 

ploch 217 m
2
, asfaltových komunikací 12 463 m

2
 a parkovacích ploch 839 m

2
. Parkovací 

stání byla navržena v docházkových vzdálenostech a jejich počet je dostačující. Celkem je zde 

57 parkovacích stání a z toho 4 pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

 Dětská a maloplošná hřiště nebyla navržena pro přesný počet návštěvníků. Kapacity 

jsou stanoveny dle výrobců těchto zařízení. Celková plocha veřejných prostranství je 21 261 

m
2
. 

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.), 

Veškeré stavby a objekty budou napojeny na stávající inženýrské sítě, nebo na nově zřízené 

řady. Byl proveden pouze výpočet potřeby vody, kvůli vyjádření o možnosti napojení na 

stávající vodovodní řad. Zbylé dimenze inženýrských sítí nevychází z výpočtu, neboť nejsou 

předmětem bakalářské práce, ale vychází z požadavků jednotlivých správců sítí. Vodovodní 

řad DN 50 PE vede přes soukromé pozemky, z toho důvodu bude v době výstavby zrušen a 

nahrazen řadem vedoucím přes veřejné prostranství. Ostatní inženýrské sítě jsou vedeny 

převážně pod stávajícími komunikacemi. 
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 Splaškové kanalizace bude napojena na stávající řady, které následně odvedou 

odpadní vodu do ČOV. 

 Dešťové vody na pozemcích budou řešeny vsakováním. Veřejné prostranství, 

komunikace a chodníky budou odvodněny pomocí spádování do dešťové kanalizace, která 

vody odvede do řek Opavy a Štěpánky. 

 Potřeba vody je stanovená výpočtem v příloze č. 3 takto: 

Průměrná potřeba vody: Qp,b = 38 808 l/d 

Maximální potřeba vody: Qmax = 52 391 l/d 

Maximální hodinová potřeba vody: Qh = 3 929 l/h 

 Dle charakteru využití území bude docházet ke vzniku běžného komunálního odpadu. 

Rodinné domy budou mít plochy pro nakládání s odpady na hranicích pozemků. Kontejnery 

na komunální odpady jsou dále situovány u dvou parkovišť s kolmým stáním. Svozy odpadů 

budou řešeny společností, která v dané lokalitě služby provozuje.  

 Rodinné domy budou vytápěny plynovým vytápěním s použitím moderních 

technologii, které nadměrně nezatěžují životní prostředí emisemi. 

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

Z důvodu rozsáhlého území bude výstavba rozdělena do několika etap. V první etapě dojde 

k odstranění stávajících stromů a odstranění části asfaltového povrchu komunikace, která 

vede v západní a východní části území. Následovat bude výstavba 23 rodinných domů 

v západní části území, společně s přeložením vodovodu DN 50 PE a výstavbou nových 

inženýrských sítí a komunikací. Nedílnou součástí je výsadba nových křovin, stromů a 

založení trávníků. 

 V druhé fázi výstavby bude postaveno 24 rodinných domů a jejich následné napojení 

na inženýrské sítě pomocí přípojek. 

 V třetí fázi bude postaveno 24 rodinných domů a zřízení přípojek inženýrských sítí. 

Bude postaveno veřejné prostranství s dětským a maloplošným hřištěm v severní části území. 

Maloplošné hřiště bude sloužit jako nohejbalový kurt.  Druhé veřejné prostranství bude 

situováno v centru území a bude obsahovat prvky dětských hřišť. Následovat bude výsadba 

stromů a založení trávníků. 
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 V poslední etapě bude realizováno 27 rodinných domů společně s přípojkami 

inženýrských sítí. Bude dostavěna druhá část veřejného prostranství v severní části území, 

společně s prvky dětských hřišť a víceúčelovým hřištěm. Nakonec dojde k výsadbě stromů a 

založení trávníků. 

j) orientační náklady stavby, 

Celkové náklady jsou stanoveny v orientačním ekonomickém zhodnocení v kapitole č. 7. 
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6. Souhrnná technická zpráva 

6.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Řešené území se nachází v katastru města Kravaře v jihovýchodní části města Kouty. Celková 

rozloha území je 14,2 ha. Území je tvořeno dvěma lokalitami Z19 a Z24. Rozloha lokality 

Z19 je 7,77 ha a lokality Z24 6,43 ha. Jedná se o mírně svažité území svahované směrem na 

jih. Nadmořská výška lokalit se pohybuje v rozmezí od 240 do 237 m. n. m. V současné době 

je území tvořeno 91 pozemky, z nichž 86 pozemků je využívaných jako orná půda. Další čtyři 

pozemky jsou vedeny jako ostatní plochy a jeden pozemek jako vodní plocha.  

 Území je situované na hranici se zastavěným územím města. V jižní a západní části je 

obklopeno stávající individuální zástavbou a v severní části železniční tratí. Východní část 

území sousedí s lokalitami Z20 a Z21. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Byl proveden vizuální průzkum lokality včetně fotodokumentace. Podloží řešeného území 

tvoří nezpevněný sediment, jako je sprašová hlína. Lokalita spadá do nízké kategorie 

radonového indexu. V řešené lokalitě se nenachází vrt pro potřeby některého z průzkumů. 

Před zahájením výstavby je nutné provést veškeré průzkumy, které souvisejí s realizací díla. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

V severní části území se nachází vedení VN do 22 kV, které má ochranné pásmo 7 m od osy 

krajního vodiče na obě strany. Dále zde prochází radioreléová trasa ve směru Krnov - 

Hošťálkovice, která má OP v šířce 25 m od osy paprsku na obě strany. Radioreléová trasa má 

také výškové omezení a to do 15 m. Poslední limitou v severní části území je OP železniční 

trati v šíři 60 m od osy krajní koleje na obě strany.  

 V jižní části území vede vodovodní řad DN 50 PE, který má OP 1,5 m od vnějšího líce 

potrubí na obě strany. Nachází se zde také úzká vodní plocha, která slouží k částečnému 

zadržování vody v období dešťů. Tato plocha bude v návrzích nahrazena novou dešťovou 

kanalizací.  
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 Celá lokalita spadá do OP letiště, které se nachází v Zábřehu. Ostatní inženýrské sítě 

jsou vedeny pod povrchem ulice Kostelní, jmenovitě vedení vodovodu, kanalizace, optických 

kabelů, plynovodu a vedení NN, jejichž OP budou respektována s ohledem na ČSN 73 6005 – 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. V řešené lokalitě se nenachází inženýrská 

síť, která by měla bezpečnostní pásmo. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Řešená lokalita se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. V blízkosti území 

nedochází k seismické aktivitě. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území, 

Celkový návrh zástavby je v souladu s územním plánem města Kravaře. Při realizaci stavby 

vzniknou jen minimální negativní vlivy na okolní stavby a pozemky. Výsledek zástavby 

území nebude mít žádný dopad na životní prostředí ani zdraví osob. Odtokové poměry se 

částečně změní, neboť v současné době jsou řešeny převážně vsakem a částečně samostatným 

pozemkem, který je ve spádu směrem na jih. Je navržená nová dešťová kanalizace, která bude 

sloužit pouze pro odvod dešťových vod z veřejných prostranství. Dešťové vody na 

soukromých pozemcích budou řešeny opět vsakováním, které si majitelé pozemků zajistí 

individuálně. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

V řešeném území není potřeba provádět asanace. Dojde pouze k demolici asfaltového a 

štěrkového svršku Kostelní ulice. Dále dojde k demolici vodovodního řadu DN 50 PE a části 

vedení NN. Ve východní části území dojde k pokácení 6 stávajících stromů. Kácení 

stávajících stromů bude provedeno v souladu s městským úřadem v Kravařích - úsek 

životního prostředí. V řešeném území bude vysazeno 70 nových stromů a křovin.  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa, 

V řešeném území dojde k odnětí ze ZPF, přesněji 138 983 m
2
 orné půdy. Žádný pozemek není 

určený k plnění funkce lesa.  
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu), 

V současné době je příjezd do řešené lokality ze tří stran. V západní části území z místní 

komunikace vedoucí ulicí Kostelní, jejíž vyhovující asfaltový povrch končí těsně za hranicí 

řešené lokality. Ve východní části území vede opět ulice Kostelní, jejíž vyhovující asfaltový 

povrch končí u posledního RD na hranici zastavěného území města a řešenou lokalitou. 

Propojení ulice Kostelní je řešeno štěrkovým povrchem, proto je nutná rekonstrukce této 

ulice. V severozápadní části území je dopravní napojení umožněno z ulice Východní.  

 Napojení na veškeré inženýrské sítě je možné z Kostelní a Východní ulice. Napojení 

na elektrické vedení je možné z TS na ulici Východní. Další napojení je umožněno na 

stožárech NN, které jsou na Východní a Kostelní ulici. Rozvod veřejného osvětlení bude 

umožněn společností ČEZ z rozpojovací skříně nově navrženého elektrického vedení NN u 

pozemku č. 58. Napojení na plynovodní potrubí je umožněno v západní a východní části 

řešeného území na stávající řad STL DN 63. Napojení na telekomunikační vedení je 

umožněno na ulici Bolatická, přesněji na pozemku č. 1310/1. Napojení na vodovodní řad je 

umožněno v západní a východní části řešeného území na stávající řad DN 100 PVC. 

V severozápadní části území je možné napojení na vodovodní řad DN 80 PVC. Lokalita bude 

napojena na tři stávající řady splaškové kanalizace DN 250 z kameniny v západní, východní a 

severozápadní části území. Napojení na dešťovou kanalizaci je umožněno v západní části 

území na stávající řad z betonu DN 300 a v severozápadní části území na stávající řad 

z betonu DN 500. Ve východní části území je nutné vybudovat novou dešťovou kanalizaci 

z PP DN 400, která bude napojena až na stávající betonový řad DN 400 na ulici Hlučínská.  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován časový harmonogram, podle 

kterého bude výstavba realizovaná. Samotná zástavba řešeného území bude rozdělena do čtyř 

etap výstavby.  

6.2 Celkový popis stavby 

6.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Účelem stavby je výstavba rodinných domů, které budou složit k bydlení. Dále budou zřízena 

dětská a maloplošná hřiště pro sportovní aktivity. Budou se zde nacházet i místa pro rekreaci 

a odpočinek. Součástí je výstavba komunikací, parkovacích ploch a inženýrských sítí. Území 
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bude dotvarováno návrhem zeleně. Údaje o kapacitách funkčních jednotek viz kapitola 5.3 

odstavec g). 

6.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

Územní studie navrhuje základní prostorové uspořádání zástavby rodinnými domy na území o 

rozloze 14,2 ha tak, aby navazovala v co největší míře na stávající zástavbu. Součásti řešení je 

návrh ploch veřejného prostranství, na kterých budou umístěny dětské a maloplošné hřiště a 

plochy pro rekreaci a odpočinek. Územní studie je zpracovaná na základě vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a 

dále pak dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 Návrh je pomyslně rozdělen ulicí Kostelní na dvě části. V jižní části jsou navrženy 

obslužné komunikace ukončené obratišti. Severní část návrhu je rozdělená dvojicí místních 

komunikací tvaru U. Severozápadní komunikace tvaru U spolu s jednosměrnou komunikací 

propojuje původní Východní ulici. Tento návrh komunikací rozděluje území na menší celky. 

 Ve vybraném návrhu jsou navrženy pouze samostatně stojící RD. Je navrženo celkem 

98 typových rodinných domů. Typový dům je dvoupodlažní nepodsklepený s garáží o 

zastavěné ploše 92,20 m
2
. Orientace ke světovým stranám je zvolena především na západ – 

východ. Plochy pozemků se pohybují v rozmezí 805 m
2 

– 1620 m
2
. Velikosti jednotlivých 

pozemků jsou zakresleny ve výkrese č. 3.  

 V severní části území je navrženo veřejné prostranství o rozloze cca 13 460 m
2
, kde 

jsou umístěny prvky dětských a maloplošných hřišť. Je zde navrženo pískoviště, dřevěný 

altán, nohejbalové hřiště a víceúčelové hřiště. Park bude doplněn mobiliářem, jako jsou 

lavičky a odpadkové koše. Na hranici jsou navrženy stromy, které by měly s části tlumit hluk 

z přilehlé železniční trati. Důvodem umístění veřejného prostranství v severní části je 

ochranné pásmo železniční trati a vedení VN 22 kV. 

 V centrální části území je navrženo veřejné prostranství pro odpočinek a relaxaci s 

prvky dětských hřišť a mobiliářem. Celkový charakter parku dotváří stromy a zatravněná 

plocha.  Je zde navrženo 18 kolmých parkovacích stání, z toho dvě pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Rozloha tohoto parku je cca 1 700 m
2
. 
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6.2.3 Bezbariérové užívání stavby  

Návrh řešení splňuje veškeré podmínky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 Všechny pěší komunikace jsou navrženy v šířce nejméně 1500 mm. Výškové rozdíly 

na komunikacích pro chodce jsou nejvýše 20 mm, přičemž podélný sklon je maximálně 

8,33% a příčný sklon 2,0%. Komunikace pro pěší budou zhotoveny z dostatečně kontrastních 

materiálů a doplněny o vodící linie. Jsou navržena 4 parkovací stání pro osoby s omezenou 

schopností pohybu v šířce nejméně 3500 mm. Veškeré přechody jsou navrženy tak, aby 

splňovaly požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jedná se především o návrh varovného pásu, 

signálního pásu a sníženého obrubníku.  

6.2.4 Bezpečnost při užívání stavby  

Územní studie je navržena a provedena tak, aby nedocházelo k bezprostřednímu ohrožení 

života, zdraví a bezpečnosti osob, a to i osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Při 

výstavbě byly použity nezávadné materiály a výrobky. 

6.2.5 Základní technický popis staveb  

Rodinný dům 

Pro územní studii byl zvolen typový dům Topas 66/3 s provedenými úpravami od firmy Erlis 

projekt. Návrh RD není předmětem bakalářské práce, proto byl zvolen typový dům, který má 

pouze informativní charakter. 

 Rodinný dům spadá do kategorie nízkoenergetických domů určený k trvalému bydlení 

čtyř osob. Jedná se o RD, který je dvojpodlažní s obytným podkrovím a bez podsklepení. 

V přízemí je situována denní část, jedná se především o vstupní halu, WC, kuchyň s komorou 

a obývací pokoj. Kuchyň není stavebně oddělená od prostoru obývacího pokoje, ale dle 

požadavku investora je možné provozně prostory oddělit. V přízemí je situovaná garáž pro 

jedno osobní vozidlo. V obytném podkroví je situovaná noční část, jsou zde navrženy dva 

dětské pokoje, ložnice, šatna a koupelna s WC. Podrobnější náhled je k dispozici na 

výkresech č. 10 – 13.  
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Technické parametry: 

Obytné místnosti: 4 

Obytná plocha: 66,60 m
2
 

Užitná plocha: 126,20 m
2
 

Zastavěná plocha: 92,20 m
2
  

Obestavěný prostor: 524 m
3
 

Výška hřebene střechy: 7,29 m 

Sklon střechy: 40° 

 

 

Obr. 8 Rodinný dům Topas 66/3[14] 

Městský mobiliář 

Městský mobiliář v podobě laviček a odpadkových košů je umístěn ve veřejných 

prostranstvích v centrální a severní části území. V severní části je umístěn dřevěný altán.  

Byla použita parková lavička DELUXE s područkou o rozměrech 1600 x 80 x 45 mm. 

Konstrukce lavičky je vyrobená z masivní oceli a dřevěná prkna z tvrdého masivního dřeva 

opatřená lazurovacím lakem. Odpadkový koš je typu MHD, který se skládá z ocelové vložky 

a mořeného dřevěného obložení. Objem odpadkového koše je 65 l. Grafické znázornění 

městského mobiliáře je na výkrese č. 09. 
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Obr. 9 Parková lavička a odpadkový koš[16] 

Dětská a maloplošná hřiště 

V centrálním veřejném prostranství řešeného území jsou navrženy dva jednověžové hrady, 

které mají skluzavky, šplhací prvky a další aktivity. Dále jsou zde umístěna čtyři houpadla na 

pružinách. Grafické znázornění hřiště je na výkrese č. 09. 

 V severním prostranství je umístěno nohejbalové hřiště o rozměrech 13 x 9 m a 

víceúčelové hřiště o rozměrech 36 x 18 m, na kterém je možno hrát tenis, basketbal a fotbal. 

Dále se zde nachází dva jednověžové hrady, pískoviště o rozměrech 3,5 x 3,5 m a čtyři 

houpadla na pružinách. Veškeré prvky dětských hřišť jsou doplněny o dopadové plochy.  

 

Obr. 10 Prvky dětských hřišť [17,18] 

6.2.6 Technická a technologická zařízení  

Z důvodu nevyhovujících výškových poměrů v území je nutné vybudovat 5 přečerpávacích 

stanic, přesněji u obousměrných jednopruhových komunikací ukončených obratišti tam, kde 

se napojuje navržená kanalizace DN 250 s kanalizací na ulici Kostelní. Přečerpávací stanice 

budou umístěny ve veřejných prostorech a jejich návrh bude upřesněn v dalším stupni 

dokumentace dle požadavku správce kanalizace. Mezi další technologická zařízení patří 
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jednotlivá zařízení v technických místnostech rodinných domů, sloužící k ohřevu vody, 

vytápění apod. 

6.2.7 Požárně bezpečnostní řešení  

V území jsou navrženy komunikace šířek 4 a 6,5 m umožňující příjezd požární techniky 

k jednotlivým objektům. Neprůjezdné komunikace delší než 50 m jsou ukončeny obratišti pro 

otáčení vozidel ZHS ČR. Návrh je proveden dle vyhlášky č. 23/2009 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb.  

 K hašení požárů slouží 7 navržených podzemních hydrantů na nově vybudovaných 

vodovodních řadech, při minimální dimenzi potrubí DN 80. Vzdáleností hydrantů od sebe se 

pohybují v rozmezí 200 – 400 m. Rodinné domy jsou navrženy dle platných požárních norem 

a předpisů. Vybavení RD požárními bezpečnostními zařízeními bude řešeno v dalším stupni 

projektové dokumentace. 

6.2.8 Hygienické požadavky na stavby 

Zástavba území nebude mít negativní vliv na životní prostředí, ani nebude docházet k šíření 

hluku a vibrací. K zvýšeným hodnotám hluku a prašnosti bude docházet pouze ve fázi 

realizace díla. Rodinné domy jsou navrženy tak, aby byly splněny požadavky na osvětlení a 

tepelnou pohodu uživatelů.  

 K likvidaci odpadů slouží kontejnery na komunální odpad umístěné u dvou parkovišť 

s kolmým stáním.  Rodinné domy mají plochy pro nakládání s odpady umístěné na hranicích 

pozemků. Svozy odpadů jsou řešeny společnosti, která v dané lokalitě služby provozuje.  

6.2.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Lokalita spadá do nízké kategorie radonového indexu, tudíž není nutné opatření proti 

pronikání radonu z podloží – postačuje běžná hydroizolace u RD. V lokalitě nehrozí výskyt 

bludných proudů ani seizmicity. Území se nenachází v povodňové oblasti, proto není nutné 

navrhovat protipovodňová opatření. Zástavba se nachází v lokalitě s občasnou mírou hluku, 

neboť v severní části území vede vlaková trať, z tohoto důvodu budou vysázeny stromy na její 

hranici tlumící částečně hluk.  
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6.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Veškeré stavby a objekty budou napojeny na stávající inženýrské sítě, které jsou umístěny 

v přilehlých komunikacích a plochách. 

Zásobování pitnou vodou 

Místa napojení na stávající vodovodní řady DN 100 PVC jsou situována v západní a východní 

části řešeného území na ulici Kostelní. Tyto stávající řady se propojí nově navrženým řadem 

DN 100 GGG. V severozápadní části území je umožněno napojení na vodovodní řad DN 80 

PVC z ulice Východní. V jižní části území jsou navrženy 4 větve z potrubí DN 80 GGG a 

jedna větev DN 80 z PE 100 RC. Materiál potrubí PE 100 RC je určen pro návrh mimo 

komunikaci. V severní části území je navržena okruhová síť s propojením na ulici Východní i 

Kostelní z materiálu potrubí PE 100 RC o velikosti DN 80 a DN 100. Řad DN 50 PE, který 

vede z ulice Kostelní přes pozemky, je přeložen a jeho napojení je přes veřejné prostranství. 

Denní potřeba vody byla stanovena výpočtem na hodnotu 38 808 l/d. Podrobnější výpočet 

v příloze č. 3. V území bylo navrženo 5 podzemních hydrantů o velikosti DN 80 a 2 o 

velikosti DN 100. Připojení RD na vodovod z GGG bude provedeno pomocí navrtávacího 

pásu HAWLE a napojení na vodovod z PE 100 RC pomocí elektrotvarovky.  

Odkanalizování – splašková kanalizace 

Řešené území je odkanalizováno veřejným kanalizačním řadem města Kravaře, který odpadní 

vody odvádí do ČOV o velikosti 7500 EO. Místa napojení nově navržené kanalizace na 

stávající kanalizační řady DN 250 z kameniny jsou situována v západní a východní části 

území na ulici Kostelní, a dále pak v severozápadní části území na ulici Východní. V řešené 

lokalitě je navržena úchytná gravitační stoková síť o dimenzi DN 250 z PP, která je rozdělena 

na tři části. V jižní části území jsou navrženy přečerpávací stanice, viz kapitola 6.2.6.  

Odkanalizování – dešťová kanalizace 

Dešťová kanalizace je napojena v západní části území na stávající řad z betonu DN 300 a 

v severozápadní části území na stávající řad z betonu DN 500. Ve východní části území je 

navržená nová dešťová kanalizace, která je napojena na stávající betonový řad DN 400 na 

ulici Hlučínská. Navržená kanalizace je rozdělena na tři části o velikosti potrubí DN 300 a 

400 z PP. Kanalizace odvádí vodu z veřejných prostranství a komunikací pomocí uličních 

vpustí. V jihozápadní části, přesněji ve dvou obousměrných komunikacích ukončených 

obratišti, je dešťová kanalizace vedena kvůli nevyhovujícím výškovým podmínkám pouze do 



44 

 

určité vzdálenosti. Zbylá část dešťových vod je odvedena gravitačně do veřejných 

prostranství, kde se vsákne.  

Elektrická síť a veřejné osvětlení 

Území je napojeno na TS a stožáry NN na ulici Východní. Další napojení je na stožárech na 

ulici Kostelní. Stávající vzdušné vedení NN bude částečně zrušeno a převedeno na podzemní 

vedení pomocí stožáru. Tímto vznikne nové podzemní vedení NN do 1 kV, které tvoří okruh. 

Vedení elektrické energie NN je převážně vedeno v přidruženém dopravním prostoru.   

 Veřejné osvětlení je napojeno na nově zřízené vedení NN v rozpojovací skříni u 

pozemku č. 58. Jsou navrženy uliční LED lampy ve vzdálenostech od 30 – 40 m.  

Zásobování plynem 

Území je napojeno na stávající středotlakou plynovodní soustavu DN 63, která je v západní a 

východní části na ulici Kostelní. Tyto stávající řady se propojí nově navrženým řadem STL 

DN 63 z PE. V jižní části je navržena větevní síť a v severní části okruhová síť. Plynovodní 

síť je navržena v přidruženém dopravním prostoru. 

Telekomunikační vedení 

Telekomunikační síť je napojena na ulici Bolatická, přesněji na pozemku č. 1310/1. Odkud 

vede nový kabel společně se stávajícím kabelem v chráničce PE 63 až po pozemek č. 3732/4, 

tady vede už samostatně v přidruženém dopravním prostoru a vytváří větvenou síť. 

6.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

Dopravní řešení je v lokalitě vyřešeno rekonstrukcí ulice Kostelní, kdy je navržena obslužná 

obousměrná dvoupruhová komunikace šířky 6,5 m. Na ní navazují obslužné obousměrné 

jednopruhové komunikace ukončené obratišti v šířce 4 m. V jižní části, na ulici Kostelní, 

navazují dvě obslužné obousměrné dvoupruhové komunikace tvaru U šířky 6,5 m. 

V severozápadní části je navržena jednosměrná komunikace šířky 3,5 m. Komunikace mají 

asfaltový povrch. Celá lokalita je řešená jako zóna tempo 30. Na začátku zóny jsou navrženy 

dlouhé zpomalovací prahy, které slouží jako zklidňující prvky. Jako další zklidňující prvky 

jsou navrženy jednostranná zúžení vzniklá vysázením zelené plochy do vozovky a dále pak 

vysazené plochy, které slouží k parkování. Rozhledové poměry jsou navrženy dle ČSN 73 
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6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na 

komunikacích jsou dále navrženy svislé a vodorovné dopravní značení. 

 Komunikace pro pěší jsou navrženy převážně jednostranně v šířce 2 m a ve slepých 

ulicích nejsou navrženy. Přechody pro chodce spojují jednotlivé pěší komunikace 

v důležitých částech území. Grafické znázornění dopravního řešení je na výkrese č. 05. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude ze tří stran. V západní a východní části 

území na ulici Kostelní. V severozápadní části území je dopravní napojení umožněno z ulice 

Východní. Návrh pěší komunikace navazuje na stávající pěší komunikaci na ulici Kostelní i 

Východní. 

c) doprava v klidu, 

V řešeném území se nachází dvě velké kolmé parkovací plochy a 7 menších podélných 

vysazených parkovacích ploch. V centrální části je navrženo 18 kolmých parkovacích stání, 

z toho dvě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Tato parkovací plocha 

slouží pro návštěvníky veřejného prostranství. V západní části je navrženo 12 kolmých 

parkovacích stání, z toho dvě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Klasická 

kolmá parkovací stání jsou navržena o rozměrech 2 500 x 5 000 mm a parkovací stání pro 

handicapované o rozměrech 3 500 x 5 000 mm. Podélné vysazené parkovací stání jsou 

navrženy v počtu 27 stání. Jejich rozměry jsou 2 000 x 6 750 mm. Tyto parkovací stání slouží 

pro návštěvníky veřejných prostranství a rodinných domů. Parkování u RD je zajištěno 

garážovým stáním na vlastním pozemku, případně na příjezdové komunikaci ke garáži. 

Výpočet parkovacích stání je dle normy ČSN 73 6110 Z1 stanoven v příloze č. 4. 

6.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Před začátkem realizace zástavby dojde ve východní části území k pokácení 6 stávajících 

stromů. Kácení stávajících stromů bude provedeno v souladu s městským úřadem v Kravařích 

- úsek životního prostředí. V závěrečné fázi výstavby dojde k sadovým úpravám, modelaci 

terénu a terénním úpravám. Počítá se s vysázením 70 stromů a křovin, které budou umístěny 

v zelených pásech a veřejných prostranstvích. V severní části území jsou navrženy středně 

vzrostlé stromy, které poslouží k tlumení hluku z přilehlé trati. Následně dojde k založení 
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trávníku ve všech veřejných prostorech. Křoviny a stromy jsou navrženy s ohledem na 

inženýrské sítě a jejich OP.  

6.6 Zásady organizace výstavby  

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

V době realizace zástavby bude přístup na území ze stávající Kostelní a Východní ulice. 

Kostelní ulice zajišťuje přístup na staveniště ze západní a východní strany a ulice Východní 

ze severozápadní strany území. Připojení na elektrickou energii bude možné ze stávající TS 

nebo sloupu vedení NN. Připojení na vodu bude umožněno ze stávajícího řadu na ulici 

Kostelní nebo Východní, kde se zřídí dočasné napojení. 

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Zemina, která bude pocházet z výkopových prací pro rodinné domy a vedení technické 

infrastruktury bude následně použita pro zarovnání terénních nerovností.  
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7. Ekonomické zhodnocení 

Propočet nákladů navrhovaného řešení byl vypracován na základě plošných a objemových 

výměr a pomocí jednotkových cen. 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. Ceny jednotlivých 

prvků mobiliáře byly vyhledány u jednotlivých subdodavatelů.  

 Propočet je rozdělen do 8 základních částí. První část celkové ceny je stanovení tržní 

hodnoty stavebního pozemku, na kterém se stavba bude realizovat. Tržní hodnota je 

stanovena dle realitních kanceláří, které inzerují pozemky v této lokalitě. Druhou část tvoří 

jednotlivé stavební objekty a jejich náklady. Skládá se z nákladů na 98 typových rodinných 

domů. Dále je stanovena cena dopravní a technické infrastruktury, zeleně a prvků mobiliáře. 

Třetí část tvoří projektové a průzkumné práce. Čtvrtá část je tvořena náklady na staveniště, 

pátá část je stanovení vyvolaných investic a šestou části je finanční rezerva. Poslední části 

jsou náklady hrazené z provozních prostředků.  

 

I. Pozemek 

Tab. 1 Propočet nákladů 

Název položky MJ Počet MJ Kč/MJ 
Celková cena 

[Kč] 

Pozemek Kravaře m
2
 138 983 897 124 700 000,- 

Celkem za pozemek 124 700 000,- 

 

II. Stavební část 

A) Rodinný dům 

Název položky MJ Počet MJ Kč/MJ 
Celková cena 

[Kč] 

Rodinné domy 

typový 
98 RD x 2 550 000 249 900 000,- 

Celkem za 98 rodinných domů 249 900 000,- 
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B) Dopravní infrastruktura 

Název položky MJ Počet MJ Kč/MJ 
Celková cena 

[Kč] 

Asfaltová 

vozovka 
m

2
 12 463 1 183 14 743 800,- 

Chodníky m
2
 4 309 788 3 395 500,- 

Zpevněná pěší 

komunikace 
m

2
 217 390 69 300,- 

Příjezdové 

komunikace k RD 
m

2
 2 393 788 1 885 700,- 

Pěší komunikace 

k RD 
m

2
 746 788 587 900,- 

Parkovací plochy m
2
 839 1 250 1 048 800,- 

Celkem za dopravní infrastrukturu 21 731 000,- 

 

C) Technická infrastruktura 

Název položky MJ Počet MJ Kč/MJ 
Celková cena 

[Kč] 

Elektrické vedení, veřejné osvětlení 

Podzemní el. 

vedení NN 
m 2 705 858 2 320 900,- 

Přípojky el. 

vedení 
m 849 314 266 600,- 

Veřejné osvětlení m 1 952 1 300 2 537 600,- 

Celkem za elektrické vedení a veřejné osvětlení 5 125 100,- 

 

Název položky MJ Počet MJ Kč/MJ 
Celková cena 

[Kč] 

Plynovodní vedení STL 

Plynovod DN 63 m 1 781 951 1 693 800,- 

Přípojky 

plynovodní DN 

32 

m 960 702 674 000,- 

Celkem za plynovodní potrubí 2 367 800,- 

 

Název položky MJ Počet MJ Kč/MJ 
Celková cena 

[Kč] 

Sdělovací vedení 

Sdělovací vedení m 2 085 195 406 600,- 

Přípojky m 852 195 166 200,- 
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sdělovacího 

vedení 

Celkem za sdělovací vedení 572 800,- 

 

Název položky MJ Počet MJ Kč/MJ 
Celková cena 

[Kč] 

Vodovodní vedení 

Vodovodní řad 

DN 80 tvárná 

litina 

m 416 2 480 1 031 700,- 

Vodovodní řad 

DN 100 tvárná 

litina 

m 315 2 650 834 800,- 

Vodovodní řad 

PE 100 RC DN 

100 

m 977 1 880 1 836 800,- 

Vodovodní řad 

PE 100 RC DN 

80 

m 258 1 790 461 900,- 

Přípojky 

vodovodní DN 32 
m 940 4 550 4 277 000,- 

Celkem za vodovodní potrubí 8 554 000,- 

 

Název položky MJ Počet MJ Kč/MJ 
Celková cena 

[Kč] 

Kanalizační vedení 

Kanalizace 

splašková DN 

250 PP 

m 1 776 8 900 15 806 400,- 

Dešťová 

kanalizace DN 

300 PP 

m 987 9 500 9 376 500,- 

Dešťová 

kanalizace DN 

400 PP 

m 1 065 10 750 11 448 800 

Přípojky 

kanalizační DN 

150 

m 980 3 700 3 626 000,- 

Celkem za kanalizační potrubí 40 257 700,- 

Celkem za technickou infrastrukturu 56 878 000,- 
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D) Zeleň 

Název položky MJ Počet MJ Kč/MJ 
Celková cena 

[Kč] 

Pokácení stromů ks 6 879 5 300,- 

Založení trávníku 

parkového 
m

2
 21 261 54 1 149 000,- 

Výsadba stromů ks 70 1 168 81 760,- 

Celkem za zeleň 1 237 000,- 

 

E) Mobiliář 

Název položky MJ Počet MJ Kč/MJ 
Celková cena 

[Kč] 

Lavička ks 36 4 690 168 900,- 

Odpadkový koš ks 20 1 990 39 800,- 

Pískoviště ks 1 19 320 19 320,- 

Pružinová 

houpačka 
ks 8 7 990 64 000,- 

Hrad jednověžový ks 4 120 400 481 600,- 

Dopadové plochy m
2
 225 1 450 326 300,- 

Dřevěný altán ks 1 80 990 80 990,- 

Multifunkční 

hřiště 
ks 2 465 000 930 000,- 

Celkem za mobiliář 2 111 000,- 

Celkem za stavební část 331 900 000,- 

 

III. Projektové a průzkumné práce 

Kategorie objektu III. 6,61% 

Celkový základní honorář za projektové a průzkumné 

práce 
21 940 000 Kč 

 

IV. Náklady na umístění staveniště 

Zařízení staveniště 2,0% 

Celkový náklady na umístění staveniště 6 638 000 Kč 
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V. Vyvolané investice 

Přeložení  NN 167 000 Kč 

VI. Rezerva 

Finanční rezerva 5% 

Celková rezerva 16 600 000 Kč 

 

VII. Ostatní náklady 

Poplatky za vyjmutí z půdního fondu 12,77 Kč/m
2
 

Celkové náklady na vyjmutí z půdního fondu 1 774 900 Kč 

 

VIII. Náklady hrazené z provozních prostředků 

Náklady celkem 100 000 Kč 

 

Celkové náklady 
503 900 000 Kč 

bez DPH 
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8. Závěr 

Předmětem bakalářské práce bylo navrhnout možná řešení zástavby pro bydlení a případně 

umístit stavby pro občanské vybavení v lokalitě podél ulice Kostelní v Kravařích. Součásti 

návrhu je vytvoření ploch pro odpočinek a relaxaci v podobě veřejných prostranství. Návrh 

splňuje a respektuje regulativy územního plánu města. Bere ohled na limity využití území a 

zohledňuje okolní prostředí.  

 Návrh zástavby je zpracován ve dvou variantách, kdy vybraná varianta nejlépe 

doplňuje stávající zástavbu a využívá v co největší míře celou plochu řešeného území. Jsou 

zde navrženy samostatně stojící rodinné domy a veřejná prostranství, ve kterých jsou 

umístěny prvky dětských hřišť, maloplošná a víceúčelová hřiště. Veřejná prostranství jsou 

dále doplněna o prvky městského mobiliáře. Pro tuto variantu je podrobně řešena dopravní a 

technická infrastruktura a řešení některých detailů, jako je detail přechodu pro chodce a řešení 

veřejného prostranství. Součásti je i orientační ekonomické zhodnocení nákladů. Hlavním 

problémem územní studie byla velká rozloha lokality, která činí 14,2 ha. Z tohoto důvodu 

bylo nutné obě varianty rozdělit do čtyř etap výstavby.  

 Vypracovaná bakalářská práce může poskytnout městu Kravaře potřebné poznatky a 

náměty k zastavění řešeného území. Návrhy byly vypracovány na základě platných zákonů, 

vyhlášek a norem. Při zpracovávání bakalářské práce jsem vycházel ze získaných podkladů, 

odborné literatury a konzultací s odborníky v dané problematice.   
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Příloha č. 2 

Výpis z katastru nemovitosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Číslo 

pozemku 

Celková 

rozloha (m
2
) 

Druh 

pozemku 
Vlastnické právo 

3732/2 1221 orná půda Heider Michael Ing., Kostelní 3048/29, 74721 Kravaře 

3732/3 1348 orná půda Jochim Petr, Bolatická 105/25, Kouty, 74721 Kravaře 

3733 1998 orná půda Hadamczik Marcel, Severní 2052/8, Kouty, 74721 Kravaře 

3734/1 2577 orná půda Hadamczik Marcel, Severní 2052/8, Kouty, 74721 Kravaře 

3734/2 2723 orná půda Hadamczik Marcel, Severní 2052/8, Kouty, 74721 Kravaře 

3735/1 1178 orná půda 
SJM Mrkva Jiří Ing. a Mrkvová Martina, Kostelní 2070/54, 

Kouty, 74721 Kravaře 

3735/2 680 orná půda Hadamczik Alois, Hlučínská 255/187, Kouty, 74721 Kravaře 

3736/1 1134 orná půda 
SJM Mrkva Jiří Ing. a Mrkvová Martina, Kostelní 2070/54, 

Kouty, 74721 Kravaře 

3736/2 805 orná půda Hadamczik Alois, Hlučínská 255/187, Kouty, 74721 Kravaře 

3739 765 orná půda Raida Gabriel, Kostelní 312/56, Kouty, 74721 Kravaře 

3741 1083 orná půda Barinková Nikol, Severní 2073/10, Kouty, 74721 Kravaře 

3740/2 1667 orná půda Plachký Jan, Opavská 320/148, 74721 Kravaře 

3740/8 1324 orná půda Barinková Nikol, Severní 2073/10, Kouty, 74721 Kravaře 

3740/1 6014 orná půda Koudelka Karel Ing., Družstevní 227, 74781 Otice 

3740/3 2681 orná půda Barinková Nikol, Severní 2073/10, Kouty, 74721 Kravaře 

3740/5 1322 orná půda Hudeček Roman, Hlučínská 142/50, Kouty, 74721 Kravaře 

3740/9 1358 orná půda Koselová Gerda, Ondříčkova 808/6, Předměstí, 74601 Opava 

   
Michalčík Petr, Hlučínská 141/52, Kouty, 74721 Kravaře 

   
Michalčík Rudolf, Hlučínská 141/52, Kouty, 74721 Kravaře 

3740/11 2885 orná půda Willaschek Gabriela, Cihelní 3235/10, 74721 Kravaře 

3740/4 1647 orná půda Willaschek Gabriela, Cihelní 3235/10, 74721 Kravaře 

3740/6 1145 orná půda Sabel Daniel Ing., Boží Hora 1469/2, 66491 Ivančice 

3740/7 2182 orná půda 
Daněk Libor, Daňková Alena, 9. května 230, 74731 Velké 

Hoštice 

3740/10 5798 orná půda 
SJM Klemens Karel a Klemensová Jaroslava, Novodvorská 

644/40, 74721 Kravaře 

3749 1016 
ostatní 

plocha 
Město Kravaře, Náměstí 405/43, 74721 Kravaře 

3757/8 1782 orná půda Wendelinová Ingrid, Kalužova 410/1, Kouty, 74721 Kravaře 

3757/9 1695 orná půda Město Kravaře, Náměstí 405/43, 74721 Kravaře 

3757/10 1676 orná půda Jarkulisch Emanuel, Bolatická 408/2, Kouty, 74721 Kravaře 

3757/1 6515 orná půda 
SJM Klemens Karel a Klemensová Jaroslava, Novodvorská 

644/40, 74721 Kravaře 

3757/11 2583 orná půda Václavíková Josefa, Opavská /17a, 74723 Bolatice 

3757/12 2490 orná půda Lissková Jana, Nábřežní 3364/147, 74721 Kravaře 

3757/14 397 orná půda 
Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

3757/15 2138 orná půda 
SJM Moravec Pavel Ing. a Moravcová Janette, Sadová 415/1, 

Kouty, 74721 Kravaře 

3757/16 2533 orná půda Peterek Kurt, Hlučínská 60/132, Kouty, 74721 Kravaře 

3757/19 1503 orná půda 
SJM Moravec Pavel Ing. a Moravcová Janette, Sadová 415/1, 

Kouty, 74721 Kravaře 



 

 

3757/17 1003 orná půda Moravcová Janette, Sadová 415/1, Kouty, 74721 Kravaře 

3757/18 3704 orná půda Celary Anna, Gwardii Ludowej /50, Bytom, Polsko 

   
Kříž Josef, adresa neznámá 

4357 4410 
ostatní 

plocha 
Město Kravaře, Náměstí 405/43, 74721 Kravaře 

3757/13 2210 orná půda 
SJM Hollesch Kurt a Holleschová Ursula, Kostelní 422/81, 

Kouty, 74721 Kravaře 

3757/20 3796 orná půda Česká republika 

3757/21 6311 orná půda Peterek Jan, Ratibořská 275/10, 74723 Bolatice 

3760 606 orná půda 
Dorna Milan, Dornová Eva,  Kostelní 316/50, Kouty, 74721 

Kravaře 

3757/5 1084 orná půda Hrbáčová Ruth, Bolatická 102/19, Kouty, 74721 Kravaře 

3757/6 785 orná půda Urbanek Herbert, Hlučínská 132/70, Kouty, 74721 Kravaře 

3757/7 2475 orná půda Urbanek Herbert, Hlučínská 132/70, Kouty, 74721 Kravaře 

3761/1 742 orná půda 
Klanica Marcel, Dr. Šavrdy 3009/4, Bělský Les, 70030 

Ostrava 

   
Klanicová Anna, Záhumenní 391/14, Kouty, 74721 Kravaře 

   

Nowaková Karolína, Fryštátská 2059/55, Fryštát, 73301 

Karviná 

   

Nowaková Natálie, Fryštátská 2059/55, Fryštát, 73301 

Karviná 

3761/2 743 orná půda Peterek Leo, Hlučínská 149/36, Kouty, 74721 Kravaře 

3761/3 743 orná půda 
SJM Rősler Jan a Rőslerová Gabriela, Východní 399/3, 

Kouty, 74721 Kravaře 

3761/4 744 orná půda Willaschek Manfred, Osada míru 314, 74722 Dolní Benešov 

3761/5 745 orná půda 
SJM Lefenda Gűnter a Lefendová Hedvika, Cihelní 1348/5, 

74801 Hlučín 

3761/6 743 orná půda Peterková Eva, Cihelní 878/21, 74721 Kravaře 

1488 2497 
ostatní 

plocha 
Město Kravaře, Náměstí 405/43, 74721 Kravaře 

3762 1064 
ostatní 

plocha 
Město Kravaře, Náměstí 405/43, 74721 Kravaře 

1487 1078 orná půda Ryška Aleš, Olšinky 2039/13a, Kouty, 74721 Kravaře 

1482 1130 orná půda 
Jaroschová Věra, Nádražní 537/39, Moravská Ostrava, 70200 

Ostrava 

1481/2 1045 orná půda Česká republika 

1481/1 2069 orná půda Halfarová Marcela, Mlýnská 326/3, 74721 Kravaře 

   
Heiderová Renata, Hlučínská 195/67, Kouty, 74721 Kravaře 

1475 2263 orná půda Bernat Leo, Křížkovského 713/66, Muglinov, 71200 Ostrava 

1474 772 orná půda Česká republika 

1469 522 
vodní 

plocha 
Město Kravaře, Náměstí 405/43, 74721 Kravaře 

1468 572 orná půda 
SJM Hollesch Kurt a Holleschová Ursula, Kostelní 422/81, 

Kouty, 74721 Kravaře 

1467 934 orná půda Bravanská Eva, Hlučínská 159/16, Kouty, 74721 Kravaře 

   
Hahnová Liselota, Hlučínská 159/16, Kouty, 74721 Kravaře 

1462 1038 orná půda Haladěj Marek, Hlučínská 158/18, Kouty, 74721 Kravaře 

1461 1046 orná půda Moravec Pavel Ing., Sadová 415/1, Kouty, 74721 Kravaře 



 

 

1456 932 orná půda 
SJM Kroček František Ing. a Kročková Irena Ing., Severní 

2027/1, Kouty, 74721 Kravaře 

1455 854 orná půda Martínek Emil Ing., Hlučínská 155/24, Kouty, 74721 Kravaře 

1450/1 952 orná půda Židek Jan, Štěpánkovická 3244/7, 74721 Kravaře 

1449 920 orná půda Židek Jan, Štěpánkovická 3244/7, 74721 Kravaře 

1447 1213 orná půda Židek Jan, Štěpánkovická 3244/7, 74721 Kravaře 

1443 952 orná půda Bortlíková Eva, Jasanová 370/84, 74728 Štěpánkovice 

1437 609 orná půda 
Stoklasa Petr, Stoklasová Jana, Na Pile 215, 74731 Velké 

Hoštice 

1436 1946 orná půda 
Stoklasa Petr, Stoklasová Jana, Na Pile 215, 74731 Velké 

Hoštice 

1435 1069 orná půda 
SJM Jäger Manfred a Jägerová Ilse, Hlučínská 148/38, Kouty, 

74721 Kravaře 

1430 1067 orná půda Wendelinová Ingrid, Kalužova 410/1, Kouty, 74721 Kravaře 

1429 905 orná půda Urbanská Zuzana, Hlučínská 146/42, Kouty, 74721 Kravaře 

1424 1151 orná půda 
SJM Kerlín Tomáš Ing. a Kerlínová Jana Ing., Polní 3308/4, 

74721 Kravaře 

1423 1222 orná půda 
Kerlín Tomáš Ing., Kerlínová Jana Ing., Polní 3308/4, 74721 

Kravaře 

1418 1179 orná půda 
Daněk Libor, Daňková Alena, 9. května 230, 74731 Velké 

Hoštice 

1417 1275 orná půda Hudeček Roman, Hlučínská 142/50, Kouty, 74721 Kravaře 

1412 1231 orná půda Koselová Gerda, Ondříčkova 808/6, Předměstí, 74601 Opava 

   
Michalčík Petr, Hlučínská 141/52, Kouty, 74721 Kravaře 

   
Michalčík Rudolf, Hlučínská 141/52, Kouty, 74721 Kravaře 

1411 1735 orná půda 
Ševčíková Veronika, Hlučínská 140/54, Kouty, 74721 

Kravaře 

1404 1975 orná půda Koudelka Karel Ing., Družstevní 227, 74781 Otice 

1403 1421 orná půda 
Valová Lenka, Elišky Krásnohorské 2439/1, Předměstí, 74601 

Opava 

1396/2 477 orná půda 
SJM Žídek Bernard a Žídková Krista, Hlučínská 445/60, 

Kouty, 74721 Kravaře 

1402 623 orná půda 
SJM Kostřica Jiří a Kostřicová Soňa, Hlučínská 451/58a, 

Kouty, 74721 Kravaře 

1396/1 1227 orná půda 
SJM Stošek Alfred a Stošková Renata, Hlučínská 1473/60b, 

Kouty, 74721 Kravaře 

1395 1089 orná půda Michalík Alfred, Bolatická 2001/20, Kouty, 74721 Kravaře 

1390 1121 orná půda Michalík Tomáš, Bolatická 2001/20, Kouty, 74721 Kravaře 

1389 1078 orná půda 
SJM Vaněk Lubomír Ing. a Vaňková Alice, Bolatická 

2012/22, Kouty, 74721 Kravaře 

1384 1078 orná půda 
SJM Vaněk Lubomír Ing. a Vaňková Alice, Bolatická 

2012/22, Kouty, 74721 Kravaře 

1383/1 2050 orná půda Hadamczik Marcel, Severní 2052/8, Kouty, 74721 Kravaře 

1379 1856 orná půda Borunská Zuzana, Rohová 3018/2, 74721 Kravaře 

   
Náhlík Jiří Mgr., Novodvorská 225/55, 74721 Kravaře 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

Výpočet potřeby pitné vody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výpočet specifické potřeby vody dle ČSN 75 5401 

Osoby na rodinný dům: 4  => celkem navrženo 98 rodinných domů 

Celkem obyvatel: 4 * 98 = 392 osob = pi  

Specifická potřeba pitné vody: q = 35 + 1 m3/os/rok = 99 l/den (stanoveno dle vyhlášky č. 

120/2011 Sb.) 

Koeficient denní nerovnoměrnosti: kd = 1,35 pro velikost sídla od 5000 do 20000 obyvatel 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh = 1,8 pro běžnou zástavbu 

1. Výpočet průměrné denní potřeby vody  

Qp,b = Σ (Pi * q) = 392 * 99 = 38 808 l/den 

2. Výpočet maximální denní potřeby vody  

Qmax = Qp,b x kd = 38 808 * 1,35 = 52 391 l/den 

3. Výpočet maximální hodinové potřeby vody  

Qh = Qmax * kh * 1/24 = 52 391 * 1,8 * 1/24 = 3 929 l/hod => 1,091 l/s  

Qh = 1,091x10
-3

 m
3
/s 

4. Návrh dimenze vodovodního potrubí 

√
      

     
 = √

                

       
       

Navrhnuta dimenze DN 80 a DN 100 z důvodu umístění hydrantů na řady. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

Výpočet počtu parkovacích míst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výpočet počtu odstavných a parkovacích stání dle ČSN 73 6110 Z1 

N = Oo * ka + P0 * ka * kp  

N....je celkový počet stání pro posuzované území 

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

P0....je základní počet parkovacích stání  

ka....je součinitel vlivu stupně automobilizace  

kp....je součinitel redukce počtu stání => pro město Kravaře platí kp = 1 

Pro město Kravaře platí stupeň automobilizace 1:2,5, z toho vyplývá: ka = 1,0 

 Rodinný dům nad 100 m
2 

celkové plochy => 0,5 účelových jednotek na 1 stání 

98 RD * 0,5 = 49 odstavných stání 

Základní počet parkovacích stání:  

4 obyvatelé na 1 rodinný dům => celkem navrženo 98 rodinných domů 

celkem obyvatel: 4 * 98 = 392 obyvatel => 20 stání na 1 obyvatele 

392 / 20 = 20 parkovacích stání 

Celkový počet stání pro posuzované území:  

N = Oo * ka + P0 * ka * kp  = 49 * 1,0 + 20 * 1,0 *1,0 = 69 stání 

 

V urbanistickém návrhu bylo navrženo 26 kolmých a 27 podélných parkovacích stání. Dále 4 

kolmá parkovací stání pro zdravotně a tělesně postižené a 98 garážových stání u jednotlivých 

RD. Celkem je tedy navrženo 155 parkovacích stání, což je dostačující počet. Rozmístění 

parkovacích stání v řešeném území viz výkres č. 05. 

 

 

 

 


