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Anotace 

Bc. Červenka Lukáš, Analýza a výběr lokalit dle vhodných typů zástavby v Ostravě, 

katedra městského inženýrství, Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

2014, 75 stran, vedoucí diplomové práce Ing. Martin Ferko, Ph.D.  

Diplomová práce se zabývá analýzou a výběrem lokalit dle vhodných typů zástavby 

v Ostravě. Cílovou lokalitou je lokalita A - Červený kříž, lokalita B - Mariánské náměstí  

a lokalita C - U Dvoru. U vybraných lokalit byly získány základní informace, došlo 

k vymezení funkčního využití těchto ploch dle Územního plánu města Ostravy a bylo 

vybráno pět způsobů využití území. Následně bylo stanoveno jedenáct kritérií pro 

posuzování vhodnosti jednotlivých způsobů využití ve vybraných lokalitách včetně určení 

vah u těchto kritérií prostřednictvím metody párového srovnání. Prostřednictvím bazické 

metody pro vícekriteriální rozhodování došlo k dílčímu ohodnocení variant u pěti způsobu 

využití území. Na základě zjištění byla vybrána lokalita C – U Dvoru jako nejvhodnější 

pro realizaci zvolených typů zástaveb a byla zpracována územní studie s polyfunkčním 

domem, bytovým domem, administrativní budovou a parkem, přičemž největší zřetel byl 

brán na návrh polyfunkčního domu s přilehlým parkem. 
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1. Úvod 

Město Ostrava je rozvíjeno v souladu s politikou územního rozvoje jako metropole 

Ostravské sídelní, regionální aglomerace naplňující funkci obchodně-průmyslového  

a kulturně-vědeckého centra. Nezbytným předpokladem rozvoje dané aglomerace je 

vytváření ploch pro výstavbu objektů pro kvalitní bydlení, realizování citlivých řešení 

přechodu mezi zastavitelným územím a volnou krajinou a zároveň doplňování občanského 

vybavení v obytných zónách a u městských částí docílení jejich polyfunkčnosti. 

Město Ostrava má 23 městských obvodů, jedním z těchto obvodů jsou Mariánské Hory  

a Hulváky. Tento městský obvod byl vybrán pro řešení problematiky v diplomové práci. 

Volba byla ovlivněna mým pozitivním vztahem jako obyvatele této městské části  

a zároveň znalostmi problémů se kterými se potýká. První zmínka o této městské části je  

z 13. století a jmenovala se až do počátku 20. století Čertova Lhota. Má svůj osobitý 

charakter projevující se ve spojení průmyslové a obytné zóny. Existuje zde rozvinutá 

technická a dopravní infrastruktura a občanská vybavenost včetně škol, sportovišť atd., a to 

na standardní úrovni, výhodná poloha od centra města a zároveň problémy s bydlením 

zejména u společensky nepřizpůsobivých občanů. Městská část zaujímá plochu o rozloze 

7,35 km
2
, na které žije 13 023 obyvatel. V současné době zde existují lokality, které si 

zaslouží svou pozornost s ohledem na zvýšení komfortu obyvatel této městské části  

a zlepšení vzhledu těchto lokalit, které jsou obklopeny již existující zástavbou. Jedná se  

o lokalitu A - Červený kříž, lokalitu B - Mariánské náměstí a lokalitu C - U Dvoru. 

V Územním plánu města Ostravy jsou lokality A, B a C rozčleněny do jednotlivých ploch 

podle navrhovaného funkčního využití. Buď daná plocha slouží k bydlení v nájemných 

domech v městské a sídlištní zástavbě k tzv. hromadnému bydlení nebo je plocha jádrovým 

územím, které je určené k soustředění občanské vybavenosti spolu s bydlením v městské 

zástavbě centrálních částí obytných zón. Pro každou plochu je zpracováno funkční využití 

formou rozdělení možných funkcí a zařízení podle vhodnosti  

a míry zastoupení do tří kategorií, a to na vhodné, přípustné a výjimečně přípustné. 

Funkční využití ploch musí být respektováno při navrhování a realizování stavebního 

řešení daného území.  

Rozhodování o vhodném typu zástavby u jednotlivých lokalit lze realizovat v rámci 

rozhodovacího procesu. V rámci rozhodovacího procesu jsou řešeny problémy s více 
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variantami řešení, a to prostřednictvím vhodných metod rozhodování, nikoliv intuitivně. 

Mezi metody vhodné pro řešení problémů s více variantami řešení patří metody 

vícekriteriálního rozhodování. Prostřednictvím těchto metod, rozhodovatel posuzuje 

varianty vzhledem k rozsáhlému souboru kritérií a zároveň proces hodnocení variant je 

transparentním a jasným i pro jiné subjekty. 

Struktura práce obsahuje teoretická východiska vztahující se k řešené problematice. 

Aplikační část je zaměřena na realizaci vybrané metody vícekriteriálního hodnocení pro 

porovnání vybraných lokalit s ohledem na využití území při zohlednění stanovených vah  

u stanovených kritérií a výkresovou část zpracovanou prostřednictvím softwarového 

programu ArchiCad 17.    

 Předmětem diplomové práce je výběr a porovnání vybraných lokalit města Ostravy pro 

definované využití území. Zároveň provedení analýzy vhodnosti možných typů využití 

území v těchto lokalitách, a to prostřednictvím vhodné metody. Mezi cílové lokality 

zkoumání patří lokalita A - Červený kříž, lokalita B - Mariánské náměstí a lokalita C -  

U Dvoru. Součástí je rovněž zpracovaná územní studie využití vybrané lokality, a to ve 

stanoveném rozsahu.    

1.1 Vymezené cíle  

V diplomové práci jsou vymezeny následující cíle:  

§ Výběr lokalit města Ostravy. 

§ Analýza informací v řešených lokalitách.  

§ Porovnání vybraných lokalit města Ostravy pro definované typy využití území. 

§ Stanovení kritérií a jejich vah pro posuzování vhodnosti jednotlivých způsobů 

využití území u vybraných lokalit. 

§ Analýza vhodnosti možných typů využití území ve vybraných lokalitách. 

§ Výběr lokality dle vhodného typu zástavby. 

§ Vypracování územní studie vybrané lokality. 
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1.2 Podklady pro zpracování 

Pro analýzu a výběr lokalit dle vhodných typů zástavby v Ostravě včetně zpracování 

územní studie je vycházeno z níže uvedených podkladů: 

· Územní plán města Ostravy. 

· Mapové podklady z ČUZK. 

· Mapové podklady ze serveru www.mapy.cz. 

· Výpis z katastru nemovitostí. 

· Zákony a vyhlášky ČR. 

· Normy ČSN. 

· Vyjádření o existenci sítí. (OVAK, ČEZ, RWE, Telefónica O2, Dalkia atd.) 

· Vlastní fotodokumentace řešených lokalit. 

· Konzultace na Úřadu městského obvodu Mariánských Hor a Hulvák. 
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2. Teoretická východiska 

V této kapitole jsou vymezena teoretická východiska vztahující se k řešené problematice. 

Jedná se o charakterizování stavebního objektu včetně jeho členění, následuje vymezení 

stavby pro bydlení, občanské stavby, polyfunkčního domu, dopravní a technické 

infrastruktury. Pozornost je rovněž věnována stručnému popisu základních pojmů 

používaných v řešené problematice. 

2.1 Stavební objekt 

Stavební objekt je vymezen jako prostorově, funkčně a technicky definovaný celek na 

úrovni stavby nebo její části. Stavební objekty se dělí na 4 základní typy: pozemní stavby 

(např. stavby pro bydlení, občanské stavby, stavby pro průmysl atd.), dopravní a podzemní 

stavby (např. mosty, silnice, tunely atd.), vodohospodářské stavby (např. přehrady úpravy 

vodních toků atd.) a stavby speciální (např. stožáry, podzemní kolektory atd.), viz obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1 Členění stavebních objektů, pramen [26] 

Zároveň se objekty pozemních staveb s ohledem na hlavní funkci budov člení do níže 

uvedených skupin a podskupin: 

§ Stavby pro bydlení – obytné domy a stavby pro individuální rekreaci 

§ Občanské stavby – stavby zajišťující základní funkci sídel 

§ Průmyslové stavby - výrobní objekty, skladovací objekty a budovy pro energetiku 

§ Zemědělské stavby - objekty pro živočišnou výrobu a rostlinnou výrobu. [26] 
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2.2 Stavby pro bydlení 

Mezi stavby pro bydlení řadíme obytné domy a stavby pro individuální rekreaci. Obytné 

domy se člení na rodinné domy a bytové domy. Rodinné domy jsou zpravidla spojeny 

s méně rušným životním prostředím, s přímým spojením s venkovním prostorem  

a příznivými podmínkami pro vývoj dětí. Domy na vesnici se odlišují od příměstských vil 

a rodinných domů především charakterem, který vychází z tradičních regionálních typů  

a zvyklostí. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní  

a jedno podzemní podlaží a podkroví. Rodinný dům poskytuje jeho obyvatelům ze všech 

obytných domů největší soukromí. Podle uspořádání a urbanistické situace se rodinné 

domy člení na izolované, dvojdomky, řadové, atriové a terasové. [16] 

Pokud stavba obsahuje více než tři byty, jedná se již o bytový dům. Bytové domy jsou 

zpravidla přístupné ze společné komunikace, jedná se o schodiště, chodby, pavlače, atd. 

V tomto případě už počet podlaží není důležitý. Byty jsou v těchto domech obývány 

rodinami s různým počtem osob, resp. s různou skladbou domácností. Bytové domy nejsou 

přímo spojeny s přírodou, tento jejich nedostatek je kompenzován balkóny, lodžiemi, 

popřípadě terasami. Podle výšky a tvaru lze bytové domy rozdělit na bodové, věžové, 

řadové, deskové, terasové a strukturální. [16] 

2.3 Občanské stavby 

Občanské stavby jsou součástí občanského vybavení spolu s pozemky a občanským 

zařízením. S ohledem na činnosti a umístění se stavby člení na: 

§ Stavby pro školství a výchovu – souvisí s životem obyvatelstva 

§ Stavby pro kulturu – kulturně společenská zařízení od základních stupňů až po 

rozsáhlé víceúčelové komplexy 

§ Stavby pro tělovýchovu a sport – centra volného času mající víceúčelové využití  

§ Stavby pro zdravotní péči – ve vyšších skladebných celcích jsou základem 

zařízení pro specializovanou zdravotnickou péči 

§ Stavby pro sociální péči – zařízení pro rodinu a děti, občany zdravotně postižené, 

staré občany, občany potřebující zvláštní pomoc a pro občany společensky 

nepřizpůsobivé 

§ Stavby pro maloobchod – obchodní zařízení pro všechny formy prodeje 
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§ Stavby pro ubytování – zařízení k přechodnému ubytování včetně poskytování 

jiných služeb 

§ Stavby pro stravování – budovy s veřejným přístupem a s komerčním zaměřením 

provozu 

§ Stavby služeb – zařízení lišící se poskytovanými službami 

§ Stavby pro správu a administrativu – zařízení nekomerčního charakteru, která 

slouží pro správu a řízení obcí, krajů a státu 

§ Stavby pro církev – objekty sakrální a profanní stavby 

§ Stavby pro vědu a výzkum – jsou součástí vysokoškolských areálů nebo areálů 

výrobních podniků, jejímž účelem je vývoj vědeckých poznatků 

§ Stavby specifické – slouží k doplnění občanské vybavenosti v určité oblasti.   

[4, 6, 17] 

2.4 Polyfunkční dům 

Za polyfunkční dům je považován bytový dům, ve kterém jsou mimo domovní vybavení 

(např. kočárkárna, kolárna atd.) i jiné funkce, které s bydlením přímo nesouvisí. Jedná se  

o základní občanské vybavení (např. obchody s potravinami nebo se smíšeným zbožím, 

mateřská školka), která nesmí svým provozem narušovat funkci bydlení. Funkční pestrost 

zajišťuje správné fungování obytného souboru a zároveň celého města. To znamená,  

že polyfunkční dům je stavba sdružující více funkcí svým provozem vzájemně slučitelným. 

[17] 

2.5 Technická a dopravní infrastruktura 

Technická infrastruktura - prostřednictvím technických systémů technické infrastruktury 

je zajišťována obslužnost urbanizovaného území. Technické systémy představují systémy 

hromadné obsluhy urbanizovaného území měst a obcí, jejichž součástí je: 

§ Systém zásobování vodou – zahrnuje jímání vody, úpravu vody včetně její 

akumulace, dopravu a distribuci vody. Zajištění systému zásobování vodou je 

uskutečňováno napojením buď na zdroj vody (obvykle studnu) nebo na veřejný 

rozvod vody (vodovodní řád).  

§ Systém odvodnění – je realizován prostřednictvím zařízení odvádějící dešťové, 

splaškové a průmyslové odpadní vody, která zajišťují vyčištění a následně 

zabezpečení fungování vodních toků bez jejího znečištění.  



17 

 

§ Systém zásobování elektrickou energií – zahrnuje přenos a rozvod elektrické 

energie. Vyrobená energie z elektráren je dodávána pomocí zvyšovacích 

transformátorů do páteřního přenosového systému o velmi vysokém napětí. 

Z daného systému jsou napájeny vstupní rozvodny velkých závodů, distribuční 

rozvodny velkých měst a distribuční sítě vysokého napětí, které vedou elektrickou 

energii do distribučních sítí nízkého napětí.  

§ Systém zásobování energetickým plynem – zahrnuje dopravu zemního plynu  

i z velmi vzdálených nalezišť.  

§ Systém centralizovaného zásobování teplem – je navrhován buď jako 

jednostupňová soustava, která je vhodnější pro menší rozsah zástavby 

zásobovaného z jednoho zdroje tepla nebo dvoustupňová soustava, která je 

vhodnější pro bytovou výstavbu většího rozsahu využívající velkých zdrojů tepla.  

§ Systém produktovodů a ropovodů – představuje tranzitní přepravu surovin, která 

bezprostředně neslouží k obsluze urbanizovaného území.  

§ Systém veřejných komunikačních sítí – poskytuje služby hovorového  

a nehovorového charakteru prostřednictvím operátorů.  

§ Systém odpadového hospodářství – zabezpečuje nakládání s odpady dle právních 

předpisů. [7] 

Dopravní infrastruktura – u základní občanské vybavenosti je především spojena s pěší 

docházkovou vzdáleností od MHD a u vyšší občanské vybavenosti je spojena s motorovou 

dopravou. Dopravní infrastruktura by měla zajistit bezpečnost všech účastníků dopravy, 

podílet se na tvorbě a ochraně krajiny, zároveň být službou pro rozvoj území, 

minimalizovat nároky na zábor, rovněž chránit životní prostředí, zabezpečit nároky  

na dopravu a dokonale obsluhovat území. Cílevědomé přemisťováním osob a předmětů  

za použití různých dopravních prostředků a technologií je realizováno prostřednictvím 

dopravy. Doprava je spojována s požadavkem na rychlost, bezpečnost a hospodárnost a u 

osobní dopravy je navíc ještě spojována s požadavkem na pohodlí a kulturu cestování.   

[8, 9] 

2.6 Základní pojmy 

V průběhu řešené problematiky jsou používány tyto základní pojmy: 
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Analýza 

Analýza je vědecká metoda založená na dekompozici celku na dílčí části. Cílem analýzy je 

identifikovat podstatné vlastnosti elementárních části celku, poznat jejich podstatu  

a zákonitosti. [3] 

Lokalita 

Lokalita pro potřeby řešení v diplomové práci je pojímána jako území určené pro realizaci 

stavebního řešení. Lokalita je spojena se základními informacemi vztahujícími se k poloze, 

k velikosti území, k majetkoprávním vztahům, k technické a dopravní infrastruktuře a k 

limitům území.    

Vícekriteriální hodnocení variant 

Vícekriteriální hodnocení variant (charakter rozhodovacích problémů) spočívá 

v posuzování variant (řešení) z hlediska většího počtu kritérií. Zcela výjimečně nastává 

situace, kdy v souboru hodnocených variant existuje jen jedna varianta. Zpravidla jsou 

varianty lepší z určitých hledisek a naopak podle jiných kritérií jsou horší než jiné. Volba 

kritérií hodnocení je závislá na cílech, které rozhodovatel od řešení problémů očekává. [1] 

Osoba se sníženou schopností pohybu a orientace 

Při zajištění užívání staveb u osob se sníženou schopností pohybu a orientace musí být 

dbáno přesných zásad vymezených vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace se člení do čtyř skupin: 

§ Osoby s těžkým postižením pohybového ústrojí – jedná se o osoby používající 

vozík. U těchto osob musí být zajištěny potřebné pojezdové trasy a převýšení 

v těchto trasách nesmí být větší než 2 cm. 

§ Osoby se sníženou schopností pohybu a chůze – jedná se o osoby používající 

k pohybu pomůcky, jako jsou např. hole. Pro tyto osoby je třeba zajistit potřebná 

madla, zábradlí a protiskluzové povrchy. 

§ Osoby se zrakovým postižením – do této kategorie patří osoby nevidomé a osoby 

s částečnou ztrátou zraku. Pro tyto osoby se snažíme zajistit dostatečnost vodících 

linií a nášlapných prvků. 

§ Osoby se sluchovým postižením – jedná se o osoby s úplnou nebo částečnou 

ztrátou sluchu. [20] 
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3. Vymezení rozhodovacího procesu a metod 

vícekriteriálního rozhodování  

Cílem kapitoly je vymezení etap rozhodovacího procesu, mezi které patří identifikace 

rozhodovacích problémů, jejich analýza a formulace, stanovení kritérií hodnocení, tvorba 

variant rozhodování a stanovení jejich důsledků, hodnocení variant a výběr varianty určené 

k realizaci. V rozhodovacím procesu při řešení rozhodovacích problémů jsou řešeny 

problémy s alespoň dvěma nebo více variantami řešení. Pozornost je rovněž věnována 

metodám vícekriteriálního hodnocení variant, které vyžadují znalost vah kritérií hodnocení 

a jsou určovány pomocí metod založených na přímém stanovení vah, na párovém 

srovnávání nebo lze využít metodu postupného rozvrhu vah. 

3.1 Rozhodovací proces a jeho struktura 

Rozhodovací proces je chápán jako proces řešení problémů s více variantami řešení. 

Samotný rozhodovací proces zahrnuje šest etap. Začíná identifikaci rozhodovacího 

problému a končí hodnocením důsledku variant a volbou varianty. Realizováním těchto 

etap dochází ke zpracování informací, které umožňují realizovat rozhodnutí, proto se tyto 

etapy souhrnně nazývají jako příprava rozhodnutí. Naproti tomu etapa realizace je 

samostatným procesem a etapa kontroly výsledků se považuje za součást kontrolních 

procesů firmy. Rozhodovací proces má cyklický charakter, tzn., že jednotlivé etapy 

neprobíhají lineárně v přímém sledu. Má i zpětnovazební charakter, tzn., že výsledky určité 

etapy vyvolávají potřebu vrátit se k některé předchozí etapě viz obr. 3.1. [1] 

 

Obr. 3.1 Cyklický charakter rozhodovacího procesu, pramen [1] 
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Náplň rozhodovacího procesu lze rozdělit do následujících etap [1]: 

1. Identifikace rozhodovacích problémů. 

2. Analýza a formulace rozhodovacích problémů. 

3. Stanovení kritérií hodnocení variant. 

4. Tvorba variant rozhodování. 

5. Stanovení důsledků variant rozhodování. 

6. Hodnocení důsledků variant rozhodování a výběr varianty určené k realizaci. 

7. Realizace zvolené varianty rozhodování. 

8. Kontrola výsledků realizované varianty. 

Ad1) Řešení rozhodovacích problémů začíná identifikací problémů a stanovením priorit 

pro jejich řešení. Základem je realizace situační analýzy. Cílem této analýzy je rozpoznat 

problémové situace, rozčlenit problémové situace do dílčích problémů a stanovit pořadí 

dílčích problémů, ve kterém by se měly řešit. Na identifikaci rozhodovacích problémů 

navazuje jejich analýza. [1] 

Ad2) Analýza v rozhodovacím procesu představuje poznání problému, stanovení jeho 

základních prvků, určení příčin vzniku problému a cíle jejího řešení. Výsledkem analýzy je 

formulace rozhodovacího problému. Mezi klíčové fáze analýzy rozhodovacího problému 

patří deskripce problémů (představuje popis problému, určení jeho rysů a identifikaci 

symptomů), následuje stanovení cílů řešení problému (měla by být dodržena jasná, 

srozumitelná a přesná formulace cílů) a nakonec dochází k určení příčin (stanovit příčiny, 

které problémy vyvolávají).  

Při realizaci analýzy rozhodovacích problémů lze využít metodu kauzální analýzy 

spočívají v hledání příčin problémů prostřednictvím hledání a ujasňování možných změn 

např. kauzální řetězec, Ishikawův diagram atd. Rovněž lze využít metody analýzy 

rozhodovacích problémů, jedná se o šestislovný graf, který umožňuje analýzu problémů ze 

šesti aspektů a o Paretovu analýzu sloužící ke stanovení významnosti určitých aspektů. Své 

opodstatnění mají rovněž metody analýzy struktury rozhodovacích problémů, které 

umožňují analýzu a zobrazení vztahů mezi prvky rozhodovacích problémů, např. 

myšlenkové mapy, influenční diagramy. Metody analýzy rozhodovacích problémů 

vycházejí ze systematického přístupu k řešení. Jsou také snadno a rychle aplikovatelné. [1] 

Ad3) Při stanovení kritérií hodnocení variant se vychází z cílů, které chce rozhodovatel 

řešením problémů dosáhnout. Stanovená kritéria slouží pro stanovení stupně splnění těchto 
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cílů zvolenými variantami. Soubor kritérií by měl splňovat následující požadavky: úplnost 

(soubor kritérií umožní posoudit a zhodnotit všechny přímé i nepřímé důsledky variant), 

operacionalita (kritérium musí mít jasný a jednoznačný smysl a pro rozhodovatele musí 

být plně srozumitelné), neredundance (každé kritérium do hodnocení variant řešení 

daného problému vstupuje pouze jednou) a minimální rozsah (počet kritérií by měl být co 

nejmenší). [1] 

Ad4) Tvorba variant patří mezi nejdůležitější fázi rozhodovacího procesu, protože kvalita 

variant je předpokladem kvality rozhodovacího procesu. Při tvorbě variant lze využívat 

metody hledání nových myšlenek. Jedná se buď o metody intuitivní (např. brainstorming, 

brainwriting, Gordonova metoda atd.), u kterých jsou využívány asociace, vytváření 

analogií a vzájemné srovnání nebo metody systematicko-analytické (např. morfologická 

analýza, rozhodovací stromy, metoda PVN atd.), které se opírají o systematické 

shromažďování, třídění a členění prvků relevantních pro daný problém a jejich následné 

systematické kombinace a variace. [1] 

Ad5) Stanovení důsledků variant rozhodování probíhá, buď v rámci tvorby variant 

rozhodovacího procesu, nebo jako samostatná fáze, která následuje po fázi tvorby variant 

řešení rozhodovacích problémů. Při stanovení důsledků variant jsou využívány systémy na 

podporu rozhodování nebo expertní dotazování (anketa, řízený rozhovor, diskuze a delfská 

metoda). [1] 

Ad6) Hodnocení důsledků variant se odvíjí od počtu kritérií hodnocení. Platí, že čím je 

počet kritérií vyšší, tím je hodnocení obtížnější. Kritéria mohou být povahy kvantitativní 

(jsou vyjádřena číselně) nebo kvalitativní (jsou vyjádřena slovním popisem). Existuje-li 

vetší počet přípustných variant je vhodné v rozhodovacím procesu nejdříve eliminovat 

přípustné varianty, které jsou méně výhodné než ostatní přípustné varianty, a potom 

realizovat detailnější hodnocení nadějných variant řešení pomocí metod vícekriteriálního 

rozhodování viz obr. 3. 2. [1] 
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Obr. 3.2 Proces hodnocení variant, pramen [1] 

Výsledkem procesu hodnocení může být buď určení celkově nejvýhodnější varianty, nebo 

určení preferenčního uspořádání variant.         

Ad7) Realizace zvolené varianty rozhodování představuje praktickou implementaci 

rozhodnutí. [1]   

Ad8) Kontrola výsledků realizované varianty je zaměřena na stanovení odchylek skutečně 

dosažených výsledků realizace vzhledem k předpokládaným výsledkům (stanovených cílů) 

řešení. Existují-li významnější odchylky, je třeba připravit a realizovat nápravná opatření 

nebo korigovat cíle, které se jeví jako nereálné. Zároveň musí docházet k monitorování 

okolí, s ohledem na možné dopady na realizovanou variantu. [1] 

3.2 Metody vícekriteriálního hodnocení 

Prostřednictvím metod vícekriteriálního rozhodování, rozhodovatel posuzuje varianty 

vzhledem k rozsáhlému souboru kritérií a zároveň explicitně vyjadřuje svoje chápání 

důležitosti jednotlivých kritérií hodnocením. [2] 

Za základní výhody, které vyplývají pro rozhodovatele při uplatňování metod 

vícekriteriálního hodnocení, jsou považovány: 

§ Rozhodovatel posuzuje varianty vzhledem k velkému souboru kritérií, 

§ rozhodovatel vyjadřuje svoje chápání důležitosti jednotlivých kritérií explicitně, 

nikoliv intuitivně, 

§ proces hodnocení variant je transparentním a jasným i pro jiné subjekty. 
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3.2.1 Metody stanovení vah kritérií 

U většiny metod vícekriteriálního hodnocení variant je základem stanovení vah u 

jednotlivých kritérií hodnocení. Váhy kritérií nebo jinak řečeno koeficienty významnosti 

jsou číselným vyjádřením významnosti jednotlivých kritérií. Platí, že čím je kritérium 

významnější, tím je jeho váha vyšší. Naopak čím je kritérium méně významné, tím je jeho 

váha nižší. Pro dosažení srovnatelnosti vah souboru kritérií se váhy zpravidla normují, tzn., 

že jejich součet musí být roven jedné. Pro stanovení vah kritérií lze využít následující 

metody: 

a) Bodová stupnice a alokace 100 bodů,  

b) porovnání kritérií pomocí jejich preferenčního pořadí, 

c) metoda párového srovnávání (Fullerův trojúhelník). 

Společným znakem uvedených metod je, že když se stanovují váhy jednotlivých kritérií, 

dochází k posuzování jejich významnosti přímo. 

Ada) Bodová stupnice přiřazování vah kritériím spočívá v přiřazení určitého počtu bodů ze 

zvolené stupnice každému kritériu. Bodová stupnice je volena v závislosti na diferenci 

významnosti jednotlivých kritérií. Platí, že čím je rozhodovací kritérium považováno za 

významnější, tím větší počet bodů mu je přiřazeno. Obdobně je aplikována metoda alokace 

100 bodů. Rozhodovatel rozděluje 100 bodů mezi jednotlivá kritéria s ohledem na jejich 

významnost. Počtem přidělených bodů je určována váha kritéria. Použití této metody je 

obtížnější při větším počtu kritérií. [2] 

Adb) Při aplikaci metody založené na porovnání kritérií pomocí jejich preferenčního 

pořadí, dochází ke stanovení pořadí významnosti kritérií, následuje určení vah, 

porovnáním významu kritérií s kritériem nejméně významným a nakonec se uskutečňuje 

normování vah. Pořadí významnosti kritérií se stanovuje buď přímým, nebo etapovým 

uspořádáním. Při přímém uspořádání je pořadí významnosti kritérií určováno od 

nejvýznamnějšího k nejméně významnému. V rámci etapového uspořádání se pořadí 

kritérií stanovuje v několika etapách, a to v závislosti na počtu kritérií. V každé etapě se 

určí nejvýznamnější a nejméně významné kritérium. Nejméně významná kritéria se před 

další etapou se ze souboru kritérií vypustí a pokračuje se s redukovaným souborem kritérií. 

Následuje určení vah kritérií, a to tak, že nejméně významnému kritériu se přiřadí váha 

jedna a určuje se, kolikrát je předposlední kritérium preferenčního pořadí významnější, než 

toto poslední kritérium, pokračuje se s třetím kritériem od konce až po první kritérium, kdy 

se zjišťuje kolikrát je významnější než kritérium poslední. [2] 
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Adc) Pro metodu stanovení vah kritérií založené na párovém srovnání je příznačné 

zjišťování preferenčních vztahů dvojic kritérií. Pro každé kritérium se zjišťuje počet 

preferencí vzhledem ke všem ostatním kritériím souboru. Znamená to, že rozhodovatel 

u každé dvojice kritérií určuje, zda preferuje kritérium uvedené v řádku před kritériem 

uvedené v sloupci. Jestliže ano, do příslušného políčka se zapíše jednička, v opačném 

případě 0. viz tab. 3.1. 

   Tab. 3.1 Zjišťování preferencí u kritérií u metody párového srovnání, pramen [2]  

Kritérium k1 k2 k3 k4 k5 Počet preferencí Pořadí kritéria 

k1      3 1 

k2 1     2 3 

k3 1 3    3 2 

k4 1 2 3   0 5 

k5 5 2 3 5  2 4 

Pro každé kritérium se stanoví počet jeho preferencí fi, který je roven součtu jedniček 

v řádku daného kritéria a součtu nul ve sloupci tohoto kritéria. Normované váhy se na 

základě počtu preferencí jednotlivých kritérií stanoví [2]: 

 

(3.1) 

A zároveň počet uskutečněných srovnání je dán vztahem [2]: 

 

(3.2) 

vi – normovaná váha i-tého kritéria 

fi – počet preferencí i-tého kritéria 

n – počet kritérií  

Nevýhodou uplatnění výše uvedeného vztahu pro stanovení vah kritérii je, pokud počet 

preferencí určitého kritéria je nulový, bude nulová i jeho váha. Proto se při stanovení vah 

kritérií zvýší počet preferencí u každého kritéria o jednu. 

Zároveň platí, že v případě stejného počtu preferencí u dvou, případně i více kritérií je 

třeba brát v úvahu směr preference těchto dvojic kritérií. Z toho vyplývá, že preferenční 

pořadí závisí na rozhodovateli, které kritérium preferoval. [2] 
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3.2.2 Metody vícekriteriálního hodnocení variant 

Volba optimální varianty závisí na řadě faktorů, zejména na zvolených vahách kritérií, 

odrážející jejich významnost a na aplikované metodě pro hodnocení variant. Nejvíce 

rozšířené v praxi jsou jednoduché metody stanovení hodnoty variant. Tyto metody jsou 

srozumitelné a z pohledu proveditelnosti jsou pro uživatele relativně málo náročné. Tyto 

metody stanovují celkové ohodnocení variant jako vážený součet dílčích ohodnocení 

variant vzhledem k jednotlivým kritérií dle vztahu [2]: 

 

(3.3) 

H
j 
- celkové ohodnocení (hodnota) j-té varianty 

vi -   váha i-tého kritéria 

hi
j 
- dílčí ohodnocení j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu 

n -  počet kritérií ohodnocení 
m - počet variant 

Mezi jednoduché metody stanovení hodnoty variant patří: 

a) Metoda bazické varianty, 

b) metoda lineárních dílčích funkcí utility, 

c) metoda založená na přímém (expertním) stanovení dílčích ohodnocení, 

d) metoda váženého pořadí. 

Ada) Metoda vychází ze stanovení dílčích ohodnocení variant vzhledem k jednotlivým 

kritériím pomocí porovnání hodnot důsledků variant vždy s hodnotami tzv. bazické 

varianty. Bazická varianta je buď varianta, která nabývá nejlepších hodnot kritérií z daného 

souboru variant, nebo je to varianta, která nabývá pro jednotlivá kritéria požadovaných 

hodnot. Bazická varianta je někdy také označována jako standard, ideál nebo etalon.  

Platí, že u metody bazické varianty jsou důsledky bazické varianty vzhledem 

k jednotlivým kritériím označovány jako xi
b
 = 1, 2, …n, potom dílčí ohodnocení variant 

vzhledem ke kritériím výnosového typu je stanoveno podle vztahu [2]: 

 

(3.4) 
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Dílčí ohodnocení variant vzhledem ke kritériím nákladového typu podle vztahu [2]: 

 

(3.5) 

Z toho vyplývá, že dílčí funkce utility pro kritéria výnosového typu jsou lineární a můžeme 

je zobrazit přímkami viz obr. 3.3. Naproti tomu dílčí funkce utility pro kritéria 

nákladového typu mají typ hyperbol s definičním oborem (xi*, xi0) viz obr. 3. 3. 

 

Obr. 3.3 Dílčí funkce utility v metodě bazické varianty, pramen [1]   

Metoda bazické varianty je využitelná především pro hodnocení variant vzhledem 

k souboru kvantitativních kritérií. [2]  

Adb) U této metody se dílčí ohodnocení variant stanovuje vzhledem k jednotlivým 

kritériím odlišně, a to v závislosti na povaze kritérií. To znamená, že u kvalitativních 

kritérií se dílčí ohodnocení stanovuje přiřazením bodu ze zvolené bodové stupnice. U 

kvantitativních kritérií se předpokládá, že dílčí funkce utility mají lineární tvar. Potom se 

funkce stanoví tak, že nejhorší hodnotě každého kritéria je xi
0
 je přiřazena dílčí utilita 0  

a nejlepší hodnotě xi
*je přiřazena dílčí utilita 1. Následně dílčí ohodnocení variant hi

j
 

vzhledem k jednotlivým kritériím kvantitativního charakteru je stanoveno dle vztahu [2]: 

 

(3.6) 

Při aplikaci metody lineárních dílčích funkcí utility se snižuje subjektivita stanovení 

dílčích ohodnocení variant vzhledem ke kvantitativním kritériím. [2] 
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Adc) U metody založené na přímém stanovení dílčích ohodnocení je dílčí ohodnocení 

variant uskutečňováno vzhledem k jednotlivým kritériím přímo hodnotitelem (expert nebo 

rozhodovatel), a to přiřazením bodů ze zvolené bodové stupnice. Nejčastěji se využívá 

stupnice desetibodová, tj. 1, 2,….10, resp. jemnější stobodová, tj. (1, 2,….100), přičemž 

nejnižší ohodnocení (1 bod) odpovídá nejhorším hodnotám kritérií a nejvyšší ohodnocení 

(10 nebo 100) nejlepším hodnotám kritérií. 

Hodnotitel při stanovení dílčích ohodnocení variant vzhledem k jednotlivým kritériím 

postupuje tak, že na základě svých preferencí přiřazuje číslům u kvantitativních kritérií  

a slovním popisům u kvalitativních kritérií určité počty bodů na základě zvolené bodové 

stupnice. 

Přednost metody spočívá v tom, že hodnotitel při zvolené dostatečně jemné bodové 

stupnici respektuje nelinearitu závislosti dílčích ohodnocení variant na jejích důsledcích. 

[2] 

Add) U této metody se dílčí ohodnocení variant vzhledem k jednotlivým kritériím realizuje 

podle pořadí variant vzhledem k těmto kritériím. Dílčí ohodnocení j-té varianty hi
j
 

vzhledem k i-tému kritériu stanovíme jako [2]: 

 

(3.6) 

m – počet variant 
pi

j
 – pořadí i-té varianty vzhledem k i-tému kritériu 

hij – dílčí ohodnocení j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu 

U této metody dílčí ohodnocení nejlepších variant z hlediska jednotlivých kritérií odpovídá 

počtu kritérií. Dílčí ohodnocení nejhorších variant vzhledem k jednotlivým kritériím se 

rovná jedné. 

Z výše uvedeného vyplývá, že u metody váženého pořadí se u dílčího ohodnocení variant 

vzhledem k jednotlivým kritériím vychází pouze z pořadí variant vzhledem k těmto 

kritériím. Aplikace této metody je vhodná u souboru kritérií obsahující zpravidla kritéria 

kvalitativní povahy. [2] 
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4. Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování a porovnání 

výsledků 

Kapitola je zaměřena na popis tří lokalit a jejich srovnání. Jedná se o lokalitu A - Červený 

kříž, lokalitu B - Mariánské náměstí a lokalitu C - U Dvoru. Zároveň dle Územního plánu 

města Ostravy je vymezeno funkční využití ploch a konkretizováno využití území  

u vybraných lokalit, a to na základě rozhovoru s vedoucím odboru výstavby a vlastního 

úsudku. Následně je aplikována bazická metoda vícekriteriálního hodnocení pro porovnání 

vybraných lokalit A, B, C s ohledem na využití území (5 způsobů využití území) při 

zohlednění stanovených vah u 11 kritérií. Výsledkem je stanovení vhodnosti realizovaného 

způsobu využití území ve vybraných lokalitách A, B, C.   

4.1 Výběr a analýza lokalit A, B, C 

U vybraných lokalit A, B, C jsou vymezeny základní informace vztahující se k poloze,  

k velikosti území, k majetkoprávním vztahům, k technické a dopravní infrastruktuře  

a k limitům území. Zároveň bude popsáno u těchto lokalit stávající využití území včetně 

jeho výhledového stavu.  Prioritou zadání bylo řešení lokality A - Červený kříž. Aby 

mohlo být provedeno srovnání s možnostmi jiných území, došlo k výběru dalších dvou 

lokalit, a to lokality B - Mariánské náměstí a lokality C - U Dvoru. Vybrané lokality byly 

doporučeny vedoucím odboru výstavby, vodního hospodářství a zemědělství na příslušné 

radnici.  

Všechny vybrané lokality se nacházejí ve stejné městské části Mariánské Hory a Hulváky. 

Městská část Mariánské Hory a Hulváky je jednou z 23 městských obvodů statutárního 

města Ostravy. Tato městská část má dobře rozvinutou infrastrukturu a občanskou 

vybavenost včetně škol, sportovišť atd. Zaujímá rozlohu 7,35 km2 a má 13 023 obyvatel. 

Zároveň vybrané lokality nabízejí podobné funkční využití ploch.  Umístění jednotlivých 

lokalit je patrné viz obr. 4.1. 
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Obr. 4.1 Umístění vybraných lokalit, pramen [27], přepracováno 

4.1.1 Základní informace o lokalitě A – Červený kříž 

Lokalita A - Červený kříž se nachází v jihovýchodní části Mariánských Hor, je vymezena 

ulicemi 1. máje, ulicí Železárenská a ulicí Martinská. Lokalita se rozprostírá na parcelách 

viz výkres číslo 002A - Majetkoprávní vztahy. Rozloha této plochy je 38 080 m2
. [18] 

V současné době je v lokalitě umístěno 26 dvoupodlažních domů ve vlastnictví městského 

obvodu Mariánských Hor a Hulvák. Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi ohrožené 

nepříznivou sociální situací nebo sociálním vyloučením. Stav těchto domů je velmi špatný, 

jsou částečně nebo zcela vybydlené a stávají se ohrožením pro veřejnost. Zároveň vzhled 

daných budov nepřispívá k vyhledávanému území pro bydlení. 

Dopravní infrastruktura je velmi dobrá. Dopravní dostupnost dané lokality je 

zajišťována městkou hromadnou dopravou, konkrétně z tramvajové zastávky „ Mariánské 

náměstí a z tramvajové zastávky „Železárenská“. Autobusovými linkami je území 

napojeno ze zastávky „Mariánské hory“. Přístupnost do této lokality je rovněž pomocí 

automobilu z ulice 1. máje nebo z ulice Železárenská. 

Řešené území je již napojeno na technickou infrastrukturu jako je voda, plyn, elektřina, 

kanalizace a sdělovací vedení. V budoucnu je možné dané území napojit na horkovod  

z lokality Mariánské náměstí. 

Limity v této lokalitě jsou spojeny především s umístěním sítí technické infrastruktury.  

Z toho vyplývá, že nová výstavba objektu musí být spojena s odstraněním nebo přeložením 

dotčených sítí. 
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Výhledově vlastník území, tedy městský obvod Mariánských Hor a Hulvák počítá  

s prodejem lokality -  Červený kříž soukromému investorovi. Soukromý investor plánuje 

stávající budovy zrenovovat a tím zachovat bydlení pro občany. [22, 23]   

4.1.2 Základní informace o lokalitě B – Mariánské náměstí 

Lokalita B - Mariánské náměstí se nachází ve východní části Mariánských Hor, je 

vymezena ulicemi 28. října, ulicí Přemyslovců a ulicí Kaštanová. Rozkládá se na parcelách 

183/1 a 183/24 v k. ú. Mariánské Hory. Rozloha je 5 754 m
2
. [18] 

V současné době je v lokalitě park, který je ve velmi špatném stavu. Postupně byl zničen 

altán, lavičky, okrasné dřeviny a dětské průlezky. Cílovou skupinou jsou občané 

Mariánských Hor, přičemž toto území má sloužit k jejich relaxaci. Daná lokalita je ve 

vlastnictví městského obvodu Mariánských Hor a Hulvák. 

Dopravní infrastruktura je velmi dobrá. Dopravně je území napojeno na centrum města 

komunikací 28. října a je od něho vzdáleno 2,8 km. Před řešenou lokalitou se nachází 

tramvajová zastávka, z níž je spojení do tří směrů -  centra Ostravy, Poruby a Vítkovic. V 

nejbližším okolí území se nachází množství drobných obchodů a služeb.  

Napojení lokality na technickou infrastrukturu je bezproblémové, protože v okolí se 

nacházejí všechny základní typy sítí včetně napojení na horkovod. 

Limity této lokality jsou spojeny s ochrannými pásmy sítí technické infrastruktury. Z toho 

vyplývají omezení pro budoucí využití dané lokality. 

Vlastník si nechal vypracovat typové studie možného využití lokality. Byly vypracovány 

dvě varianty pro umístění polyfunkčního objektu s občanskou vybaveností: 1. varianta 

spočívá v dostavbě proluky v otevřeném propojení vnitrobloku a 2. varianta spočívá  

v uzavření celého rohu ulice 28. října a Přemyslovců a propojení vnitrobloku bude 

zajištěno průhledem a průchodem.  

4.1.3 Základní informace o lokalitě C – U Dvoru 

Lokalita C – U Dvoru se nachází ve východní části Mariánských Hor, je vymezena ulicí U 

Dvoru, ulicí Strmá a ulicí Novoveská. Rozkládá se na parcelách viz výkres číslo 002C – 

Majetkoprávní vztahy. Rozloha této plochy je 15 250 m2
. [18] 

V současné době je v lokalitě C pouze neudržovaná náletová zeleň. Původně na daném 

území byly bytové domy, které s ohledem na svůj špatný technický stav byly odstraněny. 
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Území bylo prodáno městským obvodem soukromým investorům. Polovinu vlastnického 

podílu má firma Hostivít Investment s.r.o. a druhou polovinu vlastnického podílu náleží 

firmě I. A. F. CHEQUIA s.r.o. 

Dopravní infrastruktura je zajištěna prostřednictvím městské hromadné dopravy, tj. 

autobusová i trolejbusová zastávka „Strmá“ a autobusová zastávka „Korunní“. Zastávky 

městské hromadné dopravy jsou v docházkové vzdálenosti 100 m od lokality. Z ulice 

Novoveská se lze automobilem dopravit do Moravské Ostravy nebo Nové Vsi.  

V nejbližším okolí území se nachází mateřská škola a dům s pečovatelskou službou. 

Na území dané lokality existuje veškerá základní technická infrastruktura včetně 

dodávky tepla.  

Množství limit ve formě ochranných pásem jsou malé, při odstraňování původních objektů 

byly demontovány i sítě technické infrastruktury, a to se projevilo v zániku ochranných 

pásem těchto sítí. Ochranná pásma sítí jsou pouze pod ulicí Pflegrová. 

Vlastníky pozemku byl vypracován projekt pro výstavbu čtyř polyfunkčních domů. Poté 

bylo zahájeno stavební řízení a vydáno stavební povolení. Výhledově se nejeví, že by 

vlastníci pokračovali ve svém záměru, tedy ve výstavbě polyfunkčních domů, nasvědčuje 

tomu i přerušení komunikace (již tři roky) s městským obvodem Mariánské Hory  

a Hulváky. Informace byly získány na základě rozhovoru s vedoucím odboru výstavby. 

4.2 Funkční využití ploch u vybraných lokalit A, B, C 

Pro potřeby definování typů funkčního využití ploch u vybrané lokality A - Červený kříž, 

lokality B - Mariánské náměstí a lokality C - U Dvoru bylo vycházeno z Územního plánu 

města Ostravy. Bylo zjištěno, že u dvou vybraných lokalit A a C se jedná o bydlení 

hromadné, a u lokality B je funkční využití plochy vedeno, jako jádrové území viz tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Funkční využití ploch, pramen [19], přepracováno 

Vybrané lokality Funkční využití ploch 1)
 

Lokalita A (Červený kříž) Bydlení hromadné 

Lokalita B (Mariánské náměstí) Jádrové území 

Lokalita C (U Dvoru) Bydlení hromadné 

1)
 Funkční využití ploch vychází dle Územního plánu města Ostravy, schváleného ZMO v roce 1994 

doplněný o schválené změny a provedené úpravy s platností ke dni 17. 07. 2012. 
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U lokality A a lokality C je bydlení hromadné vyhodnoceno jako území ideální pro 

bydlení v nájemných domech bez vestavěné vybavenosti. Lokalita B je stanovena jako 

jádrové území, která je charakterizována jako bydlení a občanská vybavenost centrálního 

charakteru sloužící danému i širšímu území. Zároveň je u bydlení hromadného  

a jádrového, území blíže specifikováno dle funkčního využití s ohledem na vhodnost, 

přípustnost a výjimečnou přípustnost viz Tab. 4.2. 

Tab. 4.2 Funkční využití ploch dle územního plánu, pramen [19], přepracováno 

 Funkční využití ploch 

Bydlení hromadné Jádrové území 

Slouží: 
Bydlení v nájemných domech v městské a 
sídlištní zástavbě. 

Soustředění občanské vybavenosti spolu s 
bydlením v městské zástavbě centrálních částí 
obytných zón. 

V
h

od
n

é 

§ Různé typy nájemných domů převážně 
bez vestavěné vybavenosti. 

§ Vybavenost, sloužící danému území: 
zařízení obchodu, služeb, místní správy, 
předškolní, školní, zdravotnická, 
sportovní, stravovací, společenská, 
zařízení pro volnočasové aktivity. 

§ Příslušné komunikace motorové, 
cyklistické, pěší, parkoviště. 

§ Zeleň veřejná a obytná, dětská hřiště, 
hřiště pro mládež a dospělé. 

§ Vybavenost centrálního charakteru, sloužící 
danému i širšímu území: administrativa, 
peněžnictví, soudnictví, obchod, služby, 
stravování, ubytování, hotely, zařízení 
kulturní, církevní, společenská, 

§ Muzejní, zábavní a zařízení pro volný čas. 
§ Nájemné bytové domy s vestavěnou 

občanskou vybaveností. 
§ Příslušné komunikace pěší, cyklistické, 

motorové, parkoviště, hromadné podzemní i 
nadzemní a 

§ Vestavěné parkovací garáže. 
§ Zeleň veřejná a obytná. 

P
ří

p
us

tn
é 

§ Vybavenost, sloužící širšímu území: 
zařízení obchodu, služeb, stravování, 
školská, zdravotnická, církevní, 
kulturní, sociální, ubytovací, 
administrativní. 

§ Nerušící drobná výroba a služby. 
§ Příslušné hromadné podzemní a 

nadzemní garáže, vestavěné garáže. 
§ Nezbytná technická vybavenost. 

§ Nájemné domy bez občanské vybavenosti, 
konzuláty, rezidence. 

§ Nerušící drobná výroba a služby. 
§ Benzinová čerpadla a servisní služby jako 

součást garáží a parkingů. 
§ Nezbytná technická vybavenost. 

V
ýj

im
eč

ně
 

p
ří

p
us

tn
é § Rodinné domky. 

§ Hotely, administrativní budovy. 
§ Boxové garáže. 

§ Benzinová čerpadla, jako součást 
hromadných garáží. 

§ Občanská vybavenost necentrálního 
charakteru: zařízení předškolní, školská, 
sportovní, zdravotnická. 

§ Zařízení sociální péče. 

4.3 Způsoby využití ploch u vybraných lokalit A, B, C 

V dalším řešení bude vycházeno pouze z funkčního využití vhodného a přípustného pro 

lokality A, lokality B a lokality C. Zároveň je vycházeno z poznatků získaných 

rozhovorem s vedoucím odboru výstavby, vodního hospodářství a zemědělství na radnici  

v Mariánských Horách a Hulvákách a vlastního posouzení. Celkem bylo vymezeno 
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jedenáct způsobů využití území. Lokalitě A bylo přiřazeno osm způsobů využití, lokalitě B 

šest a u lokality C devět způsobů využití viz tab. 4.3. 

Tab. 4.3 Způsoby využití území, vlastní zpracování 

Způsoby využití území Lokalita A Lokalita B Lokalita C 

1) Bytové domy bez OV (monofunkční domy) X  X 

2) Bytové domy s OV (polyfunkční domy)  X X 

3) Parkoviště, parkovací domy, podzemní a nadzemní 
parkovací garáže 

 X  

4) Zařízení obchodu a služeb X X X 

5) Zdravotnická a sportovní zařízení X  X 

6) Společenská zařízení a zařízení pro volnočasové 
aktivity 

X  X 

7) Stravovací zařízení  X  

8) Administrativa, peněžnictví X X  

9) Zařízení kulturní, společenská, muzejní   X 

10) Nerušící drobná výroba a služby X  X 

11) Zeleň veřejná a obytná vč. dětských hřišť pro 
mládež a dospělé 

X X X 

Následně s ohledem na četnost výskytu způsobu využití území a vlastního úsudku bylo 

vybráno pouze pět způsobů využití území (bytové domy bez OV, bytové domy s OV, 

zařízení obchodu a služeb, zdravotnické a sportovní zařízení a zeleň veřejná a obytná 

včetně dětských hřišť pro mládež a dospělé) a s těmito typy využití území je následně 

počítáno při řešení.   

4.4 Aplikace bazické metody 

Tato metoda umožňuje porovnat mezi sebou vybrané lokality A, B, C s ohledem na využití 

území při zohlednění stanovených vah u jedenácti kritérií. Metoda je založena na 

porovnání hodnot důsledků variant s hodnotami bazické varianty, přičemž bazická varianta 

bude v tomto případě varianta, která dosahuje nejlepších hodnot kritérií z daného souboru 

variant.  

Při aplikaci metody bazické varianty budou realizovány následující postupové kroky:  

§ Stanovení kritérií pro posuzování vhodnosti jednotlivých způsobů využití u 

vybraných lokalit A, B, C (viz kap. 4.4.1) 

§ Stanovení vah u kritérií (viz kap. 4.4.2) 

§ Stanovení typu kritérií - nákladový nebo výnosový typ (viz kap. 4.4.3) 

§ Ohodnocení variant prostřednictvím bazické metody (viz kap. 4.4.4) 
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A/ Stanovení nejlepší hodnoty kritéria u variant (xi
*
) 

B/ Interpretace výsledků  

4.4.1 Stanovení kritérií pro posuzování vhodnosti jednotlivých způsobů využití u 

vybraných lokalit 

Pro posuzování vhodnosti jednotlivých způsobů využití u vybraných lokalit A, B, C bylo 

vymezeno jedenáct kritérií: dostupnost MHD, dostupnost automobilovou dopravou, limity 

v území, konkurenční zařízení, majetkoprávní vztahy, existence stávajících staveb, 

možnosti parkování, hluk a emise, preferovaný záměr města, začlenění do okolní zástavby 

a soulad s územním plánem.  

Jednotlivá kritéria jsou níže podrobně popsána a zároveň u každého kritéria je stanoven 

způsob hodnocení. 

1. kritérium: Dostupnost městské hromadné dopravy 

Kritériem dostupnosti městskou hromadnou dopravou (MHD) se rozumí kvalita systému 

linek osobní veřejné dopravy, jenž je určena k zajištění dopravní obsluhy na území obce 

hromadnými dopravními prostředky. Kvalitu napojení řešeného území na systém linek 

MHD ovlivňuje řada faktorů. Mezi dva nejdůležitější faktory patří docházková vzdálenost 

mezi těžištěm území a nejbližší zastávkou městské hromadné dopravy. Druhým faktorem 

je četnost spojů a její návaznost vzhledem k různým částem města.  

Z důvodu komplikovanosti posouzení kvality dostupnosti MHD je hodnoceno dané 

kritérium pomocí čtyř kategorií s ohledem na dostupnost MHD. Každé kategorii je 

přiřazena určitá míra ohodnocení viz tab. 4.4. 

Tab. 4.4 Posouzení dostupnosti MHD u vybraných lokalit A, B, C, vlastní zpracování 

Kategorie Získané hodnocení Míra ohodnocení Lokalita 

I. Velmi dobrá 100 % B 

II. Dobrá 75 % A, C 

III. Dostatečná 50 % -------- 

IV. Nedostatečná 25 % -------- 

Z vybraných lokalit A, B, C je za nejlepší lokalitu považována lokalita B - Mariánské 

náměstí, je to území s velmi dobrou dostupností MHD (spojení do tří směrů -  centra 

Ostravy, Poruby a Vítkovic) a je jí přiřazena míra ohodnocení 100 %. 
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Zbylé dvě lokality, lokalita A - Červený kříž a lokalita C - U Dvoru byly zařazeny do 

kategorie II a jsou hodnoceny jako lokality s dobrou dopravní dostupností a je jim 

přiřazena míra ohodnocení 75 %. 

2. kritérium: Dostupnost automobilovou dopravou 

Automobilová doprava je doprava osob nebo věcí za pomocí osobních nebo nákladních 

automobilů. Na rozdíl od hromadné dopravy se jedná o dopravu individuální. 

Kvalita automobilové dopravy je úzce spjatá s kvalitou vozovky, dopravního prostředku, 

počtem jízdních pruhů a kvalitou dopravní organizace. Nedílnou součástí jsou také služby 

úzce spjaté s dopravou, které nepřímo ovlivňují kvalitu a možnosti automobilové dopravy, 

jakou jsou čerpací stanice, autoservisy a možnosti parkování. S ohledem na výše uvedené 

skutečnosti bylo přistoupeno ke stanovení hodnocení daného kritéria. Pro hodnocení 

dostupnosti automobilovou dopravou byly stanoveny čtyři kategorie, a tomu odpovídající 

míra ohodnocení viz tab. 4.5.    

Tab. 4.5 Posouzení dostupnosti automob. dopravou u vybraných lokalit, vlastní zpracování 

Kategorie Získané hodnocení Míra ohodnocení Lokalita 

I. Velmi dobrá 100 % A, B, C 

II. Dobrá 75 % -------- 

III. Dostatečná 50 % -------- 

IV. Nedostatečná 25 % -------- 

Na základě posouzení dostupnosti automobilovou dopravou bylo zjištěno, že všechny 

vybrané lokality mají velmi dobrou dostupnost a byla jim přiřazena míra ohodnocení 100%. 

3. kritérium: Limity využití území 

Limity využití území jsou chápány jako hranice v možnostech využití daného území, která 

by neměla být překročena. Mezi základní limity využití daného území patří skutečnosti, 

které určitým způsobem omezují nebo v budoucnu mohou omezovat rozvoj daného území. 

Nepřímo tak ovlivňují rozvoj města. 

Limity je možné rozdělit do čtyř základních skupin:  

1. Ochranná pásma stanovená obecně závaznými předpisy.  

2. Ochranná pásma a chráněná území vyhlášená orgány státní správy.  

3. Záplavová území.  

4. Limity využití území, jenž vycházejí z historického vývoje území, přírodního      

    potenciálu a charakteru řešeného území. 
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Limity území spjaté s ochrannými pásmy u vybraných lokalit A, B, C budou stanoveny na 

základě poměru mezi územím dotčeného ochranným pásmem k celkové výměře vybrané 

lokality: , , 

, přičemž plocha dotčeného území OP bude 

vypočtena na základě výkresu č. 003 – Limity v území viz tab. 4.6.  

Tab. 4.6 Limity území spjaté s ochrannými pásmy, vlastní zpracování 

 
Lokalita A           

(míra ohodnocení) 
Lokalita B           

(míra ohodnocení) 
Lokalita C            

(míra ohodnocení) 

Území zasažené ochrannými 
pásmy 

24 % 42 % 10 % 

Na základě výpočtů vyplývá, že u lokality A zaujímají ochranná pásma 24 % z celkové 

plochy, u lokality B 42 % z celkové plochy a u lokality C 10 % z celkové plochy.   

4. kritérium: Konkurenční zařízení 

Za konkurenční zařízení jsou považována zařízení, která si provozováním své činnosti 

mohou navzájem konkurovat. Zmapování konkurentů u jednotlivých způsobů využití 

území v rámci jednotlivých lokalit A, B, C bude hodnoceno pomocí čtyř kategorií a tomu 

odpovídající míře ohodnocení viz tab. 4.7 a tab. 4.8. 

Tab. 4.7 Kategorie dostupnosti konkurenčních zařízení v okolí vybraných lokalit, vlastní zpracování 

Kategorie Získané hodnocení Míra ohodnocení 

I. Bezprostřední blízkost konkurenčních zařízení 100 % 

II. Konkurenční zařízení v docházkové vzdálenosti 75 % 

III. Konkurenční zařízení mimo docházkovou vzdálenost 50 % 

IV. Neexistující konkurence vybrané lokality 25 % 

Tab. 4.8 Posouzení konkurentů u vybraných způsobů využití území v rámci jednotlivých lokalit A, 

B, C, vlastní zpracování 

Způsoby využití území Lokalita A Lokalita B Lokalita C 

Bytové domy bez OV 100 % 100 % 100 % 

Bytové domy s OV 75 % 100 % 75 % 

Zařízení obchodu a služeb 75 % 100 % 75 % 

Zdravotnické a sportovní zařízení 50 % 50 % 50 % 

Zeleň veřejná a obytná včetně dětských hřišť 
pro mládež a dospělé 

75 % 100 % 75 % 
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Z výše realizovaného hodnocení vyplývá, že u vybraných lokalit neexistují velké odlišnosti 

v počtu konkurentů v rámci jednotlivých způsobů využití. Je to dáno tím, že mezi 

vybranými lokalitami neexistují velké vzdálenosti.  

 5. kritérium: Majetkoprávní vztahy 

V mnoha případech dochází v předprojektové přípravě ke komplikacím způsobené 

nevyjasněnými majetkoprávními vztahy. U stavebních záměrů, které se dotýkají parcel 

vlastněné více vlastníky, dochází ke komplikacím spočívajících v nejednotnosti pohledu na 

využití pozemku. 

U vybraných lokalit A, B, C jsou majetkoprávní vztahy hodnoceny pomocí čtyř kategorií  

a příslušné míry ohodnocení viz tab. 4.9. 

Tab. 4.9 Posouzení majetkoprávních vztahu u vybraných lokalit A, B, C, vlastní zpracování 

Kategorie Majetkoprávní vztahy Míra ohodnocení Lokalita 

I. 1 vlastník 100 % A, B 

II. 2 vlastníci 75 % C 

III. 3-4 vlastníci 50 % -------- 

IV. Více než 4 vlastníci 25 % -------- 

Na základě hodnocení vyplynulo, že u lokality A a lokality B, kde je jen jeden vlastník, je 

míra ohodnocení 100 % a u lokality C je míra ohodnocení 75 %, protože jsou zde dva 

vlastníci.  

6. kritérium: Existence stávajících staveb 

Výběr lokality k nové výstavbě je určován existencí stávajících staveb. Jedná se buď  

o objekty, které jsou v dobrém technickém stavu, které nevyžadují žádnou renovaci (tato 

kategorie není u vybraných lokalit zařazena, protože se jedná o lokality, které již byly 

dotčeny výstavbou) nebo objekty ve špatném technickém stavu, které jsou zároveň 

v užívání a vyžadují rekonstrukci. Náklady spjaté s odstraněním pozůstatků staveb se 

mohou vyskytnout v lokalitách, které byly v minulosti zasaženy výstavbou. Nejideálnější 

je výstavba na zelené louce, tzn., že se na daném území nenachází objekty ani pozůstatky 

staveb viz tab. 4.10. 
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Tab. 4.10 Posouzení existujících staveb ve vybraných lokalitách A, B, C, vlastní zpracování 

Kategorie Existence staveb Míra ohodnocení Lokalita 

I. 

V území se nachází objekty ve 
špatném technickém stavu, které 

jsou v užívání 
100 % A 

II. 

V území se nenachází objekty, ale 
mohou se zde vyskytovat pozůstatky 

staveb. 

75 % B, C 

IV. 
V území se nenachází objekty ani 

pozůstatky staveb. 
20 % -------- 

Z posouzení existujících staveb ve vybraných lokalitách A, B, C vyplývá, že nejmenší 

náklady spojené s odstraněním stávajících objektů vzniknou v lokalitách B a C. 

Nákladnější je výstavba v lokalitě A, a to z důvodu existence objektů ve špatném 

technickém stavu. 

7. kritérium: Možnosti parkování 

Možnost parkování je úzce spjata s automobilovou dostupnosti, respektive s možností do 

dané lokality se dopravit a zároveň s možností zde zaparkovat. V současné době jsou 

možnosti parkování v rámci celého městského obvodu Mariánských Hor a Hulvák zcela 

nevyhovující. Nenachází se zde dostatečné množství parkovacích míst pro již stávající 

objekty a s novou výstavbou se celý problém ještě zvětší. S nově navrženými objekty jsou 

spojeny nové potřeby na počty parkovacích míst. Pro posouzení možnosti parkování ve 

vybraných lokalitách jsou stanoveny čtyři kategorie, a tomu odpovídající míra ohodnocení 

viz tab. 4.11. 

Tab. 4.11 Posouzení možností parkování ve vybraných lokalitách A, B, C, vlastní zpracování 

Kategorie Možnosti parkování Míra ohodnocení Lokalita 

I. Vyhovující 100 % -------- 

II. Spíše vyhovující 75 % A, C 

III. Spíše nevyhovující 50 % -------- 

IV. Nevyhovující 25 % B 

Na základě posouzení možností parkování v jednotlivých lokalitách vyplynulo, že spíše 

vyhovující jsou možnosti parkování v lokalitě A a lokalitě C. Naproti tomu v lokalitě B - 

Mariánské náměstí jsou možnosti parkování nevyhovující, což je způsobeno malou 

rozlohou lokality pro vybudování dostatečného počtu parkovacích míst. 
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8. kritérium: Hluk a emise 

Hluk a emise ovlivňují kvalitu života v dané lokalitě. Hluk je specifikován jako nežádoucí 

zvuk, jeho intenzita se měří v decibelech a je zpravidla způsobován např. hlučným 

výrobním provozem (Vítkovice Steel, a.s.), dopravními prostředky, některými typy 

restauračních a společenských zařízení. Za emise jsou považovány látky znečišťující 

ovzduší. Za hlavní znečišťovatelé jsou považovány některé průmyslové podniky 

(především Vítkovice Steel, a.s., BorsodChem MCHZ, s.r.o.), dopravní prostředky se 

svými výfukovými plyny atd. Posouzení hluku a emisí u vybraných lokalit je realizováno 

pomocí čtyř kategorií včetně míry ohodnocení viz tab. 4.12. 

Tab. 4.12 Posouzení hluku a emise u vybraných lokalit A, B, C, vlastní zpracování 

Kategorie Hluk a emise Míra ohodnocení Lokalita 

I. 
Vysoce zatížené hlukem a 

emisemi 
100 % -------- 

II. Zatížené hlukem a emisemi 75 % A, B 

III. 
Mírně zatíženo hlukem a 

emisemi 
50 % C 

IV. 
Bez zatížení hlukem a 

emisemi 
25 % -------- 

Posouzením hluku a emisí u vybraných lokalit A, B, C bylo zjištěno, že nejvíce jsou 

zatíženy hlukem a emisemi lokality A, B. U lokality A je to způsobeno převážně blízkostí 

s průmyslovým podnikem Vítkovice Steel, a.s. a u lokality B je to způsobeno především 

rušnou silnicí 28. října.    

9. kritérium: Preferovaný záměr města  

Preferovaný záměr města je zpravidla výsledkem zadané urbanistické studie, která reaguje 

na nedostatky dané lokality a přání občanů dané lokality. Pro posouzení preferovaných 

záměrů města jsou využity navržené kategorie hodnocení včetně jejich míry ohodnocení 

viz tab. 4.13. Zároveň jsou ohodnoceny způsoby využití území ve vybraných lokalitách 

s ohledem na soulad s preferovaným záměrem města viz tab. 4.14. 

Tab. 4.13 Posouzení souladu s preferovaným záměrem města včetně míry ohodnocení, vlastní 
zpracování 

Kategorie Soulad s preferovaným záměrem města Míra ohodnocení 

I. Plně souhlasí 100 % 

II. Souhlasí 75 % 

III. Nesouhlasí 50 % 

IV. Plně nesouhlasí 25 % 
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Tab. 4.14 Posouzení souladu s preferovaným záměrem u způsobů využití a ve vybraných lokalitách 

A, B, C, vlastní zpracování 

Způsoby využití území Lokalita A Lokalita B Lokalita C 

Bytové domy bez OV 100 % 25 % 100 % 

Bytové domy s OV 50 % 100 % 100 % 

Zařízení obchodu a služeb 75 % 100 % 75 % 

Zdravotnické a sportovní zařízení 25 % 25 % 75 % 

Zeleň veřejná a obytná včetně dětských hřišť 
pro mládež a dospělé 

25 % 100 % 25 % 

Bylo zjištěno, že největší soulad s preferovaným záměrem města je u bytových domů bez 

OV u lokality A. U lokality B je největší soulad s preferovaným záměrem města  

u bytových domů s OV a zeleni veřejné a obytné. U lokality C je největší soulad 

s preferovaným záměrem města u bytových domů s OV a bez OV.  

10. kritérium: Začlenění do okolní zástavby 

Plánování výstavby musí vycházet ze znalostí místa a jeho charakteristických znaků, jedná 

se např. o způsob zástavby a členění území, znalostech typických znaků prostředí a staveb 

a o provozu a užívání prostoru. 

Hodnocení začlenění do okolní výstavby je uskutečněno prostřednictvím dvou kategorii 

včetně míry ohodnocení viz tab. 4.15. 

Tab. 4.15 Hodnocení začlenění výstavby do okolní zástavby včetně míry ohodnocení, vlastní 

zpracování 

Kategorie Soulad navrženého záměru s okolní výstavbou Míra ohodnocení 

I. Navržený záměr je v souladu s okolní zástavbou 100 % 

II. Navržený záměr není v souladu s okolní zástavbou 50 % 

Zároveň došlo k posouzení začlenění výstavby do okolní zástavby u způsobů využití 

v rámci vybraných lokalit A, B, C viz tab. 4.16. 

Tab. 4.16 Posouzení začlenění výstavby do okolní zástavby u způsobů využití ve vybraných 

lokalitách A, B, C, vlastní zpracování 

Způsoby využití území Lokalita A Lokalita B Lokalita C 

Bytové domy bez OV 100 % 50 % 100 % 

Bytové domy s OV 25 % 100 % 100 % 

Zařízení obchodu a služeb 50 % 100 % 100 % 

Zdravotnické a sportovní zařízení 50 % 50 % 100 % 

Zeleň veřejná a obytná včetně dětských hřišť 
pro mládež a dospělé 

50 % 100 % 100 % 
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Hodnocením bylo zjištěno, že u lokality A je největší soulad se začleněním výstavby do 

okolní zástavby u bytových domů bez OV. U lokality B je největší soulad se začleněním 

výstavby do okolní zástavby u tří způsobů využití území (bytové domy s OV, zařízení 

obchodu a služeb, zeleň veřejná a obytná včetně dětských hřišť pro mládež a dospělé). 

V lokalitě C je soulad začlenění výstavby do okolní zástavby u všech pěti způsobů využití 

území.  

11. kritérium: Soulad s územním plánem 

Při hodnocení souladu s územním plánem bylo vycházeno z funkčního využití ploch dle 

Územního plánu města Ostravy. Funkční využití ploch je zde specifikováno s ohledem na 

vhodnost, přípustnost, výjimečnou přípustnost a nepřípustnost. Ohodnocení souladu 

s územním plánem bylo uskutečněno pomocí čtyř kategorií, včetně míry ohodnocení viz 

tab. 4.17. 

Tab. 4.17 Hodnocení souladu s územním plánem včetně míry ohodnocení, vlastní zpracování 

Kategorie Soulad s ÚP Míra ohodnocení 

I. Vhodné 100 % 

II. Přípustné 60 % 

III. Výjimečně přípustné 30 % 

IV. Nepřípustné 10 % 

Zároveň pro každý způsob využití území byl hodnocen soulad s územním plánem, 

 a to ve vybraných lokalitách A, B, C viz tab. 4.18. 

Tab. 4.18 Hodnocení souladu s územním plánem u způsobů využití území v lokalitách A, B, C, 

vlastní zpracování 

Způsoby využití území Lokalita A Lokalita B Lokalita C 

Bytové domy bez OV 100 % 60 % 100 % 

Bytové domy s OV 100 % 100 % 100 % 

Zařízení obchodu a služeb 100 % 100 % 100 % 

Zdravotnické a sportovní zařízení 60 % 30 % 60 % 

Zeleň veřejná a obytná včetně dětských hřišť 
pro mládež a dospělé 

100 % 100 % 100 % 

Bylo zjištěno, že lokalita A a C, jenž spadá do stejného využití dle územního plánu, 

vykazuje větší shodnost ze zvolených způsobů využití, než lokalita B. 

4.4.2 Stanovení vah u vybraných kritérií 

Stanovení vah u vybraných kritérií je realizováno prostřednictvím metody párového 

srovnání, která umožňuje u každého kritéria zjistit počet jeho preferencí vzhledem ke všem 
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ostatním kritériím souboru. Stanovení vah prostřednictvím párového srovnání dle vztahu 

(3.1) a (3.2) je realizováno zvlášť pro každý způsob využití (pět způsobů využití) viz tab. 

4.19 - tab. 4.23. 

Tab. 4.19 Párové srovnání kritérií u bytových domů bez OV, vlastní zpracování 
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1. Dostupnost MHD   5 6. 9 

2. Dostupnost auto. dopravou 2 
 

6 5. 11 

3. Limity v území 1 2 
 

4 7. 7 

4. Konkurenční zařízení 1 2 3 
 

0 11. 0 

5. Majetkoprávní vztahy 1 2 3 5 
 

2 9. 4 

6. Existence stávajících staveb 1 2 3 6 6 
 

3 8. 5 

7. Možnosti parkování 7 7 7 7 7 7 
 

7 4. 13 

8. Hluk a emise 8 8 8 8 8 8 8 
 

9 2. 16 

9. Preferovaný záměr města 1 2 3 9 5 6 7 8 
 

1 10. 4 

10. Začlenění do okolní zástavby 10 10 10 10 10 10 10 8 10 
 

8 3. 15 

11. Soulad s územním plánem 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 

 

9 1. 16 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že mezi tři nejvýznamnější kritéria pro 

monofunkční domy patří soulad s územním plánem, následuje hluk a emise a začlenění do 

okolní zástavby.  

Z tab. 4.20 pro  párové srovnání u bytových domů s OV (polyfunkční domy) 

vyplývá, že 1. pořadí získalo kritérium souladu s územním plánem, 2. pořadí má kritérium 

hluk a emise a 3. pořadí náleží kritériu možnosti parkování.  
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Tab. 4.20 Párové srovnání kritérií u bytových domů s OV, vlastní zpracování 

  Číslo kritéria  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
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1. Dostupnost MHD   7 4. 13 

2. Dostupnost auto. dopravou 1  5 6. 9 

3. Limity v území 1 2  2 9. 4 

4. Konkurenční zařízení 1 2 4  1 11. 2 

5. Majetkoprávní vztahy 1 2 5 5  4 7. 7 

6. Existence stávajících staveb 1 2 3 6 5  2 10. 4 

7. Možnosti parkování 7 7 7 7 7 7  8 3. 14 

8. Hluk a emise 8 8 8 8 8 8 8  9 2. 16 

9. Preferovaný záměr města 1 2 3 9 5 6 7 8  2 8. 4 

10. Začlenění do okolní zástavby 1 10 10 10 10 10 7 8 10  6 5. 11 

11. Soulad s územním plánem 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11  9 1. 16 

Výsledkem párového srovnání kritérií u zařízení obchodu a služeb (viz tab. 4.21) je určení 

pořadí jednotlivých kritérií. Nejvíce je ohodnoceno kritérium soulad s územním plánem, 

následuje kritérium možnosti parkování a třetím nejdůležitějším v pořadí je kritérium 

konkurenční zařízení. 
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Tab. 4.21 Párové srovnání kritérií u zařízení obchodu a služeb, vlastní zpracování 

  Číslo kritéria  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
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1. Dostupnost MHD   5 5. 9 

2. Dostupnost auto. dopravou 2  8 4. 15 

3. Limity v území 2 2  4 7. 7 

4. Konkurenční zařízení 4 4 4  8 3. 15 

5. Majetkoprávní vztahy 1 2 5 4  5 6. 9 

6. Existence stávajících staveb 1 2 3 4 5       3 10. 5 

7. Možnosti parkování 7 7 7 7 7 7  9 2. 16 

8. Hluk a emise 1 2 3 4 5 6 7  0 11. 0 

9. Preferovaný záměr města 1 2 3 4 5 6 7 9  2 8. 4 

10. Začlenění do okolní zástavby 1 2 3 4 5 6 7 10 10  2 9. 4 

11. Soulad s územním plánem 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11  9 1. 16 

Tab. 4.22 Párové srovnání kritérií u zdravot. a sportovního zařízení, vlastní zpracování 

  Číslo kritéria  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
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1. Dostupnost MHD  5 5. 9 

2. Dostupnost auto. dopravou 2  6 4. 11 

3. Limity v území 3 3  5 7. 9 

4. Konkurenční zařízení 4 4 4  7 3. 13 

5. Majetkoprávní vztahy 5 5 3 4  3 8. 6 

6. Existence stávajících staveb 1 2 3 4 6  3 9. 6 

7. Možnosti parkování 7 7 7 7 7 7  9 2. 16 

8. Hluk a emise 1 2 3 8 8 8 7  5 6. 9 

9. Preferovaný záměr města 1 2 3 4 5 6 7 8  1 11. 2 

10. Začlenění do okolní zástavby 1 2 3 4 10 6 7 8 10  2 10. 3 

11. Soulad s územním plánem 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11  9 1. 16 
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Výsledkem párového srovnání u zdravotnického a sportovního zařízení je toto pořadí: 1. 

soulad s územním plánem, 2. Možnosti parkování a 3. místo má kritérium konkurenčního 

zařízení, viz tab. 4.22.   

Naproti tomu u párového srovnání u zeleně veřejné a obytné včetně dětských hřišť (viz tab. 

4.23) je pořadí odlišné, a to: 1. místo má kritérium soulad s územním plánem, 2. místo hluk 

a emise a 3. místo obsadilo kritérium začlenění do okolní zástavby.  

Tab. 4.23 Párové srovnání u zeleně veřejné a obytné vč. dětských hřišť pro mládež a 
dospělé, vlastní zpracování 
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1. Dostupnost MHD  5 6. 10 

2. Dostupnost auto. dopravou 1  1 10. 2 

3. Limity v území 1 2  0 11. 0 

4. Konkurenční zařízení 4 4 4  4 8. 7 

5. Majetkoprávní vztahy 1 5 5 5  6 5. 11 

6. Existence stávajících staveb 6 6 6 6 6       7 4. 13 

7. Možnosti parkování 1 7 7 7 5 6      3 9. 5 

8. Hluk a emise 8 8 8 8 8 8 8     9 2. 16 

9. Preferovaný záměr města 1 9 9 4 5 6 9 8    4 7. 7 

10. Začlenění do okolní zástavby 10 10 10 10 5 10 10 8 10   7 3. 13 

11. Soulad s územním plánem 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11  9 1. 16 

Výsledky z párového srovnání v rámci jednotlivých způsobů využití území jsou 

syntetizovány do společné tabulky viz tab. 4. 24. Pro rychlý přehled umístění jednotlivých 

kritérií v rámci jednotlivých způsobů využití je využito barevného odlišení jednotlivých 

kritérií. 
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Tab. 4.24 Syntéza výsledků získaných párovým srovnáním jednotlivých kritérií v rámci 
jednotlivých způsobů využití, vlastní zpracování 

V
áh

a  

Bytové domy bez 
OV 

 (monofunkční 
domy) 

Bytové domy s  

OV 

(polyfunkční 
domy) 

Zařízení obchodu 
a služeb 

Zdravotnická a 
sportovní 
zařízení 

Zeleň veřejná a 
obytná 

(+dětských 
hřišť pro 
mládež a 
dospělé) 

 Soulad s územním 
plánem 

Soulad s územním 
plánem 

Soulad s územním 
plánem 

Soulad s územním 
plánem 

Soulad s územním 
plánem 

 
Hluk a emise Hluk a emise Možnosti parkování 

Možnosti 
parkování 

Hluk a emise 

 Začlenění do okolní 
zástavby 

Možnosti 
parkování 

Konkurenční 
zařízení 

Konkurenční 
zařízení 

Začlenění do 
okolní zástavby 

 
Možnosti parkování Dostupnost MHD 

Dostupnost 

automob. dopravou 

Dostupnost 

automob.dopravou 

Existence 

stávajících staveb 

 Dostupnost automob. 

dopravou 

Začlenění do 
okolní zástavby 

Dostupnost MHD Dostupnost MHD 
Majetkoprávní 
vztahy 

 
Dostupnost MHD 

Dostupnost 

automob. dopravou 

Majetkoprávní 
vztahy 

Hluk a emise Dostupnost MHD 

 
Limity v území 

Majetkoprávní 
vztahy 

Limity v území Limity v území 
Preferovaný záměr 
města 

 Existence stávajících 
staveb 

Preferovaný záměr 
města 

Preferovaný záměr 
města 

Majetkoprávní 
vztahy 

Konkurenční 
zařízení 

 
Majetkoprávní vztahy Limity v území 

Začlenění do okolní 
zástavby 

Existence 

stávajících staveb 

Možnosti 
parkování 

 Preferovaný záměr 
města 

Existence 

stávajících staveb 

Existence stávajících 
staveb 

Začlenění do 
okolní zástavby 

Dostupnost auto. 

Dopravou 

 
Konkurenční zařízení 

Konkurenční 
zařízení 

Hluk a emise 
Preferovaný záměr 
města 

Limity v území 

4.4.3 Stanovení typu kritérií – určení nákladového nebo výnosového typu  

U stanovených kritérii je určován typ kritéria, tzn., jestli se jedná o nákladový nebo 

výnosový typ kritéria. Kritéria výnosového typu představují kritéria s rostoucí preferencí, 

naproti tomu kritéria nákladového typu představují kritéria s klesající preferencí. Určení 

typů kritérií je zpracováno viz tab. 4.25. 

Tab. 4.25 Určení typů kritéria u jednotlivých kritérií, vlastní zpracování 

Č. kritéria Kritérium Typ kritéria 

1. Dostupnost MHD Výnosový typ (VT) 

2. Dostupnost automobilovou dopravou Výnosový typ (VT) 

3. Limity v území Nákladový typ (NT) 

4. Konkurenční zařízení Nákladový typ (NT) 

5. Majetkoprávní vztahy Výnosový typ (VT) 

6. Existence stávajících staveb Nákladový typ (NT) 

7. Možnosti parkování Výnosový typ (VT) 

8. Hluk a emise Nákladový typ (NT) 

9. Preferovaný záměr města Výnosový typ (VT) 

10. Začlenění do okolní zástavby Výnosový typ (VT) 

11. Soulad s územním plánem Výnosový typ (VT) 
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4.4.4 Ohodnocení variant prostřednictvím bazické metody 

Prostřednictvím bazické metody bude dílčí ohodnocení variant u pěti způsobů využití 

území realizováno na základě porovnání hodnot důsledků variant s hodnotami bazické 

varianty. Bazická varianta je označována jako standard, ideál atd. Při ohodnocení variant 

bude realizováno: A/ stanovení nejlepší hodnoty kritéria u vybraných lokalit A, B, C (viz 

tab. 4.26 – 4.30) a následně B/ porovnání a interpretace výsledků (viz tab. 4.30 – 4.35)   

A/ Stanovení nejlepší hodnoty kritéria u vybraných lokalit A, B, C 

Po určení typu kritéria následuje stanovení nejlepší hodnoty (xi
*). Jedná se o nejlepší 

hodnotu i-tého kritéria v daném souboru vybraných lokalit (nejlepší důsledek vzhledem 

k i-tému kritériu, tj. u výnosového kritéria nejvyšší hodnota a u nákladového typu nejnižší 

hodnota). Nejlepší hodnota je vždy stanovována ze souboru vybraných lokalit A, B, C, a to 

pro každý způsob využití zvlášť (monofunkční domy, polyfunkční domy, zařízení obchodu 

a služeb, zdravotnické a sportovní zařízení, zeleň veřejná a obytná včetně dětských hřišť).  

Šedě vyznačené řádky v tabulkách označují kritéria, která se mění v závislosti na způsobu 

využití.    

Tab. 4.26 Stanovení nejlepší hodnoty kritéria u bytových domů bez OV, vlastní zpracování 

Bytové domy bez OV (monofunkční domy) 

Kritérium 

Typ 

kritéria 

Váha 
kritéria 

Lokality 

Jednotka 

Nejlepší 
hodnota 

xi
*
 Lokalita A Lokalita B Lokalita C 

1. VT 9 75 100 75 % 100 

2. VT 11 100 100 100 % 100 

3. NT 7 24 42 10 % 10 

4. NT 0 100 100 100 % 100 

5. VT 4 100 100 75 % 100 

6. NT 5 100 75 75 % 75 

7. VT 13 75 25 75 % 75 

8. NT 16 75 75 50 % 50 

9. VT 4 100 25 100 % 100 

10. VT 15 100 50 100 % 100 

11. VT 16 100 60 100 % 100 
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Tab. 4.27 Stanovení nejlepší hodnoty kritéria u bytových domů s OV, vlastní zpracování 

Bytové domy s OV (polyfunkční domy) 

Kritérium 

Typ 

kritéria 

Váha 
kritéria 

Lokality 

Jednotka 

Nejlepší 
hodnota 

xi
*
 Lokalita A Lokalita B Lokalita C 

1. VT 13 75 100 75 % 100 

2. VT 9 100 100 100 % 100 

3. NT 4 24 42 10 % 10 

4. NT 2 75 100 75 % 75 

5. VT 7 100 100 75 % 100 

6. NT 4 100 75 75 % 75 

7. VT 14 75 25 75 % 75 

8. NT 16 75 75 50 % 50 

9. VT 4 50 100 100 % 100 

10. VT 11 25 100 100 % 100 

11. VT 16 100 100 100 % 100 

Tab. 4.28 Stanovení nejlepší hodnoty kritéria u zařízení obchodu a služeb, vlastní 

zpracování 

Zařízení obchodu a služeb 

Kritérium 

Typ 

kritéria 

Váha 
kritéria 

Lokality 

Jednotka 

Nejlepší 
hodnota 

xi
*
 Lokalita A Lokalita B Lokalita C 

1. VT 9 75 100 75 % 100 

2. VT 15 100 100 100 % 100 

3. NT 7 24 42 10 % 10 

4. NT 15 75 100 75 % 75 

5. VT 9 100 100 75 % 100 

6. NT 5 100 75 75 % 75 

7. VT 16 75 25 75 % 75 

8. NT 0 75 75 50 % 50 

9. VT 4 75 100 75 % 100 

10. VT 4 50 100 100 % 100 

11. VT 16 100 100 100 % 100 

Tab. 4.29 Stanovení nejlepší hodnoty kritéria u zdravotnického a sportovního zařízení, 

vlastní zpracování 

Zdravotnické a sportovní zařízení 

Kritérium 

Typ 

kritéria 

Váha 
kritéria 

Lokality 

Jednotka 

Nejlepší 
hodnota 

xi
*
 Lokalita A Lokalita B Lokalita C 

1. VT 9 75 100 75 % 100 

2. VT 11 100 100 100 % 100 

3. NT 9 24 42 10 % 10 

4. NT 13 50 50 50 % 50 

5. VT 6 100 100 75 % 100 

6. NT 6 100 75 75 % 75 

7. VT 16 75 25 75 % 75 

8. NT 9 75 75 50 % 50 

9. VT 2 25 25 75 % 75 

10. VT 3 50 50 100 % 100 

11. VT 16 60 30 60 % 60 
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Tab. 4.30 Stanovení nejlepší hodnoty kritéria u veřejné a obytné zelené, vlastní zpracování 

Veřejná a obytná zeleň vč. dětských hřišť pro mládež a dospělé 

Kritérium 

Typ 

kritéria 

Váha 
kritéria 

Lokality 

Jednotka 

Nejlepší 
hodnota 

xi
*
 Lokalita A Lokalita B Lokalita C 

1. VT 10 75 100 75 % 100 

2. VT 2 100 100 100 % 100 

3. NT 0 24 42 10 % 10 

4. NT 7 75 100 75 % 75 

5. VT 11 100 100 75 % 100 

6. NT 13 100 75 75 % 75 

7. VT 5 75 25 75 % 75 

8. NT 16 75 75 50 % 50 

9. VT 7 25 100 25 % 100 

10. VT 13 50 100 100 % 100 

11. VT 16 100 100 100 % 100 

B/ Porovnání a interpretace výsledků  

Po stanovení nejlepší hodnoty i-tého kritéria v daném souboru vybraných lokalit (nejlepší 

důsledek vzhledem k i-tému kritériu, tj. u výnosového kritéria nejvyšší hodnota a u 

nákladového typu nejnižší hodnota) bude provedeno dílčí ohodnocení variant vzhledem ke 

kritériím nákladového typu dle vztahu (3.5) a dílčí ohodnocení variant vzhledem ke 

kritériím výnosového typu dle vztahu (3.4), a to u vybraných lokalit A, B, C, a to pro 

každý způsob využití území zvlášť (monofunkční domy, polyfunkční domy, zařízení 

obchodu a služeb, zdravotnické a sportovní zařízení, zeleň veřejná a obytná včetně 

dětských hřišť). Následně je celkové ohodnocení každé varianty získáno tak, že u každého 

kritéria bude vynásobeno dílčí ohodnocení variant jeho váhou a nakonec budou sečteny 

všechny získané hodnoty u každé varianty a určí se pořadí vhodnosti realizace určitého 

typu užití území u tří lokalit.  

Tab. 4.31 Celkové ohodnocení varianty s monofunkčním domem, vlastní zpracování 

Bytové domy bez OV (monofunkční domy) 

Kritérium Váha kritéria 
Lokality 

Lokalita A Lokalita B Lokalita C 

1. 9 6,75 9,00,00 6,75 

2. 11 11,00 11 11,00 

3. 7 2,92 1,67 7,00 

4. 0 ------ ------ ------ 

5. 4 4,00 4,00 3,00 

6. 5 3,75 5,00 5,00 

7. 13 13,00 4,33 13,00 

8. 16 10,67 10,67 16,00 

9. 4 4,00 1,00 4,00 

10. 15 15,00 7,50 15,00 

11. 16 16,00 9,60 16,00 

Celkem: 100 87,08 63,77 96,75 
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Pořadí:  2 3 1 

Z celkového ohodnocení varianty u bytového domu bez OV (monofunkční dům) 

vyplynulo, že pro tento typ zástavby je nejvhodnější lokalita C (1. pořadí). 

Tab. 4.32 Celkové ohodnocení varianty s polyfunkčním domem, vlastní zpracování 

Bytové domy s OV (polyfunkční domy) 

Kritérium Váha kritéria 
Lokality 

Lokalita A Lokalita B Lokalita C 

1. 13 9,75 13,00 9,75 

2. 9 9,00 9,00 9,00 

3. 4 1,67 0,95 4,00 

4. 2 2,00 1,50 2,00 

5. 7 7,00 7,00 5,25 

6. 4 5,33 4,00 4,00 

7. 14 14,00 4,67 14,00 

8. 16 10,67 10,67 16,00 

9. 4 2,00 4,00 4,00 

10. 11 2,75 11,00 11,00 

11. 16 16,00 16,00 16,00 

Celkem: 100 80,17 81,79 95,00 

Pořadí: 3 2 1 

Z celkového ohodnocení varianty u bytového domu s OV (monofunkční dům) vyplynulo, 

že pro tento typ zástavby je nejvhodnější lokalita C (1. pořadí). 

Tab. 4.33 Celkové ohodnocení varianty se zařízením obchodu a služeb, vlastní zpracování 

Zařízení obchodu a služeb 

Kritérium Váha kritéria 
Lokality 

Lokalita A Lokalita B Lokalita C 

1. 9 6,75 9,00 6,75 

2. 15 15,00 15,00 15,00 

3. 7 2,92 1,67 7,00 

4. 15 15,00 11,25 15,00 

5. 9 9,00 9,00 6,75 

6. 5 3,75 5,00 5,00 

7. 16 16,00 5,33 16,00 

8. 0 ------ ------ ------ 

9. 4 3,00 4,00 3,00 

10. 4 2,00 4,00 4,00 

11. 16 16,00 16,00 16,00 

Celkem 100 89,42 80,25 94,50 

Pořadí: 2 3 1 

Z celkového ohodnocení varianty u zařízení obchodu a služeb vyplynulo, že pro tento typ 

zástavby je nejvhodnější opět lokalita C (1. pořadí). 
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Tab. 4.34 Celkové ohodnocení varianty se zdravotnickým a sportovním zařízením, vlastní 

zpracování 

Zdravotnické a sportovní zařízení 

Kritérium Váha kritéria 
Lokality 

Lokalita A Lokalita B Lokalita C 

1. 9 6,75 9,00 6,75 

2. 11 11,00 11,00 11,00 

3. 9 3,75 2,14 9,00 

4. 13 13,00 13,00 13,00 

5. 6 6,00 6,00 4,50 

6. 6 4,50 6,00 6,00 

7. 16 16,00 5,33 16,00 

8. 9 6,00 6,00 9,00 

9. 2 0,67 0,67 2,00 

10. 3 1,50 1,50 3,00 

11. 16 16,00 8,00 16,00 

Celkem 100 85,17 68,64 96,25 

Pořadí: 2 3 1 

Z celkového ohodnocení varianty u zdravotnických a sportovních zařízení vyplynulo, že 

pro tento typ zástavby je nejvhodnější lokalita C (1. pořadí). 

Tab. 4.35 Celkové ohodnocení varianty s veřejnou a obytnou zelení, vlastní zpracování 

Veřejná a obytná zeleň vč. dětských hřišť pro mládež a dospělé 

Kritérium Váha kritéria 
Lokality 

Lokalita A Lokalita B Lokalita C 

1. 10 7,50 10,00 7,50 

2. 2 2,00 2,00 2,00 

3. 0 ------ ------ ------ 

4. 7 7,00 5,25 7,00 

5. 11 11,00 11,00 8,25 

6. 13 9,75 13,00 13,00 

7. 5 5,00 1,67 5,00 

8. 16 10,67 10,67 16,00 

9. 7 1,75 7,00 1,75 

10. 13 6,50 13,00 13,00 

11. 16 16,00 16,00 16,00 

Celkem 100 77,17 89,58 89,50 

Pořadí: 3 1 2 

Z celkového ohodnocení varianty s veřejnou a obytnou zelení, vč. dětských hřišť pro 

mládež a dospělé, vyplynulo, že pro tento typ zástavby je nejvhodnější lokalita B (1. 

pořadí). 

4.5 Výběr lokality dle vhodného typu zástavby  

V rámci porovnání lokalit A, B, C z celkového ohodnocení variant u pěti způsobů využití 

území (1. bytové domy bez OV, 2. bytové domy s OV, 3. zařízení obchodu a služeb, 4. 
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zdravotnické a sportovní zařízení, 5. zeleň veřejná a obytná včetně dětských hřišť), a to na 

základě 11 vybraných kritérií (1. dostupnost MHD, 2. dostupnost aut. dopravou, 3. limity 

v území, 4. konkurenční zařízení, 5. majetkoprávní vztahy, 6. existence stávajících staveb, 

7. možnosti parkování, 8. hluk a emise, 9. preferovaný záměr města, 10. začlenění do 

okolní zástavby, 11. soulad s územním plánem) vyplynulo: 

U čtyř typů zástaveb (bytové domy bez OV – 1. pořadí, bytové domy s OV – 1. pořadí, 

zařízení obchodu a služeb – 1. pořadí, zdravotnické a sportovní zařízení – 1. pořadí) při 

zohlednění vybraných kritérií se jeví jako nejvýhodnější lokalita C. Pouze u typu zástavby, 

tj. u zeleně veřejné a obytné včetně dětských hřišť (1. pořadí) je nejvhodnější varianta B. 

Zjištěné výsledky jsou zaznamenány v grafu 4.1. U každé lokality A, B, C je vyhodnoceno 

pět typů zástaveb, jejíž pořadí je stanoveno na základě celkového ohodnocení variant 

pomocí bazické metody. 

 

Graf 1 Vyhodnocení vybraných typů zástaveb u lokalit A, B, C, vlastní zpracování  

Na základě výše uvedených zjištění je lokalita C nejvhodnější pro realizaci bytových 

domů bez OV, bytových domů s OV, zařízení obchodu a služeb a zdravotnických a 

sportovních zařízení než lokalita A - Červený kříž a lokalita B – Mariánské náměstí. 

Je rovněž vhodná pro realizaci veřejné zeleně včetně dětských hřišť pro mládež a 

dospělé i když v tomto vybraném typu zástavby získala druhém místo za lokalitou B. 

Jedná se však o nepatrný rozdíl viz graf 1.  
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5. Návrh řešení ve vybrané lokalitě C – U Dvoru  

Kapitola je zaměřena na návrh řešení ve vybrané lokalitě. Obsahuje základní informace  

o návrhu řešení, přičemž pozornost je věnována především stěžejnímu objektu v dané 

lokalitě, což je polyfunkční dům a přilehlý park. Návrh řešení polyfunkčního domu je 

vypracován do podoby studie. Samotný objekt je popsán z pohledu urbanistického, 

architektonického, dispozičního a stavebně technického řešení. Dále je zde vymezeno 

bezbariérové řešení, požární ochrana, napojení na inženýrské sítě, dopravní řešení  

a nakládání s odpady. U návrhu řešení parkové úpravy v lokalitě jsou vymezeny a blíže 

specifikovány tři zóny. Posléze je provedeno ekonomické zhodnocení návrhu řešení 

lokality C. 

5.1 Základní informace o návrhu řešení lokality C 

V současné době ve vybrané lokalitě neexistuje žádná zástavba, pouze neudržovaná zeleň 

se skupinou listnatých stromů. Tím nevzniknou náklady spojené s demolicí objektů, ale 

vzniknou náklady spojené jednak s odstraněním vybraných stromů a současně s výsadbou 

nových stromů. Jedná se o lokalitu o rozloze 15250 m
2
,
 což umožňuje dostatečně velký 

prostor pro navržení nového využití území. Zároveň v dané lokalitě existující limity území 

nebrání realizaci navrhovaného řešení. Dostupnost městské hromadné dopravy je 

vyhovující a v těsné blízkosti lokality. Napojení na technickou infrastrukturu je 

bezproblémové. Dotčené území je ve vlastnictví soukromé osoby, v případě realizace 

návrhu by muselo dojít k odkupu pozemku. V okolí lokality se na východní straně nachází 

mateřská a základní škola, kostel a sídliště. Na východě od této lokality se nachází policie, 

dvě ubytovny, ÚMOb Mariánské hory a Hulváky a nákupní centrum Kaufland.   

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem a k výsledkům vícekriteriálního hodnocení, 

při kterém bylo zohledněno pět způsobů využití území na základě jedenácti stanovených 

kritérií, budou v dané lokalitě navrženy tři stavební objekty: polyfunkční dům (1575 m2
), 

bytový dům (450 m2), administrativní budova (265 m2) a park. Polyfunkční dům je 

situován v jihozápadní části lokality, a to mezi ulicemi Strmá a Pflegrova. Bytovým dům je 

navržen v západní části lokality podél silnice U Dvoru. Administrativní budova je 

umístěna v severní části lokality poblíž ulice Novoveská. 
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V následujících podkapitolách bude věnována pozornost stěžejním objektům v dané 

lokalitě, což je polyfunkční dům a přilehlý park.  

5.2 Návrh řešení polyfunkčního domu 

5.2.1 Urbanistické a architektonické řešení 

Navržený polyfunkční dům slouží jak k bydlení tak zároveň i poskytuje výhody v podobě 

občanské vybavenosti, konkrétně je zde umístěna kavárna, tři ordinace, lékárna, fitness, 

fotografický ateliér a administrativní prostory. Polyfunkční dům je navržen tak, aby 

splňoval vysoké nároky jak na bydlení, tak na relaxaci obyvatel domu, a zároveň  

i uspokojil potřeby ostatní veřejnosti z blízkého okolí. Zároveň tyto funkce domu jsou 

navrženy tak, aby se vzájemně doplňovaly. Polyfunkční dům je navržený jako objekt se 

třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Objekt je navržen s rovnou 

střechou. Objekt má půdorysný tvar připomínající obdélník o maximálních rozměrech 79 x 

19,8 m. S přihlédnutím na technickou stránku (dilatace) je objekt rozdělen na tři části (A, 

B, C viz obr. 5.1), které však působí kompaktně a netříští celkový vzhled domu. V části A 

a C je bydlení situované ve druhém a třetím nadzemním podlaží. Zatímco v části B se 

bydlení nachází pouze ve třetím nadzemním podlaží. Ve zbývajících podlažích je navržena 

občanská vybavenost. 

 

Obr. 5.1 Rozdělení polyfunkčního domu na tři části, vlastní zpracování 

Do prostor občanské vybavenosti je hlavní vstup zajištěn ze severovýchodní strany 

a současně z jihozápadní strany z prvního podzemního podlaží umístěného v části B (viz 

výkres číslo 008 – Půdorys funkčního členění 1. NP, 1. PP). 

Do prostor pro bydlení je vstup zajištěn ze severovýchodní strany z prvního nadzemního 

podlaží umístěného v části A a C. Zároveň je využíván vstup ze severovýchodní  
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i jihozápadní strany z prvního podzemního podlaží umístěného v části B, který je společný 

pro vstup do prostor pro občanskou vybavenost (viz výkres číslo 008 – Půdorys funkčního 

členění 1. NP, 1. PP). 

Některé funkční využití objektu si žádá vstupy do prostoru zajišťující zásobování nebo 

požární bezpečnost, proto jsou navrženy další dva vedlejší vstupy, které neslouží 

veřejnosti.     

5.2.2 Stavebně technické řešení 

Hlavní nosná kostra celé konstrukce je tvořena monolitickým železobetonovým skeletem 

vyplněným vápenopískovými tvárnicemi Silka - Ytong. Základy jsou tvořeny kombinací 

železobetonových pásu a patek. Z důvodu předcházení problému spjatými s rozlišným 

sedáním jednotlivých částí polyfunkčního domu A, B, C je provedena dělící spára 

procházející objektem v celé jeho výšce včetně základů. Vnitřní prostor je rozdělen na 

jednotlivé podlaží stropním systémem předpjatých stropních panelů Spiroll tl. 250 mm. 

Střecha objektu je navržena jako plochá střecha s PVC fólií se sklonem 2 %. Vnitřní 

nenosné zdivo je navrženo z pórobetonových tvárnic Ytong tl. 100 mm. Přístup do vyšších 

podlaží je zajištěn třemi železobetonovými schodišti šířky 1200 mm spolu s třemi 

trakčními výtahy. 

5.2.3 Dispoziční řešení 

Hlavní vstup do polyfunkčního domu je veden z jihovýchodní strany od ulice Strmá v části 

B navrženého objektu. Před vstupem se nachází dostatečná rozptylová plocha. Vstup  

do objektu má mírný sklon 4o
 a splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, čímž je zajištěn bezbariérový 

vstup osob tělesně postižených. Za vstupními dveřmi se nachází vstupní hala, která 

zabezpečuje přístup do části A a C do prvního nadzemního podlaží pomocí kombinované 

zvedací plošiny a schodiště (typ Sesame, viz příloha č. 3). Na pravé straně haly jsou 

situovány tři obchody o celkové ploše 80 m2
 a na levé straně kavárna o výměře 95 m2

.  

Součástí kavárny je výstup směřující do prostoru parku. Jsou zde rovněž umístěny 

hygienické prostory, jejichž součástí je i WC pro tělesně postižené splňující požadavky 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. V zadní části haly se nachází úklidová místnost a východ 

z objektu do prostoru přilehlého parku.  
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Následuje první nadzemní podlaží v části B, které je navrženo k administrativním účelům. 

Jsou zde situovány čtyři kancelářské prostory o výměře 96 – 103 m
2
.   

K administrativním účelům slouží rovněž i druhé nadzemní podlaží. Prostor o výměře 183 

m
2
 a 185 m

2 je navržen pro dvě kanceláře. Vnitřní dispozice všech zmíněných 

kancelářských prostor budou upřesněny na základě požadavků konkrétního pronajímatele 

těchto prostor.  

Poslední třetí nadzemní podlaží slouží k bydlení. Jsou zde navrženy dva nadstandardní 

byty o výměře 193m2. Součástí každého bytu je terasa o výměře 127 m2, jenž je umístěna 

ve třetím nadzemním podlaží v části A a C. Přístup do prvního, druhého a třetího 

nadzemního podlaží je zajištěn prostřednictvím dvouramenného schodiště a výtahu.   

K části B je přilehlá část A, která je přístupná ze vstupní haly. Dostaneme se do prvního 

nadzemního podlaží, prostoru občanské vybavenosti. Nachází se zde lékárna o výměře 

69m
2 včetně vstupu pro zajištění zásobování (je orientován na severovýchodní straně 

objektu), ordinace kardiologického lékaře o výměře 36 m2, ordinace diabetologického 

lékaře o výměře 38 m2, ordinace zubního lékaře o výměře 49 m2, jejíž součástí je společná 

sesterna pro dvě zubní ordinace. Zvolené ordinace lékařů přihlížejí k neinfekčnosti 

pacientů, a proto je navržena společná čekárna o výměře 52 m2 
pro tyto ordinace.  

Z čekárny je zajištěn přístup k hygienickým prostorám včetně WC muži, WC ženy, WC 

pro osoby tělesně postižené a WC pro zaměstnance ordinací. V případě nutnosti rychlé 

evakuace osob z daného prostoru je možné využít únikový východ (dveře s panikovým 

kováním), který vede ze zadní části čekárny do prostoru zahrady. V prvním nadzemním 

podlaží je rovněž umístěna technická místnost pro celý polyfunkční dům a kočárkárna pro 

obyvatele bytu umístěných ve vyšších podlažích. První podzemní podlaží až třetí nadzemní 

podlaží je přístupné pomocí dvouramenného schodiště a výtahu.    

Ve druhém nadzemním podlaží jsou navrženy čtyři byty o výměře 59 m2
, 82 m

2
, 91 m

2
  

a 92 m
2. Jeden byt je rovněž navržen ve třetím nadzemním podlaží o výměře 172 m2

. 

Součástí bytu je terasa o výměře 102 m2
. S ohledem na velkou výměru poskytuje byt 

nadstandardní bydlení.  

K části B je také přilehlá část C, do které je vstup zajištěn prostřednictvím vstupní haly. 

V první nadzemní části se nachází fitness o výměře 98 m2 se samostatným únikovým 

východem na severovýchodní části objektu. Vyskytuje se zde rovněž obchod se zdravou 
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výživou o výměře 39 m2
 a fotografický ateliér o výměře 83 m2

. Toto navržené občanské 

vybavení slouží pro potřeby nejen obyvatel bytů, ale i veřejnosti z blízkého okolí. 

Následuje druhé a třetí nadzemní podlaží, ve kterém jsou navrženy byty. V druhém 

nadzemním podlaží jsou situovány čtyři byty o výměře 59 m2
, 82 m

2
, 91 m

2
, 92 m

2
. 

Nadstandardní byt o výměře 172 m2
 včetně terasy o výměře 102 m2

 se nachází ve třetím 

nadzemním podlaží. V části C je prostřednictvím dvouramenného schodiště a výtahu 

zajištěn přístup do všech podlaží. 

Garáže a sklepy jsou navrženy v prvním podzemním podlaží v části A a C. Slouží pouze 

pro potřeby obyvatel bytů. Navržený počet parkovacích míst je sedm a počet sklepů je pět. 

Předpokládá se, že nadstandardní byty v části B nebudou mít možnost využívat sklepy. 

Vjezd a výjezd aut do garáže bude uskutečňován pro část A z ulice Šimáčkova a pro část C 

z ulice U Dvoru. Bezpečnost při koordinaci výjezdu a vjezdu do garáží bude zajištěna 

prostřednictvím signalizačního zařízení. 

5.2.4 Bezbariérové řešení 

Při navržení polyfunkčního domu je respektována vyhláška č. 395/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Při vstupu do budovy 

není překročen podélný (1:16) a příčný sklon (1:100). Šířka křídla u vstupních dveří je 900 

mm, stejně jako u vstupu u hygienických zařízení určených pro osoby s tělesným 

postižením. U ostatních vstupů v prostorách občanské vybavenosti je zajištěna minimální 

průchozí šířka 800 mm. Přístup do podzemního podlaží a všech nadzemních podlaží je 

zajištěn prostřednictvím výtahu s šířkou kabiny 1100 x 1450 mm s dveřním otvorem 900 

mm nebo pomocí kombinované zvedací plošiny (typ Sesame, viz příloha č. 3). Před 

výtahovým prostorem je zajištěn volný prostor o rozměru 1200 x 1500 mm pro manipulaci 

s vozíčkem. Další manipulační plochy o poloměru 750 mm jsou v dostatečné míře řešeny 

v celém prostoru polyfunkčního domu. Před polyfunkčním domem jsou umístěny dvě 

parkovací místa určená pro osoby tělesně postižené se společnou manipulační plochou 

(5500 x 5800). Zároveň vždy dvě parkovací místa pro osoby tělesně postižené jsou 

uzpůsobena pro parkování, a to v podzemních garážích, jak v části A, tak i C. Venkovní 

pěší komunikace jsou navrženy v šířce 1500 mm, přičemž jejich výšková nerovnost 

nepřesahuje 20 mm. Prvky vodících linií, signální a varovné pásy jsou navrženy na 

přilehlých pěších komunikacích. [11] 
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5.2.5 Požární ochrana 

Požární bezpečnost navrženého polyfunkčního domu je zajištěna normou ČSN 73 0802 

Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. Součástí požární ochrany je zaměření se 

na aktivní a pasivní protipožární ochranu. Aktivní protipožární ochrana je realizována 

prostřednictvím detekce tepla a kouře, a to využitím systému Sprinkler. Pasivní 

protipožární ochrana je zajištěna tím, že v celém polyfunkčním domě jsou používány 

schválené a předepsané materiály zajišťující únosnost pro určitou nutnou dobu.  

V prostorách polyfunkčního domu se nacházejí hasicí přístroje a evakuační plány. 

Napojením na vnitřní vodovod vzniknou vnitřní odběrná místa, u kterých musí být zajištěn 

dostatečný tlak a přístup příslušníkům zásahových jednotek a dalším zodpovědným 

osobám. V rámci celého objektu jsou navrženy v dostatečné míře únikové východy. 

Všechny únikové dveře jsou s panikovým kováním. V okolí polyfunkčního domu jsou 

navrženy dva požární hydranty. V případě nutnosti požárního zásahu se počítá s potřebným 

prostorem pro hasičský vůz. [5, 13] 

5.2.6 Napojení na inženýrské sítě 

Objekt polyfunkčního domu je napojen na kanalizaci, vodovod, plynovod, elektřinu  

a sdělovací vedení. Zjištění dimenzí jednotlivých inženýrských sítí je provedeno na 

základě odborného odhadu osoby z praxe. 

Kanalizační vedení. Odvod splaškových vod z polyfunkčního domu je uskutečněn 

prostřednictvím nově vybudovaných tří kanalizačních přípojek DN 150 pro část A, B, C 

polyfunkčního domu, jenž jsou svedeny do spojovací šachty DN 1000. Odtud pokračuje 

vedení v DN 200 až po stávající kanalizační řád DN 300, jenž je uložen v prostoru ulice 

Strmá.   

Dešťová voda z ploché střechy objektu je odvedena do dvou retenčních nádrží a následně 

do vsakovacího objekt umístěného v krajní části parku, kde se část vody zadrží pro 

případné zavlažování porostu a zbylá část vody vsákne do půdy. Součástí vsakovacího 

objektu je odvětrávací nadstavec a bezpečnostní přepad napojený na jednotnou kanalizaci 

uloženou pod ulicí Pflegrova (DN 300). Velikost vsakovací nádrže bude upřesněná až po 

ujištění HPV a druhu zeminy v daném území. 

Dešťová voda z parkovacích míst je svedena spádem směrem na přilehlou vozovku, odkud 

bude svedena do jednotné kanalizace.  
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Vodovodní vedení. Polyfunkční dům je napojen na stávající vodovodní řád DN 100 LT, 

který se nachází pod ulicí Šimáčkova. Plastová vodovodní přípojka je navržena s DN 80  

a bude uložena v nezámrzné hloubce. Před objektem je navržena vodoměrná šachta, z níž 

vodovodní přípojka ústí do technické místnosti v prvním nadzemním podlaží v části A 

polyfunkčního domu. 

Plynovodní vedení. Objekt je napojen plynovodní přípojkou DN 40 na stávající 

plynovodní řád DN 60, který je umístěn na ulici Strmá. Hlavní uzávěr plynu je umístěn ve 

výklenku ve zdi na venkovní straně technické místnosti v části A. 

Elektrické vedení. Objekt polyfunkčního domu je napojen na elektrické vedení zemní 

přípojkou NN (2x AYKYx200x100) z ulice Pflegrova. Součástí návrhu elektrického 

vedení je svedení stávajícího vzdušného vedení NN na řešeném území pod povrch.  

Sdělovací vedení. Objekt je napojen na stávající sdělovací vedení z ulice Šimáčkova  

a z ulice U Dvoru.  

U nově navržených přípojek vzniknou ochranná pásma dle druhu a průměru vedení.  

U nově navržených přípojek jsou dodrženy minimální odstupy.   

5.2.7 Dopravní řešení 

V okolí polyfunkčního domu je počítáno s výstavbou 38 parkovacích míst (z toho dvě 

parkovací místa jsou vyhrazena pro osoby tělesně postižené). Výpočet parkovacích míst je 

uveden v příloze č. 2. Parkovací místa jsou situována podél ulice Strmá a ulice U Dvoru. 

Rozměry kolmých parkovacích míst jsou 2800 x 5500 mm.  

Další parkovací místa vzniknou v prvním podzemním podlaží v části A a C polyfunkčního 

domu, a to v počtu čtrnácti parkovacích míst. Z toho čtyři parkovací místa jsou uzpůsobena 

potřebám osob s tělesným postižením. Podzemní parkování je navrženo dle normy ČSN 73 

6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže.  

Požadavky na počet parkovacích míst pro bytový dům a administrativní budovu včetně 

okolního parku jsou rovněž zajištěny v dostatečné míře. Pro administrativní budovu je 

plánováno vybudování parkoviště v její přilehlé části. U parkovacích míst pro uživatele 

parku a obyvatele bytového domu se předpokládá, že budou umístěny podél ulic U Dvoru 

a ulice Pflegrova. [11, 14, 15] 
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5.2.8 Nakládání s odpady 

Během provozování polyfunkčního domu bude vznikat pouze tuhý komunální odpad. 

Odvoz odpadu tohoto druhu bude zajištěn společností OZO Ostrava s. r. o. V okolí 

polyfunkčního domu jsou navržena čtyři místa, přičemž na každém místě budou umístěny 

vždy tři plastové kontejnery, do kterých bude vynášen odpad z celého objektu. Rovněž 

v okolí polyfunkčního domu a přilehlého parku je počítáno s osmi odpadkovými koši, 

jejichž obsah bude vysypáván do výše zmíněných plastových kontejnerů.  

5.3 Návrh řešení parkových úprav v lokalitě 

Navržený park představuje plochu o rozloze 6280 m2. Park se nachází v severovýchodní 

části lokality. Zajištění celistvosti parku je dosaženo odstraněním části vozovky nazvané 

Šimáčkova, a to v úseku mezi ulicí Pflegrova a ulicí U Dvoru. Při navrhování parku byly 

zohledňovány potřeby více generací. Z tohoto důvodu se v parku nachází tři zóny. Zóna 

senior fitness, zóna pro děti a zóna pro relaxaci a odpočinek. 

Zóna senior fitness je v severní části parku a je strukturována do klidové části, která je 

zajištěna prostřednictvím krytého altánu a fitness časti pro posílení kondice, a to pomocí 

cvičících strojů. Využití této zóny je očekáváno s ohledem na blízký dům s pečovatelskou 

službou.    

Dětská zóna je od ostatních zón izolována vytvořením živého plotu a umístěním tří altánů 

především pro využívání rodiči, tak aby byla zajištěna bezpečnost dětí při jejich hře. Zónu 

tvoří plocha s průlezkami, houpačkami a dětským hradem se skluzavkou. Součástí této 

zóny je také dětské fotbalové hřiště. Využití této zóny je očekáváno s ohledem na blízké 

hromadné bydlení. 

Zóna pro relaxaci a odpočinek je v severovýchodní části parku na příčné ose 

polyfunkčního domu. Uprostřed plochy této zóny se nachází vodní prvek s vodní kaskádou 

včetně nasvětlení a altánu určeného především pro obyvatele bytového domu.      

V rozsahu celého parku je umístěno parkové osvětlení, a to nejenom z důvodu estetického, 

ale zejména pro zajištění bezpečnosti uživatelů parku. Park je vybaven odpadkovými koši, 

lavičkami podél chodníků (šířka 1500 mm), jenž spojují jednotlivé zóny, stojany na kolo  

a kamerovým systémem, aby bylo zabráněno vandalismu a vzniku trestné činnosti.  

Zároveň v rámci celé lokality jsou navrženy terénní a parkové úpravy kolem 

polyfunkčního domu, bytového domu, administrativní budovy a parku. Terénními 
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úpravami se rozumí modelace terénu včetně položení zámkové dlažby na chodníky. 

Parková úprava se uskutečňuje prostřednictvím výsadby stromů, keřů a okrasných květin. 

5.4 Ekonomické zhodnocení návrhu řešení lokality C 

5.4.1 Rozdělení návrhu na stavební objekty 

Z důvodu rozpracovanosti pouze jedné ze tří staveb návrhu řešeného území, a to 

polyfunkčního domu, dojde k ekonomickému zhodnocení řešeného území pouze 

pro polyfunkční dům, terénní a parkové úpravy obohacené o mobiliář. 

Za účelem provedení propočtu ceny návrhu byla výstavba rozdělena do následujících 

stavebních objektů: 

§ SO 01 – Objekt polyfunkčního domu 

§ SO 02 – Kanalizační vedení 

§ SO 03 – Vodovodní vedení 

§ SO 04 – Plynovodní vedení 

§ SO 05 – Energetické vedení 

§ SO 06 – Sdělovací vedení 

§ SO 07 – Veřejné osvětlení 

§ SO 08 – Dopravní infrastruktura 

§ SO 09 – Terénní úpravy 

§ SO 10 – Mobiliář 

5.4.2 Propočet cen stavebních objektů 

Propočty jednotlivých cen u vymezených stavebních objektů vycházejí z objemových 

ukazatelů a z veřejně dostupných ceníku. Propočty jednotlivých stavebních objektů jsou 

uvedeny viz tab. 5.1. [21] 

Tab. 5.1 Propočet ceny, vlastní zpracování 

Stavební část m.j. Výměra 
Cena/ 

m.j. 

Cena 

celkem Kč 

SO 01 – Objekt polyfunkčního domu 

Budova občanské výstavby  m
3
 15 121 6 395 96 698 795 

Celková cena stavebního objektu bez DPH 96 698 795 

SO 02 – Kanalizační vedení 
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Kanalizační přípojka DN 150 (plast) bm 70 2 649 185 430 

Celková cena stavebního objektu bez DPH 185 430 

SO 03 – Vodovodní vedení 

Vodovodní přípojka DN 80 bm 23 3 536 81 328 

Vodoměrná šachta plastová ks 1 18 000 18 000 

Celková cena stavebního objektu bez DPH 99 328 

SO 04 – Plynovodní vedení 

Plynovodní přípojka PE DN 40 
5 

m/ks 
7 12 480 87 360 

Celková cena stavebního objektu bez DPH 87 360 

SO 05 – Energetické vedení 

Přípojka elektrická zemní 
(kabel Al 25 mm

2
) 

bm 17 437 7 429 

Podzemní vedení NN bm 285 980 279 300 

Celková cena stavebního objektu bez DPH 286 729 

SO 06 – Sdělovacího vedení 

Přípojka sdělovacího vedení bm 58 480 27 840 

Celková cena stavebního objektu bez DPH 27 840 

SO 07 – Veřejné osvětlení 

Sloup parkový do 5m výšky 

(včetně vedení) 
ks 15 24 000 240 000 

Celková cena stavebního objektu bez DPH 360 000 

SO 08 – Dopravní infrastruktura 

Plochy pro parkování  
(zámková dlažba) 

m
2
 570 1 171 667 740 

Místní komunikace 

(asfalt) 
m

2
 590 907 535 130 

Komunikace pro pěší 
(zámková dlažba) 

m
2
 1 439 950 1 367 050 

Celková cena stavebního objektu bez DPH 2 569 920 

SO 09 – Terénní úpravy 

Terénní modelace 

(Přemístění zeminy, tvarování, rozprostření) 
m

2
 7 100 95 674 500 

Parkové úpravy u objektu občanského vyb. m
2
 5600 110 616 000 

Výsadba stromů výšky 200 ÷ 250 cm ks 8 2 500 20 000 

Výsadba stromů výšky 150 ÷ 200 cm ks 12 2 083 24 966 
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Celková cena stavebního objektu bez DPH 1 334 996 

SO 10 – Mobiliář 

Altán dřevěný ks 5 55 983 279 915 

Dětský hrad se skluzavkou ks 1 
12330

0 
123 300 

Překlápěcí houpačka ks 2 31 100 62 200 

Pružinové houpadlo ks 3 6 900 20 700 

Lavička ks 10 5 200 52 000 

Odpadkové koše ks 8 2 100 16 800 

Stojan na kola ks 2 6 400 12 800 

Celková cena stavebního objektu bez DPH 567 715 

Celková cena za stavební objekty SO 01- SO 11 bez DPH 102 218 158 

Na základě propočtených cen u jednotlivých stavebních objektů uvedených v předchozí 

tabulce, byla celková cena nově navržené lokality včetně parkových úprav, ale bez 

bytového domu a administrativní budovy stanovena na 102 218 158 Kč bez DPH. 

5.4.3 Cena pozemku 

Za účelem realizace vybrané lokality je nutné odkoupit pozemky od soukromého vlastníka. 

Cena pozemku je odhadem vyčíslena na základě cenové mapy pozemků na území města 

Ostravy viz tab. 5.2. [25] 

Tab. 5.2 Cena pozemku, vlastní zpracování 

Název m.j. Výměra 
Cena/ 

m.j. 

Cena 

celkem Kč 

Pozemek  

Pozemek P1 m
2
 14 059 760 10 684 840 

Celková cena bez DPH 10 684 840 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celková cena pozemku je odhadnuta na 10 684 840 Kč 

bez DPH. 

5.4.4 Výše celkové investice 

Propočet celkové výše investice obsahuje odkoupení pozemku od soukromého vlastníka, 

výstavbu polyfunkčního domu spolu s parkovými úpravami, napojení objektu na 
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technickou a dopravní infrastrukturu a vybudování potřebného počtu parkovacích míst 

spolu s připočtením ceny za průzkumné a projektové práce spolu s náklady na umístění 

stavby a potřebnou rezervu viz tab. 5.3. 

Tab. 5.3 Výše investice, vlastní zpracování 

Název Cena v Kč 

Pozemek 10 684 840 

Stavební objekty 102 218 158 

Průzkumné a projektové práce (6 %) 6 130 000 

Náklady na umístění stavby (2,5 %) 2 550 000 

Rezerva (7 %) 7 150 000 

Cena celkem bez DPH 128 732 998 

Cena celkové investice zahrnující vymezené části viz tab. 5.1 je vyčíslena na 128 732 998 

Kč bez DPH.  
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6. Závěr 

Za účelem řešení problematiky v diplomové práci byl vybrán městský obvod Mariánské 

Hory a Hulváky a v něm lokalita A – Červený kříž, lokalita B – Mariánské náměstí  

a lokalita C – U Dvoru. S ohledem na větší komfort obyvatel této městské části a zároveň 

na zlepšení estetického dojmu těchto lokalit, které jsou součástí stávající výstavby, je 

zapotřebí zaměřit pozornost na stavební řešení těchto lokalit. 

Předmětem diplomové práce byl výběr a porovnání vybraných lokalit města Ostravy pro 

definované typy využití území a provedení analýzy vhodnosti možných typů využití území 

v těchto lokalitách. Cílem diplomové práce bylo porovnání tří vybraných lokalit s ohledem 

na vhodnost možných typů využití území při zohlednění stanovených kritérií. 

Došlo k vymezení teoretických východisek vztahujících se k řešené problematice. Jedná se 

především o základní pojmy uplatňované v řešení, popis rozhodovacího procesu 

uplatňujícího se při řešení problémů s alespoň dvěma nebo více variantami řešení  

a vymezení metod vícekriteriálního hodnocení pro posuzování variant vzhledem k velkému 

souboru kritérií.  Z těchto metod byla podrobně popsána především bazická metoda, která 

stanovuje dílčí ohodnocení variant vzhledem k jednotlivým kritériím pomocí porovnání 

hodnot důsledků variant s hodnotami bazické varianty.  

Samotnému řešení předcházela analýza lokalit prostřednictvím získaných informací  

a jejich zpracování pro každou lokalitu zvlášť, a to ve stejné struktuře: rozloha území, 

současný stav lokality, dopravní a technická infrastruktura, limity území a vlastnické 

vztahy k území. Následovalo dle Územního plánu města Ostravy definování typů 

funkčního využití ploch s ohledem na vhodnost, přípustnost a výjimečnou přípustnost  

u lokality A, B, C. V dalším řešení bylo vycházeno z funkčního využití vhodného  

a přípustného pro vybrané lokality a zároveň došlo k vymezení jedenácti způsobů využití 

území. S ohledem na četnost výskytu způsobu využití bylo pro další řešení vybráno pět 

způsobů využití území (bytové domy bez OV, bytové domy s OV, zařízení obchodu  

a služeb, zdravotnické a sportovní zařízení a zeleň veřejná a obytná včetně dětských hřišť 

pro mládež a dospělé). 

Při porovnání vybraných lokalit A, B, C s ohledem na 5 způsobů využití území byla 

aplikována metoda bazické varianty. Součástí aplikace této metody bylo stanovení 11 

kritérií ( dostupnost MHD, dostupnost aut. dopravou, limity v území, konkurenční zařízení,  
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majetkoprávní vztahy, existence stávajících staveb, možnosti parkování, hluk a emise, 

preferovaný záměr města, začlenění do okolní zástavby, soulad s územním plánem  pro 

posuzování vhodnosti jednotlivých způsobů využití území). Stanovení vah u těchto kritérií 

prostřednictvím metody párového srovnání. Určení typu kritéria (nákladový nebo 

výnosový typ) a ohodnocení variant prostřednictvím bazické varianty. 

Ze zjištěných výsledků z ohodnocení variant vyplynulo, že lokalita C – U Dvoru je 

nejvhodnější pro realizaci bytových domů bez OV, bytových domů s OV, zařízení obchodu 

a služeb a zdravotnických a sportovních zařízení než lokalita A – Červený kříž a lokalita B 

– Mariánské náměstí. Je rovněž vhodná pro realizaci veřejné zeleně včetně dětských hřišť 

pro mládež a dospělé, i když v tomto typu zástavby obsadila druhé místo, avšak tento 

rozdíl je nepatrný. 

V současné době v navržené lokalitě C – U Dvoru neexistuje žádná zástavba, lokalita 

představuje dostatečně velký prostor pro navržení nového využití území. Zároveň existující 

limity území nebrání realizaci navrhovaného řešení. Dostupnost městské hromadné 

dopravy je vyhovující a napojení na technickou infrastrukturu je bezproblémové. 

S ohledem na tyto skutečnosti a výsledky vícekriteriálního hodnocení budou v dané 

lokalitě navrženy tři stavební objekty, tj. polyfunkční dům, administrativní budova a park. 

Návrh řešení byl rozpracován pouze u stěžejních objektů a to u polyfunkčního domu a 

přilehlého parku.  

Návrh řešení u polyfunkčního domu byl zaměřen na vymezení urbanistického, 

architektonického řešení, stavebně technického řešení, dispozičního řešení a bezbariérové 

řešení. Zohledňuje rovněž požární ochranu, napojení na inženýrské sítě, dopravní řešení  

a nakládání s odpady. 

Návrh řešení parkových úprav byl rozpracován do tří zón a to do zóny senior fitness, 

dětské zóny a zóny pro relaxaci a odpočinek. Zároveň jsou navrženy terénní a parkové 

úpravy kolem polyfunkčního domu, bytového domu, administrativní budovy a parku. 

Nezbytnou součástí návrhového řešení je vypracování ekonomického zhodnocení, které 

bylo rozpracováno pro polyfunkční dům, terénní a parkové úpravy obohacené o mobiliář.  
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009 Půdorys funkčního členění – 2. NP, 3. NP 2xA4 1:250 

010 Řez A-A´, B-B´ 2xA4 1:250 

011 Detail dispozice bytu 2.01 A, 2.02 A 2xA4 1:75 

012 Detail dispozice ordinací 2xA4 1:75 

013 Pohled jihozápadní, severozápadní 2xA4 1:250 

014 Pohled severovýchodní, jihovýchodní 2xA4 1:250 

015 Vizualizace 1 2xA4  

016 Vizualizace 2 2xA4  

017 Vizualizace 3 2xA4  
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Příloha č. 1   

Fotodokumentace lokalita A 

Fotodokumentace lokality B 

Fotodokumentace lokality C 
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Fotodokumentace lokality A 



 

 

  

Fotodokumentace lokality A 

Fotodokumentace lokality A 



 

 

Fotodokumentace lokality B 

Fotodokumentace lokality B 



 

 

  

Fotodokumentace lokality B 

Fotodokumentace lokality B 



 

Fotodokumentace lokality C 

Fotodokumentace lokality C 



 

 

  

Fotodokumentace lokality C 

Fotodokumentace lokality C 



 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2   

Výpočet počtu parkovacích stání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výpočet počtu parkovacích stání  

Výpočet počtu potřebných parkovacích míst byl proveden dle ČSN 73 6110. [15] 

Celkový počet parkovacích stání pro polyfunkční dům se určí podle vzorce: 

N = Oo x ka + Po x ka x kp 

· N – celkový počet stání 

· Oo – počet odstavných stání 

· Po – počet parkovacích stání 

· ka – součinitel vlivu automobilizace 

· kp – součinitel redukce počtu stání 

Součinitel vlivu automobilizace Ka, byl vypočítán pro danou lokalitu za pomocí 

interpolace. Součinitel stupně automobilizace ka je 0,996. 

Součinitel redukce počtu stání kp, vychází z dat:  

· sídlo nad 50 000 obyvatel 

· objekty v centru sídla, velmi dobrá kvalita obsluhy veřejnou dopravou 

Součinitel redukce počtu stání kp je 0,25. 

Základní počty parkovacích stání (dány dle doporučených základních ukazatelů 

výhledových počtů odstavných a parkovacích stání): 

Druh využití Počet odstavných stání Počet parkovacích stání 

Návštěvníci ordinací 8  

Personál ordinací  3 

Kancelářské prostory 5 17 

Obchody 6 1 

Fitness 6 2 

Fotograf 1 1 

 26 24 

 

Základní celkový počet parkovacích stání je: 50. 

 

 



 

Výpočet celkového počtu parkovacích stání pro návštěvníky ordinací: 

N = Oo x ka + Po x ka x kp 

N = 8 x 0,996  

N = 7,96 (navrženo 8 parkovacích stání) 

Výpočet celkového počtu parkovacích stání pro personál odrinací: 

N = Oo x ka + Po x ka x kp 

N = 3 x 0,996 x 0,25 

N = 0,747 (s přihlédnutím na zvýšené nároky zaměstnanců navřeny 3 parkovací stání) 

Výpočet celkového počtu parkovacích stání pro kancelářské prostory: 

N = Oo x ka + Po x ka x kp 

N = 5*0,996+17 x 0,996 x 0,25 

N = 9,213 (navrženo 10 parkovacích stání) 

Výpočet celkového počtu parkovacích stání pro obchody: 

N = Oo x ka + Po x ka x kp 

N = 6 x 0,996+1 x 0,25*0,996 

N = 6,225 (navrženo 7 parkovacích stání) 

Výpočet celkového počtu parkovacích stání pro fitness: 

N = Oo x ka + Po x ka x kp 

N = 6 x 0,996+2 x 0,25*0,996 

N = 6,474 (navrženo 7 parkovacích stání) 

Pro fotografa byl určen počet parkovacích míst po redukci na 2 stání 

Pro kavárnu byl určen počet parkovacích míst po redukci na 5 stání. 

Celkový počet parkovacích stání byl vypočten na 42. 

Pro řešený polyfunkční dům je navrženo 42 parkovacích míst. Z toho 4 parkovací 
stání pro osoby těžce pohybově postižené. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3   

Kombinovaná zdvihací plošina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kombinovaná zdvihací plošina Sesame   

Kombinovaná zdvihací plošina Sesame je typ bezbariérové plošiny pro bezpečný transport 

zdravotně postižených osob. Jedná se o zdvihací plošinu, která funguje zároveň jako 

schodiště. Její výhodou je jak možnost souběhu využití schodiště pro zdravotně postižené, 

tak pro osoby bez zdravotního postižení. 

Plošina Sesame je vhodná pro budovy menších rozměrů, jelikož šetří místo. Dále je ideální 

pro památkově chráněné objekty, které mohou mít architektonickou hodnotu. Dokáže se 

skvěle začlenit do okolí, protože lze využít materiálu, který je již v dané oblasti použit. Vše 

se odvíjí dle požadavků konkrétního klienta. 

Ovládání je zajištěno pomocí ovládacího panelu, díky kterému je plošina lehce přístupná. 

Zasouvací a vysouvací rychlost je nastavena podle požadavků klienta, avšak maximální 

rychlost nesmí přesáhnout 0,15 m/s. Přemisťování je zabezpečeno pomocí vysouvacího 

prahu plošiny, který slouží k tomu, aby vozík nesjel dolů z přemisťovacího zařízení. 

Bezbariérová plošina je vyrobena z nerezové oceli a během neaktivního využívání je 

ukryta pod zasouvacími schody. 

Standardní šířka kombinovaného schodišťového systému je 1000 mm, avšak je možné na 

míru zhotovit jinou požadovanou šířku. Funkčnost kombinovaného schodišťového systému 

Sesame lze shlédnout na: https://www.youtube.com/watch?v=Qo0ZGkYik28 

 

Detail technologie systému Sesame 



 

 

 

Jednotlivé etapy činnosti 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4   

Vyjádření správců sítí v řešených lokalitách 

 Lokalita A – „Červený kříž“ 

Lokalita B – „Mariánské náměstí“ 

Lokalita C – „U Dvoru“ 

 







































































VYJÁD ENÍ O EXISTENCI SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SPOLE NOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.
vydané podle § 101 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o

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

íslo jednací: 709085/14 íslo žádosti: 0114 243 445

D vod vydání Vyjád ení : Stavební ízení

Platnost tohoto Vyjád ení kon í dne: 23. 10. 2016.

Žadatel Lukáš ervenka

Stavebník Lukáš ervenka
Název akce Diplomová práce - lokalita A

Zájmové území

Okres Ostrava-m sto

Obec Ostrava

Kat. území / . parcely Záb eh-Hulváky; Moravská Ostrava; Mariánské Hory

Žadatel shora ozna enou žádostí ur il a vyzna il zájmové území, jakož i stanovil d vod pro vydání Vyjád ení o 
existenci sít  elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sít  elektronických komunikací 
spole nosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen Vyjád ení).

Na základ  ur ení a vyzna ení zájmového území žadatelem a na základ  stanovení d vodu pro vydání Vyjád ení 

vydává spole nost O2 Czech Republic a.s. následující Vyjád ení:

Ve vyzna eném zájmovém území se nachází sí  elektronických komunikací spole nosti 
O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
Existence a poloha SEK je zakreslena v p iloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK spole nosti O2 Czech 

Republic a.s.. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon  stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a 
není v p iloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s. vyzna eno (dále jen 
Ochranné pásmo).

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

stanovený žadatelem v žádosti.

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

Vyjád ení, a nebo pokud se žadatel i stavebník bezprost edn  p ed zahájením realizace stavby ve vyzna eném 
zájmovém území prokazateln  neujistí u spole nosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto Vyjád ení v dob  
bezprost edn  p edcházející zahájení realizace stavby ve vyzna eném zájmovém území stále odpovídá skute nosti, to 
vše v závislosti na tom, která ze skute ností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjád ení nastane nejd íve.

(2) Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen bez zbyte ného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zám r, 
pro který podal shora ozna enou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozd ji 
však p ed po átkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat spole nost O2 Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany 
SEK, bude-li stanovení takových konkrétních podmínek t eba, p ípadn  k p eložení SEK, a to v pracovní dny od 
8:00 do 15:00, prost ednictvím zam stnance spole nosti O2 Czech Republic a.s. pov eného ochranou sít  - Radim 
Ko a , tel.: 596 682 978, 602 438 599, e-mail: radim.konar@o2.cz (dále jen POS).

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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(3) P eložení SEK zajistí její vlastník, spole nost O2 Czech Republic a.s.. Stavebník, který vyvolal p ekládku SEK je 
dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých 
souvisejících zákon  povinen uhradit spole nosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy 
dot eného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického ešení.

(4) Pro ú ely p eložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjád ení je stavebník povinen uzav ít se spole ností O2 Czech 

Republic a.s. Smlouvu o realizaci p ekládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjád ení uvedené skute nosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba 
povinen ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou 
sou ástí tohoto Vyjád ení.

(6) Spole nost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur ené a vyzna ené zájmové území 
poskytnuty veškeré, ke dni podání shora ozna ené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli p evzetím tohoto Vyjád ení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k ú elu, pro který mu 
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávn n poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozši ovat, pronajímat, p j ovat 
i jinak užívat bez souhlasu spole nosti O2 Czech Republic a.s.. V p ípad  porušení t chto povinností vznikne žadateli 
odpov dnost vyplývající z platných právních p edpis , zejména p edpis  práva autorského.

V p ípad  dotaz  k Vyjád ení lze kontaktovat spole nost O2 Czech Republic a.s. na asisten ní lince 14 111.

P ílohami Vyjád ení jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s.

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

- Informace k podmínkám napojení

- Informace k vyty ení SEK

Vyjád ení vydala spole nost O2 Czech Republic a.s. dne: 23. 10. 2014.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s.

I. Obecná ustanovení

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p i provád ní jakýchkoliv inností, zejména stavebních nebo 
jiných prací, p i odstra ování havárií a projektování staveb, ídit se platnými právními p edpisy, technickými a 
odbornými normami (v etn  doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a u init 

veškerá opat ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít  elektronických komunikací ve 

vlastnictví spole nosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovn  srozum n s tím, že SEK jsou sou ástí ve ejné komunika ní 

sít , jsou zajiš ovány ve ve ejném zájmu a jsou chrán ny právními p edpisy.                                                                                                 

 2. P i jakékoliv innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat 

ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p ístupu k SEK. P i k ížení nebo soub hu inností se 

SEK je povinen ídit se platnými právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn  doporu ených), 

správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P i jakékoliv innosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m 

od krajního vedení vyzna ené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechaniza ních 

prost edk  a nevhodného ná adí.                                                                                                                                                                       

 3. Pro p ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, založené Všeobecnými 

podmínkami ochrany SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, odpov dný 

za veškeré náklady a škody, které spole nosti O2 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                

 4. V p ípad , že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád ení, nelze toto Vyjád ení použít 

jako podklad pro vyty ení a je t eba požádat o vydání nového Vyjád ení.                                                                                                       

 5. Bude-li žadatel na spole nosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako ú astník správního ízení, pro jehož 

ú ely bylo toto Vyjád ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním ízení, pro jehož 

ú ely bylo toto Vyjád ení vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                     

II. Sou innost stavebníka p i innostech v blízkosti SEK

 1. Zapo etí innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 

íslo Vyjád ení, k n muž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                                       

 2. P ed zapo etím zemních prací i jakékoliv jiné innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen zajistit 

vyzna ení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna enou trasou PVSEK prokazateln  seznámí 

všechny osoby, které budou a nebo by mohly innosti provád t.                                                                                                                      

 3. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t etí osobu, jež bude provád t zemní 

práce, aby zjistila nebo ov ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p í nými sondami, a je srozum n s tím, že 

možná odchylka uložení st edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, iní +/- 30 cm mezi skute ným uložením PVSEK a 

polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                 

 4. P i provád ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen postupovat tak, 

aby nedošlo ke zm n  hloubky uložení nebo prostorového uspo ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím 

pov ená t etí osoba, povinen zabezpe it proti prov šení, poškození a odcizení.                                                                                            

 5. P i zjišt ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute ností je stavebník, nebo jím pov ená 

t etí osoba, povinen bez zbyte ného odkladu p erušit práce a zjišt ní rozporu oznámit POS. V p erušených pracích lze 

pokra ovat teprve poté, co od POS prokazateln  obdržel souhlas k pokra ování v pracích.                                                                            

 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem  do budovy, rozvád e, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pov ená 

t etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 

Výkopové práce v blízkosti sloup  nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provád t v takové 

vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních p edpis , technických a 

odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup .                                                                                         
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 7. P i provád ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba 

p ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávn n provést až poté, kdy prokazateln  obdržel souhlas 

POS.                                                                                                                                                                                                                 

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

kabelových komor bez souhlasu spole nosti O2 Czech Republic a.s..                                                                                                             

 9. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasu PVSEK mimo vozovku p ejížd t vozidly nebo 

stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK ádn  zabezpe í proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo 

jím pov ená t etí osoba, je povinen projednat s POS zp sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P i p eprav  vysokého 

nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat výšku 

NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                              

 10. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n na trase PVSEK (v etn  ochranného pásma) jakkoliv 

m nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m nit rozsah a konstrukci zpevn ných ploch (nap . komunikací, 

parkoviš , vjezd  aj.).                                                                                                                                                                                       

 11. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen manipula ní a skladové plochy z izovat v takové vzdálenosti 

od NVSEK, aby innosti na/v manipula ních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 

1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                  

 12. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr b hu stavby, a to ve všech p ípadech, 

kdy by i nad rámec t chto Všeobecných podmínek ochrany SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s. mohlo dojít ke 

st etu stavby se SEK.                                                                                                                                                                                         

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

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

 15. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK neprodlen  od okamžiku 
zjišt ní takové skute nosti, oznámit POS nebo poruchové služb  spole nosti O2 Czech Republic a.s., telefonní íslo 
800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní íslo 241 400 500.                                                                                                                 

III. Práce v objektech a odstra ování objekt

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p ed zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazateln  kontaktovat POS a zajistit u spole nosti O2 Czech 

Republic a.s. bezpe né odpojení SEK.                                                                                                                                                              

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

IV. Sou innost stavebníka p i p íprav  stavby

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

 2. V p ípad , že pro innosti stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, není t eba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního p edpisu, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen p edložit zakreslení trasy SEK i s 
p íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dot ení 
SEK.                                                                                                                                                                                                                  
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 3. P i projektování stavby, rekonstrukce i p eložky vedení a za ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 

vlak  a tramvají, nejpozd ji však p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení stavby, rekonstrukce i p eložky 

vedení a za ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak  a tramvají, je stavebník, nebo jím pov ená t etí 

osoba, povinen provést výpo et rušivých vliv , zpracovat ochranná opat ení a p edat je POS. Stavebník, nebo jím 

pov ená t etí osoba, není oprávn n do doby, než obdrží od POS vyjád ení k návrhu opat ení, zahájit innost, která by 

mohla zp sobit ohrožení i poškození SEK. Zp sobem uvedeným v p edchozí v t  je stavebník, nebo jím pov ená 

t etí osoba, povinen postupovat také p i projektování stavby, rekonstrukce i p eložky produktovod  s katodovou 

ochranou.                                                                                                                                                                                                           

 4. P i projektování stavby, p i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spole nosti O2 Czech 

Republic a.s. a p ekra uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v etn  do asných objekt  za ízení staveništ  

(je áby, konstrukce, atd.), nejpozd ji však p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení takové stavby, je stavebník 

nebo jím pov ená t etí osoba, povinen kontaktovat POS za ú elem projednání podmínek ochrany t chto radiových 

tras. Ochranné pásmo radiových tras v ší i 50m je zakresleno do situa ního výkresu. Je tvo eno dv ma podélnými 

pruhy o ší i 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 

za ízení.                                                                                                                                                                                                             

 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole nosti O2 Czech Republic a.s.

je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení správního orgánu k 
innosti stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, nejpozd ji však p ed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                

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

V. K ížení a soub h se SEK

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

 2. Stavebník nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn  srozum n s tím, že v p ípad , kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 
i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umíst ny v hloubce menší 
než 0,6 m a optické nebyly umíst ny v hloubce menší než 1 m. V p ípad , že stavebník, nebo jím pov ená osoba, není 
schopen zajistit povinnosti dle p edchozí v ty, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                 

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

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

 5. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je p i k ížení a soub hu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem povinen zejména:
• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umíst ny v blízkosti kabelovodu ve 

vzdálenosti menší než 2 m nebo p i k ížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 

kabelovodem, p edložit POS a následn  projednat zakreslení v p í ných ezech,

• do p í ného ezu zakreslit také profil kabelové komory v p ípad , kdy jsou sít  technické infrastruktury i 

stavby umíst ny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,

• neumís ovat nad trasou kabelovodu v podélném sm ru sít  technické infrastruktury,

• p edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v etn  návrhu ochrany t lesa kabelovodu pod stavbou, 

ve vjezdu nebo pod zpevn nou plochou,

• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do asn ,

• projednat s POS, nejpozd ji ve fázi projektové p ípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny 

v úrovni i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré p ípady, kdy jsou trajektorie podvrt  a protlak  ve 

vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                                                                                                   
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Informace k podmínkám napojení

Spole nost O2 Czech Republic a.s., jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 

odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (dále jen stavební zákon) sou asn  s 

vydáním Vyjád ení následující informace o podmínkách v asného napojení stavby (objektu) k SEK u níž je 

zájem o služby elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).

Pro urychlení a usnadn ní napojení Vašeho objektu k SEK a následnému zprovozn ní požadovaných služeb 

spole nosti O2 Czech Republic a.s., kontaktujte, prosím, naše pracovišt  Plánování a výstavba sít , které bude 

koordinátorem napojení objektu k SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je spln ní technických, 

ekonomických a správních podmínek napojení v dané lokalit . Kontaktním pracovníkem pro ešení napojení 

Vašeho objektu k SEK je Skowronek Valter, Jablonského 2091 Ostrava, tel: +420 59 668 2422.

Další užite né informace:

- V rámci p ípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to v etn  výstavby p ípojky k SEK. 

V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu ozna it jako stavební objekt - "SO Diplomová práce -

lokalita A trasa SEK O2 Czech Republic a.s." Trasu kabelu SEK a místo napojení na stávající sí  spole nosti O2 Czech 

Republic a.s. konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již žádost o vydání územního 

rozhodnutí podali, p ípadn  územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy SEK, požádejte o zm nu územního rozhodnutí 

u nové trasy SEK nutné pro napojení požadovaných objekt  (projednání žádosti o zm nu územního rozhodnutí se 

provádí pouze v rozsahu této zm ny).

- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší spole nosti o 

nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a p ípojku vedení SEK. V p ípad  pot eby s Vámi 

spole nost O2 Czech Republic a.s., uzav e smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního 

rozhodnutí pro výstavbu p ípojky vedení SEK.

- Na základ  našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést p ípravu pro následné vybudování 

vnit ních komunika ních rozvod  (nap . trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunika ní rozvody s 

možností napojení k SEK. Dodate n  budované vnit ní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.

- Dovolujeme si Vás také upozornit na sou asné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky . 

137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba dle ustanovení § 45 odst. 5 této vyhlášky musí 

umož ovat vstup silnoproudých a komunika ních kabel  do budovy, umíst ní rozvodných sk íní a provedení vnit ních 

silnoproudých a komunika ních rozvod  až ke koncovým bod m sít . Vnit ní elektrické rozvody silnoproudé a 

komunika ní musí spl ovat požadavky na zabezpe ení proti zneužití.

- Spole nost O2 Czech Republic a.s. Vám nabízí p edání typového projektu pro realizaci vnit ních rozvod , 

koncového bodu sít  a ešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sít . V p ípad  zájmu o uvedené typové ešení 

kontaktujte, prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.

- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sít  spole nosti O2 Czech Republic a.s. (vztahuje se k síti 

v tších územních celk  jako jsou pr myslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost 

uzav ení smlouvy o smlouv  budoucí kupní ješt  p ed zahájením realizace. Smlouva o smlouv  budoucí kupní bude 

upravovat p edevším realiza ní, cenové a platební podmínky budované sít  a také problematiku v cných b emen k 

dot eným nemovitostem. Na základ  smlouvy o smlouv  budoucí kupní bude následn  uzav ena vlastní kupní 

smlouva. Zpracování projektové dokumentace Vámi budované sít  konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním 

pracovníkem, který pro Vás zajistí nutnou konzultaci technických ešení s odbornými útvary spole nosti O2 Czech 

Republic a.s..

Aktuální nabídku služeb naší spole nosti naleznete na letácích v prodejnách spole nosti O2 Czech Republic a.s., na 

telefonní lince 800 02 02 02 nebo na internetových stránkách spole nosti www.o2.cz.

D kujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci p i budování sít  a zprovozn ní služeb elektronických 

komunikací ve Vašem objektu.
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Informace k vyty ení SEK

V p ípad  požadavku na vyty ení PVSEK spole nosti O2 Czech Republic a.s. se, prosím, obracejte na spole nosti 

uvedené níže.

O2 Czech Republic a.s. - st edisko Morava sever

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle

I :                60193336                                                         DI : CZ60193336

kontakt: tel: 596682861 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel spole nosti O2 Czech Republic a.s.

se sídlem: Pohrani ní 52/23, 703 00 Ostrava

I :                25788680                                                         DI : CZ25788680

kontakt: Ing. Lubomír Va echa, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz

Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

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

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

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bu inská 1733, 735 41  Pet vald
I :                25163558                                                         DI : CZ25163558

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

Josef Matoušek

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

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

KATES, spol. s r.o.

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

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

Milan Ko vara

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

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

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00  Ostrava
I :                25355759                                                         DI : CZ25355759

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

Rostislav Ralidiák

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

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz
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Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30  Ostrava-Záb eh

I :                44797320                                                         DI : CZ 44797320

kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnicky@sitel.cz

Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.

se sídlem: P í ná 2828/10, 746 01  Opava

I :                43964435                                                         DI : 

kontakt: Jan Socha, mobil: 602741244, e-mail: jan.socha@smt.cz

zástup: Jan Fojtík, mobil: 602774138, e-mail: jan.fojtik@smt.cz
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SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I : 60193336  DI  CZ60193336

21



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:709085/14 íslo žádosti: 0114 243 445

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I : 60193336  DI  CZ60193336

21



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:709085/14 íslo žádosti: 0114 243 445

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I : 60193336  DI  CZ60193336

21



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:709085/14 íslo žádosti: 0114 243 445

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

7 /

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

21



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:709085/14 íslo žádosti: 0114 243 445

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

8 /

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

21



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:709085/14 íslo žádosti: 0114 243 445

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I : 60193336  DI  CZ60193336

21



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:709085/14 íslo žádosti: 0114 243 445

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I : 60193336  DI  CZ60193336

21



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:709085/14 íslo žádosti: 0114 243 445

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I : 60193336  DI  CZ60193336

21



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:709085/14 íslo žádosti: 0114 243 445

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I : 60193336  DI  CZ60193336

21



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:709085/14 íslo žádosti: 0114 243 445

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I : 60193336  DI  CZ60193336

21



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:709085/14 íslo žádosti: 0114 243 445

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-12

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I : 60193336  DI  CZ60193336
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(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:709085/14 íslo žádosti: 0114 243 445

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-13

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

15 /

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

21



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:709085/14 íslo žádosti: 0114 243 445

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-14

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I : 60193336  DI  CZ60193336
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(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:709085/14 íslo žádosti: 0114 243 445

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-15

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I : 60193336  DI  CZ60193336
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(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:709085/14 íslo žádosti: 0114 243 445

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-16
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(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:709085/14 íslo žádosti: 0114 243 445

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-17
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(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:709085/14 íslo žádosti: 0114 243 445
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RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno
T +420532221111

F +420545578571

E info_ds@rwe.cz

I www.rwe.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:

ČSOB  a.s.
Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Lukáš Červenka
Železárenská 991/17
70900 Ostrava

datum

06.05.2014
vyřizuje

Ing. Petr Maralík
naše značka

5000939936

Věc:
Diplomová práce - lokalita 1

K.ú. - p.č.: Zábřeh-Hulváky , Moravská Ostrava , Mariánské Hory

Stavebník: Lukáš Červenka , Železárenská 991/17 , 70900 Ostrava

Účel stanoviska: Existence sítí

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE 
Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko: 

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná 
plynárenská zařízení (dále jen PZ) ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou 
tohoto PZ a informací v legendě. 
Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve 
fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou 
nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných 
informací o jejich poloze. 
 
Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o existenci PZ v zájmovém území vyznačeném v příloze. 
 
Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, 
veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní 
a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem 
autorizovaného inspektora. 
 
Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby. 
 
Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při 
žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
 
Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky. 
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Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000939936 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Ing. Petr Maralík
vedoucí regionální OSS-Karviná
odděl. reg. oper. správy sítí Karviná
RWE Distribuční služby, s.r.o.

petr.maralik@rwe.cz

Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000939936 ze dne 06.05.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Lukáš Červenka , Železárenská 991/17 , 70900 Ostrava. K.ú.: Zábřeh-Hulváky , Moravská Ostrava , Mariánské Hory.

linie 
 plynovodu



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000939936 ze dne 06.05.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Lukáš Červenka , Železárenská 991/17 , 70900 Ostrava. K.ú.: Zábřeh-Hulváky , Moravská Ostrava , Mariánské Hory.

linie 
 plynovodu



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000939936 ze dne 06.05.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Lukáš Červenka , Železárenská 991/17 , 70900 Ostrava. K.ú.: Zábřeh-Hulváky , Moravská Ostrava , Mariánské Hory.

linie 
 plynovodu



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000939936 ze dne 06.05.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Lukáš Červenka , Železárenská 991/17 , 70900 Ostrava. K.ú.: Zábřeh-Hulváky , Moravská Ostrava , Mariánské Hory.

linie 
 plynovodu



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000939936 ze dne 06.05.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Lukáš Červenka , Železárenská 991/17 , 70900 Ostrava. K.ú.: Zábřeh-Hulváky , Moravská Ostrava , Mariánské Hory.

linie 
 plynovodu



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000939936 ze dne 06.05.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Lukáš Červenka , Železárenská 991/17 , 70900 Ostrava. K.ú.: Zábřeh-Hulváky , Moravská Ostrava , Mariánské Hory.

linie 
 plynovodu



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000939936 ze dne 06.05.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Lukáš Červenka , Železárenská 991/17 , 70900 Ostrava. K.ú.: Zábřeh-Hulváky , Moravská Ostrava , Mariánské Hory.

linie 
 plynovodu



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000939936 ze dne 06.05.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Lukáš Červenka , Železárenská 991/17 , 70900 Ostrava. K.ú.: Zábřeh-Hulváky , Moravská Ostrava , Mariánské Hory.

linie 
 plynovodu



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000939936 ze dne 06.05.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Lukáš Červenka , Železárenská 991/17 , 70900 Ostrava. K.ú.: Zábřeh-Hulváky , Moravská Ostrava , Mariánské Hory.

linie 
 plynovodu



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000939951 ze dne 06.05.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Lukáš Červenka , Železárenská 991/17 , 70900 Ostrava. K.ú.: Mariánské Hory.

linie 
 plynovodu



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000939951 ze dne 06.05.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Lukáš Červenka , Železárenská 991/17 , 70900 Ostrava. K.ú.: Mariánské Hory.

linie 
 plynovodu



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000939951 ze dne 06.05.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Lukáš Červenka , Železárenská 991/17 , 70900 Ostrava. K.ú.: Mariánské Hory.

linie 
 plynovodu



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000939951 ze dne 06.05.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Lukáš Červenka , Železárenská 991/17 , 70900 Ostrava. K.ú.: Mariánské Hory.

linie 
 plynovodu



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000939951 ze dne 06.05.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Lukáš Červenka , Železárenská 991/17 , 70900 Ostrava. K.ú.: Mariánské Hory.

linie 
 plynovodu



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000939951 ze dne 06.05.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Lukáš Červenka , Železárenská 991/17 , 70900 Ostrava. K.ú.: Mariánské Hory.

linie 
 plynovodu



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000939951 ze dne 06.05.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Lukáš Červenka , Železárenská 991/17 , 70900 Ostrava. K.ú.: Mariánské Hory.

linie 
 plynovodu
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VYJÁD�ENÍ O EXISTENCI SÍT� ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT� ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

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

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

�íslo jednací: 587460/14 �íslo žádosti: 0114 133 974

D�vod vydání Vyjád�ení : Stavební �ízení

Platnost tohoto Vyjád�ení kon�í dne: 1. 5. 2016.

Žadatel Bc. Lukáš �ervenka

Stavebník Bc. Lukáš �ervenka
Název akce Diplomová práce-lokalita 2

Zájmové území

Okres Ostrava-m�sto

Obec Ostrava

Kat. území / �. parcely Mariánské Hory

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

Na základ� ur�ení a vyzna�ení zájmového území žadatelem a na základ� stanovení d�vodu pro vydání Vyjád�ení 

vydává spole�nost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) následující Vyjád�ení:

dojde ke st�etu

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

spole�nosti Telefónica vyzna�eno (dále jen Ochranné pásmo).

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

stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjád�ení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjád�ení uvedené, zm�nou rozsahu zájmového území 
�i zm�nou d�vodu vydání Vyjád�ení uvedeného v žádosti, nespln�ním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto 
Vyjád�ení, a nebo pokud se žadatel �i stavebník bezprost�edn� p�ed zahájením realizace stavby ve vyzna�eném 
zájmovém území prokazateln� neujistí u spole�nosti Telefónica o tom, zda toto Vyjád�ení v dob� bezprost�edn� 
p�edcházející zahájení realizace stavby ve vyzna�eném zájmovém území stále odpovídá skute�nosti, to vše v závislosti 
na tom, která ze skute�ností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjád�ení nastane nejd�íve.

(2) Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen bez zbyte�ného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zám�r, 
pro který podal shora ozna�enou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozd�ji 
však p�ed po�átkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat spole�nost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, 
p�ípadn� k p�eložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prost�ednictvím zam�stnance spole�nosti Telefónica 

pov��eného ochranou sít� - Radim Ko�a�, tel.: 596 682 978, 602 438 599, e-mail: radim.konar@telefonica.com 
(dále jen POS).
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�íslo jednací: 587460/14 �íslo žádosti: 0114 133 974

(3) P�eložení SEK zajistí její vlastník, spole�nost Telefónica. Stavebník, který vyvolal p�ekládku SEK je dle 
ustanovení § 104 odst. 17 zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících 
zákon� povinen uhradit spole�nosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dot�eného úseku SEK, a to na 
úrovni stávajícího technického �ešení.

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

Smlouvu o realizaci p�ekládky SEK.

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

(6) Spole�nost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur�ené a vyzna�ené zájmové území poskytnuty veškeré, 
ke dni podání shora ozna�ené žádosti, dostupné informace o SEK.

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

V p�ípad� dotaz� k Vyjád�ení lze kontaktovat spole�nost Telefónica na asisten�ní lince 14 111.

P�ílohami Vyjád�ení jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK spole�nosti Telefónica

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

- Informace k podmínkám napojení

- Informace k vyty�ení SEK

Vyjád�ení vydala spole�nost Telefónica dne: 1. 5. 2014.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Všeobecné podmínky ochrany SEK spole�nosti Telefónica

I. Obecná ustanovení

 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�i provád�ní jakýchkoliv �inností, zejména stavebních nebo 

jiných prací, p�i odstra�ování havárií a projektování staveb, �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými a 

odbornými normami (v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a u�init 

veškerá opat�ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít� elektronických komunikací ve 

vlastnictví spole�nosti Telefónica a je výslovn� srozum�n s tím, že SEK jsou sou�ástí ve�ejné komunika�ní sít�, jsou 

zajiš�ovány ve ve�ejném zájmu a jsou chrán�ny právními p�edpisy.                                                                                                                 

 2. P�i jakékoliv �innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen respektovat 

ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p�ístupu k SEK. P�i k�ížení nebo soub�hu �inností se 

SEK je povinen �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými a odbornými normami (v�etn� doporu�ených), 

správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P�i jakékoliv �innosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m 

od krajního vedení vyzna�ené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechaniza�ních 

prost�edk� a nevhodného ná�adí.                                                                                                                                                                       

 3. Pro p�ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, založené Všeobecnými 

podmínkami ochrany SEK spole�nosti Telefónica je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, odpov�dný za veškeré

náklady a škody, které spole�nosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                                                       

 4. V p�ípad�, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád�ení, nelze toto Vyjád�ení použít 

jako podklad pro vyty�ení a je t�eba požádat o vydání nového Vyjád�ení.                                                                                                        

 5. Bude-li žadatel na spole�nosti Telefónica požadovat, aby se jako ú�astník správního �ízení, pro jehož ú�ely bylo toto 

Vyjád�ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním �ízení, pro jehož ú�ely bylo toto 

Vyjád�ení vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                               

II. Sou�innost stavebníka p�i �innostech v blízkosti SEK

 1. Zapo�etí �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 

�íslo Vyjád�ení, k n�muž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                                         

 2. P�ed zapo�etím zemních prací �i jakékoliv jiné �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen zajistit 

vyzna�ení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna�enou trasou PVSEK prokazateln� seznámí 

všechny osoby, které budou a nebo by mohly �innosti provád�t.                                                                                                                      

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t�etí osobu, jež bude provád�t zemní 

práce, aby zjistila nebo ov��ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p�í�nými sondami, a je srozum�n s tím, že 

možná odchylka uložení st�edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, �iní +/- 30 cm mezi skute�ným uložením PVSEK a 

polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                   

 4. P�i provád�ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen postupovat tak, 

aby nedošlo ke zm�n� hloubky uložení nebo prostorového uspo�ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím 

pov��ená t�etí osoba, povinen zabezpe�it proti prov�šení, poškození a odcizení.                                                                                             

 5. P�i zjišt�ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute�ností je stavebník, nebo jím pov��ená 

t�etí osoba, povinen bez zbyte�ného odkladu p�erušit práce a zjišt�ní rozporu oznámit POS. V p�erušených pracích lze 

pokra�ovat teprve poté, co od POS prokazateln� obdržel souhlas k pokra�ování v pracích.                                                                             

 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem� do budovy, rozvád��e, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pov��ená 

t�etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 

Výkopové práce v blízkosti sloup� nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provád�t v takové 

vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních p�edpis�, technických a 

odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup�.                                                                                          
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 7. P�i provád�ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba 
p�ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávn�n provést až poté, kdy prokazateln� obdržel souhlas 

POS.                                                                                                                                                                                                                   

 8. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 

kabelových komor bez souhlasu spole�nosti Telefónica.                                                                                                                                   

 9. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n trasu PVSEK mimo vozovku p�ejížd�t vozidly nebo 

stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK �ádn� zabezpe�í proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo 

jím pov��ená t�etí osoba, je povinen projednat s POS zp�sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P�i p�eprav� vysokého 

nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen respektovat výšku 

NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                               

 10. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n na trase PVSEK (v�etn� ochranného pásma) jakkoliv 

m�nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m�nit rozsah a konstrukci zpevn�ných ploch (nap�. komunikací, 

parkoviš�, vjezd� aj.).                                                                                                                                                                                        

 11. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen manipula�ní a skladové plochy z�izovat v takové vzdálenosti 

od NVSEK, aby �innosti na/v manipula�ních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 

1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                   

 12. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr�b�hu stavby, a to ve všech p�ípadech, 

kdy by i nad rámec t�chto Všeobecných podmínek ochrany SEK spole�nosti Telefónica mohlo dojít ke st�etu stavby se 

SEK.                                                                                                                                                                                                                   

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

ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                       

 14. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n bez p�edchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s 

p�ípadn� odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou sk�íní optických spojek, optickými spojkami, technologickými 

rezervami �i jakýmkoliv jiným za�ízením SEK. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je výslovn� srozum�n s tím, 

že technologická rezerva p�edstavuje n�kolik desítek metr� kabelu sto�eného do kruhu a ochranou optické spojky je 

sk�í� o hran� cca 1m.                                                                                                                                                                                         

 15. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen každé poškození �i krádež SEK neprodlen� od okamžiku 

zjišt�ní takové skute�nosti, oznámit POS nebo poruchové služb� spole�nosti Telefónica, telefonní �íslo 800 184 084, 

pro oblast Praha lze užít telefonní �íslo 241 400 500.                                                                                                                                       

III. Práce v objektech a odstra�ování objekt�

 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�ed zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 

objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazateln� kontaktovat POS a zajistit u spole�nosti Telefónica

bezpe�né odpojení SEK.                                                                                                                                                                                    

 2. P�i provád�ní �inností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen v souladu 

s právními p�edpisy, technickými a odbornými normami (v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy provést mimo jiné pr�zkum vn�jších i vnit�ních vedení SEK na omítce i pod ní.                                                    

IV. Sou�innost stavebníka p�i p�íprav� stavby

 1. Pokud by �inností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, k níž je t�eba povolení správního orgánu dle zvláštního 

právního p�edpisu, mohlo dojít k ohrožení �i omezení SEK, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen 

kontaktovat POS a p�edložit zakreslení SEK do p�íslušné dokumentace stavby (projektové, realiza�ní, koordina�ní atp.).                             

 2. V p�ípad�, že pro �innosti stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, není t�eba povolení správního orgánu dle 

zvláštního právního p�edpisu, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen p�edložit zakreslení trasy SEK i s 

p�íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dot�ení 

SEK.                                                                                                                                                                                                                   
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 3. P�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 
vlak� a tramvají, nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení stavby, rekonstrukce �i p�eložky 
vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak� a tramvají, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí 
osoba, povinen provést výpo�et rušivých vliv�, zpracovat ochranná opat�ení a p�edat je POS. Stavebník, nebo jím 
pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n do doby, než obdrží od POS vyjád�ení k návrhu opat�ení, zahájit �innost, která by 
mohla zp�sobit ohrožení �i poškození SEK. Zp�sobem uvedeným v p�edchozí v�t� je stavebník, nebo jím pov��ená 
t�etí osoba, povinen postupovat také p�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky produktovod� s katodovou 
ochranou.                                                                                                                                                                                                           

 4. P�i projektování stavby, p�i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spole�nosti Telefónica

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

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

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

V. K�ížení a soub�h se SEK

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

 2. Stavebník nebo jím pov��ená t�etí osoba, je výslovn� srozum�n s tím, že v p�ípad�, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 
�i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu �i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umíst�ny v hloubce menší 
než 0,6 m a optické nebyly umíst�ny v hloubce menší než 1 m. V p�ípad�, že stavebník, nebo jím pov��ená osoba, není 
schopen zajistit povinnosti dle p�edchozí v�ty, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                   

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

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

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

Spole�nost Telefónica, jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 

zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (dále jen stavební zákon) sou�asn� s vydáním 

Vyjád�ení následující informace o podmínkách v�asného napojení stavby (objektu) k SEK u níž je zájem o služby 

elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).

Pro urychlení a usnadn�ní napojení Vašeho objektu k SEK a následnému zprovozn�ní požadovaných služeb 

spole�nosti Telefónica, kontaktujte, prosím, naše pracovišt� Plánování a výstavba sít�, které bude koordinátorem 

napojení objektu k SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je spln�ní technických, ekonomických a 

správních podmínek napojení v dané lokalit�. Kontaktním pracovníkem pro �ešení napojení Vašeho objektu k 

SEK je Skowronek Valter, Jablonského 2091 Ostrava, tel: +420 59 668 2422.

Další užite�né informace:

- V rámci p�ípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to v�etn� výstavby p�ípojky k SEK. 

V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu ozna�it jako stavební objekt - "SO Diplomová práce-

lokalita 2 trasa SEK Telefónica Czech Republic, a.s." Trasu kabelu SEK a místo napojení na stávající sí� spole�nosti 

Telefónica konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již žádost o vydání územního rozhodnutí 

podali, p�ípadn� územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy SEK, požádejte o zm�nu územního rozhodnutí u nové 

trasy SEK nutné pro napojení požadovaných objekt� (projednání žádosti o zm�nu územního rozhodnutí se provádí 

pouze v rozsahu této zm�ny).

- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší spole�nosti o 

nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a p�ípojku vedení SEK. V p�ípad� pot�eby s Vámi 

spole�nost Telefónica, uzav�e smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí pro 

výstavbu p�ípojky vedení SEK.

- Na základ� našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést p�ípravu pro následné vybudování 

vnit�ních komunika�ních rozvod� (nap�. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunika�ní rozvody s 

možností napojení k SEK. Dodate�n� budované vnit�ní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.

- Dovolujeme si Vás také upozornit na sou�asné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky �. 

137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba dle ustanovení § 45 odst. 5 této vyhlášky musí 

umož�ovat vstup silnoproudých a komunika�ních kabel� do budovy, umíst�ní rozvodných sk�íní a provedení vnit�ních 

silnoproudých a komunika�ních rozvod� až ke koncovým bod�m sít�. Vnit�ní elektrické rozvody silnoproudé a 

komunika�ní musí spl�ovat požadavky na zabezpe�ení proti zneužití.

- Spole�nost Telefónica Vám nabízí p�edání typového projektu pro realizaci vnit�ních rozvod�, koncového 

bodu sít� a �ešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sít�. V p�ípad� zájmu o uvedené typové �ešení kontaktujte, 

prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.

- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sít� spole�nosti Telefónica (vztahuje se k síti v�tších územních 

celk� jako jsou pr�myslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost uzav�ení smlouvy o 

smlouv� budoucí kupní ješt� p�ed zahájením realizace. Smlouva o smlouv� budoucí kupní bude upravovat p�edevším 

realiza�ní, cenové a platební podmínky budované sít� a také problematiku v�cných b�emen k dot�eným nemovitostem. 

Na základ� smlouvy o smlouv� budoucí kupní bude následn� uzav�ena vlastní kupní smlouva. Zpracování projektové 

dokumentace Vámi budované sít� konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním pracovníkem, který pro Vás zajistí 

nutnou konzultaci technických �ešení s odbornými útvary spole�nosti Telefónica.

Aktuální nabídku služeb naší spole�nosti naleznete na letácích v prodejnách spole�nosti Telefónica, na telefonní lince 

800 02 02 02 nebo na internetových stránkách spole�nosti www.o2.cz.

D�kujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci p�i budování sít� a zprovozn�ní služeb elektronických 

komunikací ve Vašem objektu.
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Informace k vyty�ení SEK

V p�ípad� požadavku na vyty�ení PVSEK spole�nosti Telefónica se, prosím, obracejte na spole�nosti uvedené 

níže.

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

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

kontakt: tel: 596682861 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

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

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

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

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

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

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

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bu�inská 1733, 735 41  Pet�vald
I�:                25163558                                                         DI�: CZ25163558

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

Josef Matoušek

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

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

KATES, spol. s r.o.

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

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

Milan Ko�vara

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

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

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00  Ostrava
I�:                25355759                                                         DI�: CZ25355759

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

Rostislav Ralidiák

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

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz
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Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.,

se sídlem: P�í�ná 2828/10, 746 01  Opava
I�:                43964435                                                         DI�: 

kontakt: Jan Socha, mobil: 602741244, e-mail: jan.socha@smt.cz
zástup: Jan Fojtík, mobil: 602774138, e-mail: jan.fojtik@smt.cz
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SITUA�NÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
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SITUA�NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5
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RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno
T +420532221111

F +420545578571

E info_ds@rwe.cz

I www.rwe.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:

ČSOB  a.s.
Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Lukáš Červenka
Železárenská 991/17
70900 Ostrava

datum

23.04.2014
vyřizuje

Ing. Petr Maralík
naše značka

5000934176

Věc:
Diplomová práce-lokalita 2

K.ú. - p.č.: Mariánské Hory

Stavebník: Lukáš Červenka , Železárenská 991/17 , 70900 Ostrava

Účel stanoviska: Existence sítí

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE 
Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko: 

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná 
plynárenská zařízení (dále jen PZ) ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou 
tohoto PZ a informací v legendě. 
Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve 
fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou 
nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných 
informací o jejich poloze. 
 
Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o existenci PZ v zájmovém území vyznačeném v příloze. 
 
Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, 
veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní 
a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem 
autorizovaného inspektora. 
 
Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby. 
 
Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při 
žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
 
Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky. 
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Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000934176 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Ing. Petr Maralík
vedoucí regionální OSS-Karviná
odděl. reg. oper. správy sítí Karviná
RWE Distribuční služby, s.r.o.

petr.maralik@rwe.cz

Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000934176 ze dne 23.04.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Lukáš Červenka , Železárenská 991/17 , 70900 Ostrava. K.ú.: Mariánské Hory.
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VYJÁD ENÍ O EXISTENCI SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SPOLE NOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.
vydané podle § 101 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o

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

íslo jednací: 698934/14 íslo žádosti: 0114 234 600

D vod vydání Vyjád ení : Stavební ízení

Platnost tohoto Vyjád ení kon í dne: 8. 10. 2016.

Žadatel Lukáš ervenka

Stavebník Lukáš ervenka
Název akce Diplomová práce - lokalita C

Zájmové území

Okres Ostrava-m sto

Obec Ostrava

Kat. území / . parcely Mariánské Hory

Žadatel shora ozna enou žádostí ur il a vyzna il zájmové území, jakož i stanovil d vod pro vydání Vyjád ení o 
existenci sít  elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sít  elektronických komunikací 
spole nosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen Vyjád ení).

Na základ  ur ení a vyzna ení zájmového území žadatelem a na základ  stanovení d vodu pro vydání Vyjád ení 

vydává spole nost O2 Czech Republic a.s. následující Vyjád ení:

dojde ke st etu

se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) spole nosti O2 Czech Republic a.s., jejíž existence a poloha je 
zakreslena v p iloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s.. Ochranné pásmo 
SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých 
souvisejících zákon  stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v p iloženém vý ezu/vý ezech 
z ú elové mapy SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s. vyzna eno (dále jen Ochranné pásmo).

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

stanovený žadatelem v žádosti.

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

Vyjád ení, a nebo pokud se žadatel i stavebník bezprost edn  p ed zahájením realizace stavby ve vyzna eném 
zájmovém území prokazateln  neujistí u spole nosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto Vyjád ení v dob  
bezprost edn  p edcházející zahájení realizace stavby ve vyzna eném zájmovém území stále odpovídá skute nosti, to 
vše v závislosti na tom, která ze skute ností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjád ení nastane nejd íve.

(2) Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen bez zbyte ného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zám r, 
pro který podal shora ozna enou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozd ji 
však p ed po átkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat spole nost O2 Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany 
SEK, p ípadn  k p eložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prost ednictvím zam stnance spole nosti O2 

Czech Republic a.s. pov eného ochranou sít  - Radim Ko a , tel.: 596 682 978, 602 438 599, e-mail: 
radim.konar@o2.cz (dále jen POS).
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(3) P eložení SEK zajistí její vlastník, spole nost O2 Czech Republic a.s.. Stavebník, který vyvolal p ekládku SEK je 
dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých 
souvisejících zákon  povinen uhradit spole nosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy 
dot eného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického ešení.

(4) Pro ú ely p eložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjád ení je stavebník povinen uzav ít se spole ností O2 Czech 

Republic a.s. Smlouvu o realizaci p ekládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjád ení uvedené skute nosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba 
povinen ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou 
sou ástí tohoto Vyjád ení.

(6) Spole nost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur ené a vyzna ené zájmové území 
poskytnuty veškeré, ke dni podání shora ozna ené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli p evzetím tohoto Vyjád ení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k ú elu, pro který mu 
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávn n poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozši ovat, pronajímat, p j ovat 
i jinak užívat bez souhlasu spole nosti O2 Czech Republic a.s.. V p ípad  porušení t chto povinností vznikne žadateli 

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

V p ípad  dotaz  k Vyjád ení lze kontaktovat spole nost O2 Czech Republic a.s. na asisten ní lince 14 111.

P ílohami Vyjád ení jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s.

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

- Informace k podmínkám napojení

- Informace k vyty ení SEK

Vyjád ení vydala spole nost O2 Czech Republic a.s. dne: 8. 10. 2014.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s.

I. Obecná ustanovení

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p i provád ní jakýchkoliv inností, zejména stavebních nebo 

jiných prací, p i odstra ování havárií a projektování staveb, ídit se platnými právními p edpisy, technickými a 

odbornými normami (v etn  doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a u init 

veškerá opat ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít  elektronických komunikací ve 

vlastnictví spole nosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovn  srozum n s tím, že SEK jsou sou ástí ve ejné komunika ní 

sít , jsou zajiš ovány ve ve ejném zájmu a jsou chrán ny právními p edpisy.                                                                                                 

 2. P i jakékoliv innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat 

ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p ístupu k SEK. P i k ížení nebo soub hu inností se 

SEK je povinen ídit se platnými právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn  doporu ených), 

správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P i jakékoliv innosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m 

od krajního vedení vyzna ené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechaniza ních 

prost edk  a nevhodného ná adí.                                                                                                                                                                       

 3. Pro p ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, založené Všeobecnými 

podmínkami ochrany SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, odpov dný 

za veškeré náklady a škody, které spole nosti O2 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                

 4. V p ípad , že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád ení, nelze toto Vyjád ení použít 

jako podklad pro vyty ení a je t eba požádat o vydání nového Vyjád ení.                                                                                                       

 5. Bude-li žadatel na spole nosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako ú astník správního ízení, pro jehož 

ú ely bylo toto Vyjád ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním ízení, pro jehož 

ú ely bylo toto Vyjád ení vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                     

II. Sou innost stavebníka p i innostech v blízkosti SEK

 1. Zapo etí innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 

íslo Vyjád ení, k n muž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                                       

 2. P ed zapo etím zemních prací i jakékoliv jiné innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen zajistit 

vyzna ení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna enou trasou PVSEK prokazateln  seznámí 

všechny osoby, které budou a nebo by mohly innosti provád t.                                                                                                                      

 3. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t etí osobu, jež bude provád t zemní 

práce, aby zjistila nebo ov ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p í nými sondami, a je srozum n s tím, že 

možná odchylka uložení st edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, iní +/- 30 cm mezi skute ným uložením PVSEK a 

polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                 

 4. P i provád ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen postupovat tak, 

aby nedošlo ke zm n  hloubky uložení nebo prostorového uspo ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím 

pov ená t etí osoba, povinen zabezpe it proti prov šení, poškození a odcizení.                                                                                            

 5. P i zjišt ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute ností je stavebník, nebo jím pov ená 

t etí osoba, povinen bez zbyte ného odkladu p erušit práce a zjišt ní rozporu oznámit POS. V p erušených pracích lze 

pokra ovat teprve poté, co od POS prokazateln  obdržel souhlas k pokra ování v pracích.                                                                            

 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem  do budovy, rozvád e, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pov ená 

t etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 

Výkopové práce v blízkosti sloup  nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provád t v takové 

vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních p edpis , technických a 

odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup .                                                                                         
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 7. P i provád ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba 

p ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávn n provést až poté, kdy prokazateln  obdržel souhlas 

POS.                                                                                                                                                                                                                 

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

kabelových komor bez souhlasu spole nosti O2 Czech Republic a.s..                                                                                                             

 9. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasu PVSEK mimo vozovku p ejížd t vozidly nebo 

stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK ádn  zabezpe í proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo 

jím pov ená t etí osoba, je povinen projednat s POS zp sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P i p eprav  vysokého 

nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat výšku 

NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                              

 10. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n na trase PVSEK (v etn  ochranného pásma) jakkoliv 

m nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m nit rozsah a konstrukci zpevn ných ploch (nap . komunikací, 

parkoviš , vjezd  aj.).                                                                                                                                                                                       

 11. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen manipula ní a skladové plochy z izovat v takové vzdálenosti 

od NVSEK, aby innosti na/v manipula ních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 

1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                  

 12. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr b hu stavby, a to ve všech p ípadech, 

kdy by i nad rámec t chto Všeobecných podmínek ochrany SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s. mohlo dojít ke 

st etu stavby se SEK.                                                                                                                                                                                         

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

ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                       

 14. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n bez p edchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s 

p ípadn  odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou sk íní optických spojek, optickými spojkami, technologickými 

rezervami i jakýmkoliv jiným za ízením SEK. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn  srozum n s tím, 

že technologická rezerva p edstavuje n kolik desítek metr  kabelu sto eného do kruhu a ochranou optické spojky je 

sk í  o hran  cca 1m.                                                                                                                                                                                         

 15. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK neprodlen  od okamžiku 

zjišt ní takové skute nosti, oznámit POS nebo poruchové služb  spole nosti O2 Czech Republic a.s., telefonní íslo 

800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní íslo 241 400 500.                                                                                                                 

III. Práce v objektech a odstra ování objekt

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p ed zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 

objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazateln  kontaktovat POS a zajistit u spole nosti O2 Czech 

Republic a.s. bezpe né odpojení SEK.                                                                                                                                                              

 2. P i provád ní inností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen v souladu 

s právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn  doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy provést mimo jiné pr zkum vn jších i vnit ních vedení SEK na omítce i pod ní.                                                   

IV. Sou innost stavebníka p i p íprav  stavby

 1. Pokud by inností stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, k níž je t eba povolení správního orgánu dle zvláštního 

právního p edpisu, mohlo dojít k ohrožení i omezení SEK, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen 

kontaktovat POS a p edložit zakreslení SEK do p íslušné dokumentace stavby (projektové, realiza ní, koordina ní atp.).                            

 2. V p ípad , že pro innosti stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, není t eba povolení správního orgánu dle 

zvláštního právního p edpisu, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen p edložit zakreslení trasy SEK i s 

p íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dot ení 

SEK.                                                                                                                                                                                                                  
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 3. P i projektování stavby, rekonstrukce i p eložky vedení a za ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 

vlak  a tramvají, nejpozd ji však p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení stavby, rekonstrukce i p eložky 

vedení a za ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak  a tramvají, je stavebník, nebo jím pov ená t etí 

osoba, povinen provést výpo et rušivých vliv , zpracovat ochranná opat ení a p edat je POS. Stavebník, nebo jím 

pov ená t etí osoba, není oprávn n do doby, než obdrží od POS vyjád ení k návrhu opat ení, zahájit innost, která by 

mohla zp sobit ohrožení i poškození SEK. Zp sobem uvedeným v p edchozí v t  je stavebník, nebo jím pov ená 

t etí osoba, povinen postupovat také p i projektování stavby, rekonstrukce i p eložky produktovod  s katodovou 

ochranou.                                                                                                                                                                                                           

 4. P i projektování stavby, p i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spole nosti O2 Czech 

Republic a.s. a p ekra uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v etn  do asných objekt  za ízení staveništ  

(je áby, konstrukce, atd.), nejpozd ji však p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení takové stavby, je stavebník 

nebo jím pov ená t etí osoba, povinen kontaktovat POS za ú elem projednání podmínek ochrany t chto radiových 

tras. Ochranné pásmo radiových tras v ší i 50m je zakresleno do situa ního výkresu. Je tvo eno dv ma podélnými 

pruhy o ší i 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 

za ízení.                                                                                                                                                                                                             

 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole nosti O2 Czech Republic a.s.

je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení správního orgánu k 

innosti stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, nejpozd ji však p ed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                

 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 

stávajících tras a za ízení SEK, i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen 

realizovat taková opat ení, aby mohla být provád na údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otev eného 

plamene a podobných technologií.                                                                                                                                                                    

V. K ížení a soub h se SEK

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen v místech k ížení PVSEK se sít mi technické infrastruktury, 

pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými p edpisy stanovené 

hloubce a chránit PVSEK chráni kami s p esahem minimáln  0.5 m na každou stranu od hrany k ížení. Chráni ku je 

povinen ut snit a zamezit vnikání ne istot.                                                                                                                                                       

 2. Stavebník nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn  srozum n s tím, že v p ípad , kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 

i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umíst ny v hloubce menší 

než 0,6 m a optické nebyly umíst ny v hloubce menší než 1 m. V p ípad , že stavebník, nebo jím pov ená osoba, není 

schopen zajistit povinnosti dle p edchozí v ty, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                 

 3. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen základy (stavby, op rné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby 

dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, p ípadn  kontaktovat POS.                                                                          

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

 5. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je p i k ížení a soub hu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 

kabelovodem povinen zejména:

• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umíst ny v blízkosti kabelovodu ve 

vzdálenosti menší než 2 m nebo p i k ížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 

kabelovodem, p edložit POS a následn  projednat zakreslení v p í ných ezech,

• do p í ného ezu zakreslit také profil kabelové komory v p ípad , kdy jsou sít  technické infrastruktury i 

stavby umíst ny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,

• neumís ovat nad trasou kabelovodu v podélném sm ru sít  technické infrastruktury,

• p edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v etn  návrhu ochrany t lesa kabelovodu pod stavbou, 

ve vjezdu nebo pod zpevn nou plochou,

• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do asn ,

• projednat s POS, nejpozd ji ve fázi projektové p ípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny 

v úrovni i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré p ípady, kdy jsou trajektorie podvrt  a protlak  ve 

vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                                                                                                   

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP#
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Informace k podmínkám napojení

Spole nost O2 Czech Republic a.s., jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 

odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (dále jen stavební zákon) sou asn  s 

vydáním Vyjád ení následující informace o podmínkách v asného napojení stavby (objektu) k SEK u níž je 

zájem o služby elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).

Pro urychlení a usnadn ní napojení Vašeho objektu k SEK a následnému zprovozn ní požadovaných služeb 

spole nosti O2 Czech Republic a.s., kontaktujte, prosím, naše pracovišt  Plánování a výstavba sít , které bude 

koordinátorem napojení objektu k SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je spln ní technických, 

ekonomických a správních podmínek napojení v dané lokalit . Kontaktním pracovníkem pro ešení napojení 

Vašeho objektu k SEK je Skowronek Valter, Jablonského 2091 Ostrava, tel: +420 59 668 2422.

Další užite né informace:

- V rámci p ípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to v etn  výstavby p ípojky k SEK. 

V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu ozna it jako stavební objekt - "SO Diplomová práce -

lokalita C trasa SEK O2 Czech Republic a.s." Trasu kabelu SEK a místo napojení na stávající sí  spole nosti O2 Czech 

Republic a.s. konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již žádost o vydání územního 

rozhodnutí podali, p ípadn  územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy SEK, požádejte o zm nu územního rozhodnutí 

u nové trasy SEK nutné pro napojení požadovaných objekt  (projednání žádosti o zm nu územního rozhodnutí se 

provádí pouze v rozsahu této zm ny).

- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší spole nosti o 

nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a p ípojku vedení SEK. V p ípad  pot eby s Vámi 

spole nost O2 Czech Republic a.s., uzav e smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního 

rozhodnutí pro výstavbu p ípojky vedení SEK.

- Na základ  našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést p ípravu pro následné vybudování 

vnit ních komunika ních rozvod  (nap . trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunika ní rozvody s 

možností napojení k SEK. Dodate n  budované vnit ní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.

- Dovolujeme si Vás také upozornit na sou asné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky . 

137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba dle ustanovení § 45 odst. 5 této vyhlášky musí 

umož ovat vstup silnoproudých a komunika ních kabel  do budovy, umíst ní rozvodných sk íní a provedení vnit ních 

silnoproudých a komunika ních rozvod  až ke koncovým bod m sít . Vnit ní elektrické rozvody silnoproudé a 

komunika ní musí spl ovat požadavky na zabezpe ení proti zneužití.

- Spole nost O2 Czech Republic a.s. Vám nabízí p edání typového projektu pro realizaci vnit ních rozvod , 

koncového bodu sít  a ešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sít . V p ípad  zájmu o uvedené typové ešení 

kontaktujte, prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.

- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sít  spole nosti O2 Czech Republic a.s. (vztahuje se k síti 

v tších územních celk  jako jsou pr myslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost 

uzav ení smlouvy o smlouv  budoucí kupní ješt  p ed zahájením realizace. Smlouva o smlouv  budoucí kupní bude 

upravovat p edevším realiza ní, cenové a platební podmínky budované sít  a také problematiku v cných b emen k 

dot eným nemovitostem. Na základ  smlouvy o smlouv  budoucí kupní bude následn  uzav ena vlastní kupní 

smlouva. Zpracování projektové dokumentace Vámi budované sít  konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním 

pracovníkem, který pro Vás zajistí nutnou konzultaci technických ešení s odbornými útvary spole nosti O2 Czech 

Republic a.s..

Aktuální nabídku služeb naší spole nosti naleznete na letácích v prodejnách spole nosti O2 Czech Republic a.s., na 

telefonní lince 800 02 02 02 nebo na internetových stránkách spole nosti www.o2.cz.

D kujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci p i budování sít  a zprovozn ní služeb elektronických 

komunikací ve Vašem objektu.
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Informace k vyty ení SEK

V p ípad  požadavku na vyty ení PVSEK spole nosti O2 Czech Republic a.s. se, prosím, obracejte na spole nosti 

uvedené níže.

O2 Czech Republic a.s. - st edisko Morava sever

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle

I :                60193336                                                         DI : CZ60193336

kontakt: tel: 596682861 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel spole nosti O2 Czech Republic a.s.

se sídlem: Pohrani ní 52/23, 703 00 Ostrava

I :                25788680                                                         DI : CZ25788680

kontakt: Ing. Lubomír Va echa, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

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

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

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bu inská 1733, 735 41  Pet vald
I :                25163558                                                         DI : CZ25163558

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

Josef Matoušek

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

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

KATES, spol. s r.o.

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

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

Milan Ko vara

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

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

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00  Ostrava
I :                25355759                                                         DI : CZ25355759

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

Rostislav Ralidiák

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

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz
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Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava

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

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

Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.

se sídlem: P í ná 2828/10, 746 01  Opava
I :                43964435                                                         DI : 

kontakt: Jan Socha, mobil: 602741244, e-mail: jan.socha@smt.cz
zástup: Jan Fojtík, mobil: 602774138, e-mail: jan.fojtik@smt.cz
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RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno
T +420532221111

F +420545578571

E info_ds@rwe.cz

I www.rwe.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:

ČSOB  a.s.
Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Lukáš Červenka
Železárenská 991/17
70900 Ostrava

datum

23.04.2014
vyřizuje

Ing. Petr Maralík
naše značka

5000934156

Věc:
Diplomová práce-lokalita 3

K.ú. - p.č.: Mariánské Hory

Stavebník: Lukáš Červenka , Železárenská 991/17 , 70900 Ostrava

Účel stanoviska: Existence sítí

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE 
Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko: 

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná 
plynárenská zařízení (dále jen PZ) ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou 
tohoto PZ a informací v legendě. 
Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve 
fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou 
nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných 
informací o jejich poloze. 
 
Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o existenci PZ v zájmovém území vyznačeném v příloze. 
 
Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, 
veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní 
a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem 
autorizovaného inspektora. 
 
Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby. 
 
Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při 
žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
 
Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky. 
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Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000934156 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Ing. Petr Maralík
vedoucí regionální OSS-Karviná
odděl. reg. oper. správy sítí Karviná
RWE Distribuční služby, s.r.o.

petr.maralik@rwe.cz

Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení
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