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1. Úvod

1.1 Úkol diplomové práce

Úkolem diplomové práce je vytvo ení nového využití rozvojové lokality „ZU1“

v Chot buzi. ást území rozvojové lokality, kterou se zaobírá tato práce, má dosavadní

využití jako zem lská p da. Jako nov  navržené využití je zvolena zástavba rodinných

dom  ve form  individuálního bydlení. Tato zm na využití s sebou nese zvýšené nároky na

technickou a dopravní infrastrukturu. V návaznosti na zvolený typ využití je nutností

zahrnout do návrhu také ve ejná prostranství s nezbytnou zelení.

Výb r téma diplomové práce byl ovlivn n také mým bydlišt m a znalostí blízkého

okolí. Rozvojová lokalita byla vybrána po dohod  se zástupcem odboru územního

plánování v eském T šín , pod který spadá obec Chot buz. ešené území má výhodnou

polohu vzhledem k ob anské vybavenosti v obci, ale také v návaznosti na technickou

a dopravní infrastrukturu.

1.2 Cíl diplomové práce

Cílem je

variantní urbanistický návrh území

návrh dopravního ešení

návrh technické infrastruktury

objemová studie rodinného domu

ekonomické zhodnocení vybrané varianty

vizualizace návrhu

1.3 Podklady

Územní plán sídelního útvaru eský T šín pro obec Chot buz
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Územn  analytické podklady pro správní obvod obce s rozší enou p sobností -

sta eský T šín

katastrální mapa, zabaged - podklady z portálu eského ú adu zem ického

a katastrálního

osobní prohlídka

vlastní fotodokumentace

platné zákony a vyhlášky

technické podmínky a odv tvové technické normy

státní eské normy

vyjád ení dot ených správc  sítí

konzultace s odborníky

mapové podklady z www.maps.google.cz
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2. Rekapitulace teoretických východisek

2.1 Základní pojmy

Územní studie

Územní studie navrhuje, prov uje a posuzuje možná ešení vybraných problém , p ípadn

úprav nebo rozvoj n kterých funk ních systém  v území, nap íklad ve ejné infrastruktury,

územního systému ekologické stability, které by mohly významn  ovliv ovat nebo

podmi ovat využití uspo ádání území nebo jejich vybraných ástí. Po izovatel po izuje

územní studii v p ípad , kdy je to uloženo územn  plánovací dokumentací, z vlastního

nebo jiného podn tu. V zadání územní studie ur í po izovatel její obsah, rozsah, cíle

a ú el. [9]

Plochy bydlení

Plochy bydlení se obvykle samostatn  vymezují za ú elem zajišt ní podmínek pro bydlení

v kvalitním prost edí, umož ujícím nerušený a bezpe ný pobyt a každodenní rekreaci

a relaxaci obyvatel, dostupnost ve ejných prostranství a ob anského vybavení. Plochy

bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových dom , pozemky rodinných dom , pozemky

související dopravní a technické infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství. Sou ástí

plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a za ízení, které nesnižují kvalitu

prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slu itelné s bydlením a slouží zejména

obyvatel m v takto vymezené ploše. [10]

Obytné prost edí

Obytným prost edím rozumíme nejen byt a jeho okolí. Je to souhrn ploch a prostor  okolí

dom  jako jsou ulice, vnit ní dvory, h išt , dopravní plochy, centra vybavení, kde jsou

zastoupeny další funk ní složky, jako je ob anské vybavení, zele , rekreace, doprava

a technické vybavení. Nároky na obytné prost edí se historicky vyvíjejí, máme jejich r zné

formy v osídlení a ve m st . Jsou odrazem životního zp sobu obyvatel a projevují se ve

ech skupinách: provozn  - technické, kulturn  - estetické, sociální. [14]
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Plochy technické infrastruktury

Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi

provozn  související za ízení technického vybavení, nap íklad vodovod , vodojem ,

kanalizace, istíren odpadních vod, staveb a za ízení pro nakládání s odpady, trafostanic,

energetických vedení, komunika ních vedení ve ejné komunika ní sít , elektronických

komunika ních za ízení ve ejné komunika ní sít  a produktovody. Sou ástí t chto ploch

mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury. [10]

Limity území

Jedna se o základní úkol a innost UP, ur it limity využití území a omezení možností

provád ní zm n v území. Mimo jiné limity omezují a vylu ují umis ování staveb nebo

naopak jejich umíst ní podmi uji. [13]

Územn  analytické podklady

Územn  analytické podklady obsahují zjišt ní a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho

hodnot, omezení zm n v území z d vodu ochrany ve ejných zájm , vyplývajících

z právních p edpis  nebo stanovených na základ  zvláštních právních p edpis  nebo

vyplývajících z vlastností území, zám  na provedení zm n v území, zjiš ování

a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a ur ení problém  k ešení v územn

plánovací dokumentaci. [9]

Územní plán

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

plošného a prostorového uspo ádání, uspo ádání krajiny a koncepci ve ejné infrastruktury;

vymezí zastav né území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy

vymezené ke zm  stávající zástavby, k obnov  nebo op tovnému využití

znehodnoceného území, pro ve ejn  prosp šné stavby, pro ve ejn  prosp šná opat ení

a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití t chto ploch a koridor . [9]

Terénní úprava

Terénní úpravou se pro ú ely tohoto zákona rozumí zemní práce a zm ny terénu, jimiž se

podstatn  m ní vzhled prost edí nebo odtokové pom ry, t žební a jim podobné a s nimi

související práce, nejedná – li se o hornickou innost nebo innost provád nou hornickým
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zp sobem, nap íklad skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemk  pro

ízení h iš  a sportoviš , t žební práce na povrchu. [9]

Parkování

Umíst ní vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla po dobu nákupu,

návšt vy, zam stnání, naložení nebo vyložení nákladu. [3]

Parkovací stání

Plocha ur ena pro parkování nebo odstavení jednoho vozidla. [3]

Parkovišt

Venkovní prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše odd lené od pozemní

komunikace, na které jsou navržena jednotlivá parkovací stání. [3]

Nezastav né území – Pozemky nezahrnuté do zastav ného území nebo do zastavitelné

plochy. [9]

Podlaží

ást stavby vymezená dv ma nad sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce

stropu, rozlišuje se podlaží nadzemní a podzemní. [4]

Stavba

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní

technologií, bez z etele na jejich stavebn  technické provedení, použité stavební výrobky,

materiály a konstrukce, na ú el využití a dobu trvání. [9]

Usm rn ní pohybu vozidel pomocí stavebních úprav

Pohyb vozidel je omezen provedenými opat eními pro regulaci rychlosti (šikana, zúžení,

zpomalovací práh), která neumožní jet rychlostí, jež by svými možnými d sledky

ohrožovala bezpe nost ostatních uživatel . [19]
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„Zóna Tempo 30“

„Zóna Tempo 30“ je tvo ena zklidn nými komunikacemi s „klasickým“ ší kovým

uspo ádáním - je rozd lena na hlavní dopravní prostor a p idružený dopravní prostor

(jízdní pruhy, chodníky, p ípadn  d lící nebo zelené pásy atd.).

Hlavním d vodem z ízení „zóna Tempo 30“ má být snaha o zvýšení bezpe nosti provozu

a zlepšení životního prost edí za sou asného zachování provozu motorových vozidel.

Nezvyšuje ale na rozdíl od obytné nebo p ší zóny pobytovou funkci zklidn né

komunikace. Navrhuje se na komunikacích s vyšším dopravním významem než obytné

zóny.

Dovolená rychlost je omezena v oblasti celé zóny dopravním ozna ením. „Zóna Tempo

30“ má být vybavena stavebními prvky regulujícími rychlost vozidel, p edevším dlouhými

zpomalovacími prahy na vjezdu do zóny a dlouhými zpomalovacími prahy,

zpomalovacími polštá i a zvýšenými k ižovatkovými plochami uvnit  zóny. Jako „zónu

Tempo 30“ je možné vyzna it i komunikaci bez chodník . [19]
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3. Popis ešeného území

3.1 Poloha ešeného území

Zájmové území je situováno v centru obce Chot buz. Ta se nachází v blízkosti m sta

eský T šín. V rámci eské republiky najdeme obec Chot buz v severovýchodní

ásti Moravskoslezského kraje, na hranici s Polskou republikou. Geomorfologicky leží

v jednotce Podbeskydská pahorkatina a geograficky v oblasti nazvané T šínské Slezsko.

Obec ohrani uje ve východní ásti eka Olše. Pr rná nadmo ská výška iní 270 m n. m.

a rozloha obce má hodnotu 1 061,13 ha.  Obec Chot buz má 1147 obyvatel a hustotu

zalidn ní 108,09 ob. / m2.  Obec tvo í t i  katastrální  území,  a to Chot buz, Zpupná Lhota

a Podobora.

Lokalitou, kterou se zabývá tato práce je vymezena parcelami s ísly 389, 391, 395,

397, 402, 485/1, 485/13, 485/14, 485/15, 485/16, 485/17, 485/18, 485/27, 485/41. Tyto

parcely spadají do katastrálního území Zpupná Lhota. Pozemky se nacházejí v p ibližné

nadmo ské výšce 283 až 288 m n. m. a neleží na poddolovaném území ani v záplavové

zón . V docházkové vzdálenosti do 400 m najdeme autobusovou zastávku a základní

ob anskou vybavenost. Ta je zastoupena obecním ú adem, poštou, mate skou a základní

školu, obchodem a Sportovn  - kulturním st ediskem. [22]

Obr. 1 Ortofotomapa s vymezením ešeného území, [23]
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V rámci reformy státní správy byla obec Chot buz s ú inností od 1. 1. 2003 zahrnuta

do správního obvodu obce s pov eným obecním ú adem a zárove  obce s rozší enou

sobností eský T šín, který je vymezen územím obcí eský T šín a Chot buz. eský

šín a obec Chot buz, jako jeho bývalá sou ást, mají n kolik zvláštností v porovnání

s p ibližn  stejn  velikými m sty. Hlavní odlišnost je v poloze t sn  u státní hranice, p es

niž navazuje druhá v tší ást p vodn  jedno m sta. Významnou roli hraje i poloha, která je

mezi d ležitými pr myslovými centry T incem a Karvinou. Nem žeme opomenout také

vazbu obyvatel na Ostravu v oblasti školství a zam stnanosti. [15]

3.2 Obyvatelstvo

Obec Chot buz vznikala spíš samovoln  než s ur itým kompozi ním zám rem.

V Územním plánu je podporováno dopln ní centra tohoto sídla, a to centralizováním nové

výstavby do t chto míst. Prognóza vývoje po tu obyvatel má vliv na zam stnanost

obyvatel a podmínky pro nalezení zam stnání. Po et obyvatel v minulosti ovlivnily hlavn

tyto vlivy:

- poloha z dopravního hlediska v p ím stské návaznosti na eský T šín;

- vesnický charakter sídla a rozptýlená zástavba slezského typu;

- v d sledku 2. sv tové války došlo k mírnému snížení po tu obyvatel. [15]

Tab. . 1 Vývoj po tu obyvatel, [25]

V Chot buzi je dlouhodobý r st obyvatel pom rn  prom nlivý. Dlouhodob jší

hledisko poukazuje na ovlivn ní po tu obyvatel mírným poklesem p irozenou m nou

a výrazn jším vlivem migrace. Tak, jako i v jiných okolních obcích, dochází ke zhoršení



18

kové struktury obyvatel. Ve výhledu, do roku 2020, je možnost mírného r stu po tu

obyvatel zap in ného migrací. [25]

Tab. . 2  Dlouhodobý vývoj po tu obyvatel, [15]

skute ný po et ob. prognóza

rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2007 2020

Chot buz 878 1016 1539 1377 1240 1113 1081 912 1089 1200

3.3 Historie obce

Obr. 2 Znak obce Chot buz, [24]

Záznamy o Chot buzi jsou datovány již od roku 1229, a proto je oprávn  jeden

z nejstarších sídelních útvar  v T šínském Slezsku. V po átcích byla Chot buz sou ástí

gotického opevn ného dvoru, který byl v majetku benediktinského filiálního kláštera

v Orlové. Poz statkem z této ásti historie je hláska - válcová v ž. Na po átku 15. století

došlo k rozpadu kláštera v Orlové, a to zap inilo zm nu Chot buze v samostatný statek.

Již od roku 1447 spadala k panství fryštátskému.

O století pozd ji zde byla postavena tvrz s malým dvorem a vlastníkem se stal

Václav Rucký z Rudz. Jeho rodina zde p ebývala až do konce sedmnáctého století.

V letech 1701 až 1771 se vyst ídalo n kolik majitel  a po tomto období m l statek stálého

majitele. Statek Chot buz byl v roce 1802 odkoupen tehdejší T šínskou komorou.
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Významným po inem v historii byl vznik první n mecké hospodá ské školy v roce

1871 a za vznikem stál editel arciknížecích statk  Mat j Kasperlik z Teschenfeldu. Na

šínsku to byla první rolnická škola a roku 1874 se p ejmenovala na zemskou rolnickou

školu. Ve stejném roce se stala nájemníkem Zem Slezská. Škola byla b hem dvou let

kompletn  vybavena a její žáci mohli pracovat v nedalekém pivovaru, v díln  na

zpracování lnu, v lihovaru, olejárn , mlékárn  a sýrárn .

Obr. 3 P vodní škola v Chot buzi, [26]

Roku 1921 došlo ke zm  zemské rolnické školy na školu zimní hospodá skou

s odd lením eským a polským. Škola byla provozována do roku 1923. Následn  byl

zrušen pronájem zámku a statku.

Do roku 1939 byla spravována zastupitelstvem a fojtem.  Ale od tohoto roku, po

dalších 6 let, byla obec Chot buz pod nucenou správou eského T šína. V období 1945 až

1974 zde m l sídlo národní výbor. Následn  byla obec p idružena k eskému T šínu až do

1. 1. 1998 a sou asn  je již samostatnou obcí.

Nejvýznamn jší rozvoj výstavby nastal v letech 1968 - 1974 a v tšina staveb

ob anské vybavenosti vznikla po roce 1961. V tomto období byla postavena mate ská

škola, zastávky autobus  a prob hly rekonstrukce místních komunikací. V roce 1977 došlo

k realizaci Kulturního st ediska. [27]
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3.4 Technická infrastruktura obce Chot buz

3.4.1 Vodní hospodá ství a kanalizace

Obec Chot buz je zásobována pitnou vodou z centrálního zdroje Ostravského

oblastního vodovodu z úpravny Vyšní Lhoty. Níže položená ást zástavby v obci je

zásobována gravita  z vodojemu Mosty 2 x 2500 m3 a západní ást obce, která je ve

vyšší nadmo ské výšce, pomocí ATS. Vodovod je ve správ  SmVaK Ostrava, a.s.,

regionální správa Karviná.

Z d vodu rozlehlosti obce a pom rn  malou hustotou zalidn ní nebyla do sou asnosti

provedena výstavba kanaliza ní soustavy. Realizace celé soustavy by byla v této dob

finan  velice náro ná. V obci jsou odkanalizovány jen ur ité menší díl í ásti a to

v podob  jednotné kanalizace. ást obce je odkanalizována pomocí jednotné kanalizace

vedené podél ulice Chot buzská. Tato kanalizace byla vystav na již d íve a její kapacitní

využití se blíží maximu. [28, 15]

3.4.2 Energetika

V obci Chot buz pokrývá pot ebu elektrické energie rozvodná soustava 22 kV

napájená z trafostanice Ropice 110/ 22 kV. Rozvod elektrické energie je v uspokojivém

stavu.

Zásobování plynem je umožn no na celém území obce z VTL plynovodu DN 200 PN

40 Žukov - T inec, krom ásti Podobora. [28]

3.4.3 Hospoda ení s odpady

V obci není z ízena skládka komunálního odpadu. Komunální odpad je odvážen

mimo obec na skládky Sta  a DEPOS Horní Suchá. [28]

3.4.4 Telekomunikace

Na území obce se nachází vedení sd lovacích kabel . Digitální sí  obce je

v sou asnosti vyhovující jak pro výstavbu nových dom , tak pro využití datových služeb.

Zákazníci využívající komunika ní sí  jsou napojeni na hlavní úst ednu v eském T šín .

[28]
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3.4.5 Požární ochrana obce

Pod obec Chot buz spadají dva sbory dobrovolných hasi . Požární zbrojnice sboru

Zpupná Lhota se nachází ve východní ásti obce a sboru Chot buz v západní ásti.

3.5 Klimatické podmínky

Území obce Chot buz má celkov  p íznivé p írodní podmínky. Jedná se o klimaticky

mírnou pahorkatinu, velmi vlhké klimatické oblasti a srážky ani pr toky zde obvykle

nedosahuji extrémních hodnot. Území netrpí nedostatkem vody a stav vodního režimu je

v celku p íznivý.

Pr rná ro ní teplota nabývá hodnoty kolem 8 °C. Celkový úhrn srážek se

pohybuje od 800 do 1000 mm. Sm ry v tr  p evládající v oblasti jsou jižní (30%), západní

(21,3%), severní (14,6%) a východní (7%).

irozené klimatické podmínky jsou narušovány vysokým stupn m zne išt ní

ovzduší. [25]
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4. Popis stavu

4.1 Širší vztahy

Území, kterým se zabývá diplomová práce, je situováno v centrální oblasti obce

Chot buz. Jižním sm rem, v p ímé návaznosti na obec, leží m sto eský T šín a jeho

centrum je vzdáleno p ibližn  3 km. Severn  se nachází m sto Karviná ve vzdálenosti

12 km, sm rem na jih zhruba 15 km leží m sto T inec a 28 km jihozápadn  je m sto

Frýdek - Místek. Západním sm rem nalezneme m sto Haví ov vzdálené 18 km.

ešená lokalita má uspokojivou dopravní obslužnost. Hromadná p eprava osob je

zajišt na v podob  autobusové a železni ní dopravy. V návaznosti na st ed ešeného území

se nachází dv  autobusové zastávky v docházkové vzdálenosti do 400 m.  Režim na t chto

zastávkách poskytuje dopravu v obou sm rech, jak v rámci obce, tak ve sm ru do m sta

eský T šín. Železni ní stanice Chot buz je vzdušnou arou vzdálena 1,7 km. St žejním

tahem obcí je silnice III. t ídy Chot buzská, která se napojuje západn  na silnici I. t ídy

.  11  a  východn  na  silnici  I.  t ídy  .  67.  Silnice  I.  t ídy  .  67  Karvinská  propojuje

Karvinou s eským T šínem a silnice I. t ídy . 11 Ostravská spojuje Haví ov s eským

šínem.

V blízkosti navrhované ešené plochy je situována nezbytná ob anská vybavenost.

Západním sm rem, p ibližn  300 m od st edu území, se nachází obecní ú ad, pošta,

mate ská a základní škola, obchod a Sportovn  - kulturní st edisko. Východn  od území,

ve vzdálenosti zhruba 400 m, najdeme restauraci, kostel s h bitovem a kapli s h bitovem.

Platný Územní plán sídelního útvaru eský T šín pro obec Chot buz ur uje plochu

ešeného území v této práci jako NP - území neurbanizované zem lské p dy. V okolí

navazují zóny UBI - urbanizované individuální bydlení ze severu, áste  UP -

urbanizované zem lské výroby na severovýchod  a ostatní plocha NP - území

neurbanizované zem lské p dy
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4.2 ešená lokalita

4.2.1 Sou asný stav ešeného území

Rozvojová lokalita „ZU1“ je uvedená v Územn  analytických podkladech eský

šín aktualizace . 2, 2012.

Tab. . 3  Závady v urbanistické struktu e, [25]

Tato práce eší pouze ást dané lokality, která byla vybrána s ohledem na okolní

podmínky. Omezujícím faktorem je nap íklad ochranné pásmo h bitova, intenzivn jším

využitím n kterých parcel jejich majiteli, plochy ur ené dle územního plánu jako zóna

aktivit obchodu, výroby a služeb.

Obr. 4 Zobrazení lokality „ZU1“, [25]

ást rozvojové lokality v sou asnosti plní funkci zem lské p dy. Rozloha dané

ásti iní 7,261 ha. Pozemek se nachází v nadmo ské výšce p ibližn  283 až 288 m. n. m.

a je mírn  svahovitý sm rem k východu. Na ploše se nenacházejí žádné vzrostlé stromy i

ke e, ale pouze travnatý pokryv.
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4.2.2 Dopravní infrastruktura ešeného území

Území je p ímo dopravn  napojeno na komunikaci- ul. K Rybník m, která plní

funkcí p ístupovou k objekt m a zem lským plochám. Tato komunikace se dále

napojuje na st žejní obslužnou komunikaci v obci III. t ídy Chot buzská. V návaznosti na

st ed ešeného území se nachází dv  autobusové zastávky v docházkové vzdálenosti do

400 m, které propojují obec Chot buz s eským T šínem. Další možností v autobusové

doprav  je zastávka ve vzdálenosti p ibližn  800 m a ta propojuje Karvinou s eským

šínem. Železni ní stanice Chot buz je vzdušnou arou vzdálena 1,7 km a doprava je

vedena sm r eský T šín, Haví ov a Karviná.

4.2.3 Technická infrastruktura ešeného území

 Vzhledem k dosavadní funkci území není p ímo napojeno na využitelnou technickou

infrastrukturu. V okolí se nacházejí sít  technické infrastruktury, na které je možno území

ipojit.

4.2.4 Limity ešeného území

Grafické znázorn ní limit ešeného území nalezneme ve výkrese . 2 Limity využití

území. Jedná se zejména o limity viz. níže.

Ochranné pásmo elektrického vedení

V ešené lokalit  nalezneme vedení vysokého nap tí 22 kV, které má ochranné

pásmo v ší ce 7 m po obou stranách, m eno od krajního vodi e. Tento limit v podstat

lí území na t i ásti a je nejvýznamn jším omezujícím faktorem.

Ochranné pásmo plynovodu

Jižní hranici území lemuje vedení st edotlakého plynovodu DN 40, jehož ochranné

pásmo iní 1 m na ob  strany od vn jšího líce potrubí.

Ochranné pásmo h bitova

Do východní ásti ešené plochy zasahuje ochranné pásmo, které je ur eno v ší ce

100 m od h bitova.
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4.2.5 Regulativy

Nov  navrhovaná využití území má být v podob  UBI - území urbanizované zóny

individuálního bydlení v RD

Charakteristika zón:

Zóny zahrnují území s p evládající nízkopodlažní  zástavbou rodinnými domy

a funkcemi dopl ujícími bydlení – ob anská vybavenost z oblasti obchodu a nevýrobních

služeb, zele  obytná i hospodá ská, nezbytná technická vybavenost.

Funk ní využití:

a) p ípustné

- rodinné domy (u nové výstavby s vestav nými garážemi);

- vybavenost sloužící k uspokojování denní pot eby obyvatel (obchody, služby bez

negativních vliv  na okolí);

- zele  ve ejná, obytná;

- komunikace motorové, cyklistické, p ší;

- inžovní vily (max. 2 NP – s možností využití podkroví, max. 6 byt );

- vyšší ob anské vybavení v etn  malých ubytovacích za ízení;

- služby bez negativních vliv  na okolí a bez nárok  na výstavbu velkých dílen

a zpevn ných manipula ních ploch;

- stavby pro chov hospodá ského zví ectva.

b) nep ípustné

- garáže a drobné ú elové stavby na samostatném pozemku;

- za ízení výroby a služeb s negativními vlivy na okolní výstavbu;

- rušivé výrobní provozy;

- zábavná za ízení, supermarkety;

- odstavování nákladních automobil , erpací stanice PHM.
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Prostorová regulace:

- nov  realizované objekty budou jednopodlažní (max. 2 NP) s možností využití podkroví

pro obytnou funkci;

- objekty staveb dopl kových budou dosahovat ve h ebeni st echy maximáln  7 m od

terénu;

- nov  realizované objekty zachovají minimální odstup 10 m od osy obslužné komunikace,

ípadn  budou respektovat uli ní áru nebo silni ní a železni ní ochranná pásma, pokud

technické podmínky neumožní vzdálenost dodržet, bude stanovena orgánem územního

plánování;

- budou respektována p íslušná ochranná pásma za ízení technického vybavení;

- zastav ná plocha (index zastav ní) bude maximáln  25 % z celkové vým ry  pozemk

RD, pokud technické podmínky území to neumožní, bude stanovena orgánem územního

plánování;

- st echy nových nebo p estavovaných objekt  budou sedlové nebo valbové (nebo jejich

obdoba). [15]

4.2.6 P írodní podmínky

Geologické pom ry ur ují území do oblasti kvartéru, což znamená p evažující hlíny,

sprše, písky a št rky. Z hlediska typu je ur en sediment nezpevn ný a hornina na celé ploše

ur ena jako sprašová hlína. [29]

Obr. 5 Vý ez z geologické mapy, [29]
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Tab. . 4  Geologická legenda, [29]

Hornina Sprašová hlína

Typ horniny Sediment nezpevn ný

Geneze Eolická

Eratém Kenozoikum

Útvar Kvartér

Soustava eský masiv-pokryvné útvary a postvariské magmatity

Oblast Kvartér

Výskyt radonu v geologickém podloží je d ležité zjistit a za adit do t ech stup

rizika. Celé ešené území pat í do oblasti s nízkým rizikem p ítomnosti radonu. [30]

Obr. 6 Vý ez z radonové mapy, [30]
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4.3 SWOT analýza

Tab. . 5  SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

- atraktivní poloha v obci

- dobrá dostupnost ke stávající

  dopravní a technické infrastruktu e

- dobrá dostupnost k zastávkám autobusové

  dopravy

- v blízkosti ob anská vybavenost (pošta,

  obecní ú ad, škola a mate ská škola,

  obchod, Sportovn  - kulturní st edisko,

  restaurace)

- mírná svažitost území

- bydlení v malé klidné obci poblíž pom rn

významných m st

- nutno zajistit hydrogeologický

  a geologicky pr zkum

- OP VN elektrického vedení

- OP plynovodu

- OP h bitova

- pot eba napojení lokality z východu

  (komunikace mimo ešené území)

ÍLEŽITOSTI HROZBY

- vznik lokality pro atraktivní bydlení

- rozvoj této ásti obce

- usm rn ní výstavby v rámci celé obce

- efektivní využití stávající dopravní

  a technické infrastruktury v této ásti obce

- p ípadné místo pro umíst ní nové mate ské

  školky

- nedostatek financí

- nedostate ný zájem o bydlení

- problém s odvodn ním území

  a napojením na stávající deš ovou

  kanalizaci

- nesouhlas dot ených orgán  a vlastník

  okolních pozemk

- nedojde k odkoupení všech pot ebných

  parcel

- špatné výsledky geologického

  a hydrogeologického pr zkumu
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5. Urbanistické návrhy

5.1 Urbanistický návrh A

V této variant  je navrženo 41 rodinných dom , které jsou odlišeny na dva typy,

z toho d m prvního typu v po tu 28 a druhý typ v po tu 13. První je obdobou

jednopodlažního RD s neobývaným podkrovím a vestav nou garáží a druhý typ je

jednopodlažní s obyvatelným podkrovím a p ipojenou garáží. První typ, pro pot eby této

práce, je nazýván rodinný d m . 1 a druhý typ rodinný d m . 2.

Parcely rodinných dom  se rozlohou pohybují mezi 1 100 m2 až 1 400 m2 a n kolik

parcel je mimo tyto hodnoty. Nejv tší parcela o velikosti 1 544 m2 a nejmenší parcela

o vým e 1 070 m2 se nacházejí na východním okraji lokality. Dále se návrh zaobírá

problematikou již brzy kapacitn  nedosta ující stávající mate ské školky. V této variant  je

umíst ná nová mate ská škola v jihozápadní ásti území na parcele o velikosti 2 537 m2.

U jižní hranice lokality je vyhrazeno místo pro další p ípadný rozvoj.

Obytná soustava je navržena v podob  „zóny Tempo 30“ bez komunikací pro p ší

a dopravní prostor je využíván jak pro dopravu automobilovou, tak i pro p ší.

5.1.1 Typové rodinné domy

Zám r p edpokládá výstavbu celkem 41 rodinných dom . Pro ú ely této práce byly

zvoleny 2 typové RD. Rodinný d m . 1 je zamýšlen jako jednopodlažní zd ný objekt

s valbovou st ešní konstrukcí. D m . 2 je navržen jako zd ný jednopodlažní s obytným

podkrovím a vestav nou garáží. St echa tohoto objektu je sedlová.

Rodinný d m . 1 má tvercový p dorys o rozm rech 12,5 x 12,5 metr . Má

neobytný p dní prostor, který je vhodný pouze pro skladování v cí. Zastav ná plocha

tohoto objektu bez terasy iní 156,25 m2. Tento d m je navržen pro 3 až 4 lennou

domácnost. Tento objekt má celkem 11 místností i s garáží. Jsou to: zádve í, toaleta,

koupelna, spíž, kuchy , obývací pokoj s jídelnou, pracovna, d tský pokoj, ložnice

a chodba. P ístup na p du je ešen pomocí skládacích p dních schod , které jsou situovány

na chodb . Hlavní vstup do domu je situován ze severní strany objektu. Z téže strany je
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také navržený vjezd do garáže. Garáž má výklopná garážová vrata a je rozm rov

projektována na jeden osobní automobil. Jelikož dle výpo tu parkovacích stání vyšlo

u tohoto typu 2 parkovací stání, p edpokládá se parkování druhého vozu na pozemku RD

ed garáží. Dispozi ní ešení, v etn  vybavenosti domu je zakresleno na výkresu . 10

Rodinný d m . 1 – p dorys 1. NP.

Vytáp ní domu se p edpokládá plynem, v koupeln  je situován plynový kotel typu C-

TURBO. Spaliny tohoto kotle ústí do koaxiálního komínového t lesa.

Tento d m je vystav n na betonových základových pásech ší ky 750 mm a hloubky

900 mm.  Základová deska je z vyztuženého betonu tlouš ky 150 mm. Obvodové zdivo

objektu, které je zde navrženo, je broušené cihelné zdivo zn. Porotherm v tlouš ce

365 mm. Toto zdivo m že z stat jako omítané jednovrstvé, lze ho však také zateplit

kontaktní tepelnou izolací. P ky jsou taktéž zn. Porotherm. Nenosné p ky jsou navrženy

v tl. 115 mm a nosné p ky jsou tlouš ky 175 mm.

Pro tuto práci p edpokládejme zateplení obvodového zdiva kamennou vatou

Rockwool MAX-E tl. 150 mm, ili skladba vn jšího líce zdiva bude: zdivo porotherm,

15 mm vyrovnávací hrubá omítka, 4 mm lepící hmota izola ních desek, 4 mm základní

vrstva lepící a st rkové malty s armovací sítí, 5 mm strukturovaná omítka sv tle žlutá.

V oblasti soklu bude keramický ražený lícový pásek ervené barvy.

St ešní konstrukce je nezateplená. Jako st ešní krytina je zvolena pálená taška

Tondach Falcovka 11 v ervené barv . Vrstva st ešní konstrukce tedy bude: pálená st ešní

taška, lat , kontralat , kontaktní paropropustná folie, OSB deskové bedn ní.

Skladba stropní konstrukce je navržena následovn : d ev ná palubková podlaha,

tepelná kamenná izolace 300 mm Rockwool, parozábrana a sádrokartonový podhled na

roštu.

Skladba podlahy je: laminátová podlaha, mirelon, samonivela ní st rka, anhydritový

pot r, separa ní folie, podlahová izola ní deska Rockwool (Steprock- kamenná vata

150 mm), hydroizolace (hydroizola ní pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou PE
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vložkou), vyztužený podkladní beton, hutn ná plá . V koupeln  a na toalet  je místo

lamina použita keramická dlažba.

Vnit ní omítky jsou navrženy jako klasické štukové omítky se zrnitostí 0,3 mm.

V koupeln  je do výšky 1,8 m navržen keramický obklad s okrasnými listelami.

Okna jsou plastová sedmikomorová, s izola ními trojskly. Venkovní parapety jsou

tvo eny pozinkovaným plechovým parapetem ervené barvy, vnit ní parapety jsou plastové

bílé. Vstupní dve e do objektu jsou plastové s dekorem imitující d evo,

s vnit ní bezpe nostní vložkou. Interiérové dve e se jsou voštinové s imitací dýhy.

Rodinný d m . 2 má oproti domu . 1 obyvatelné podkroví. V 1.NP se nachází

zádve í, chodba, technická místnost, koupelna, toaleta, šatna, kuchy  s jídelnou

a obývacím pokojem. V podkroví jsou situovány tyto místnosti: ložnice, 2 d tské pokoje

a koupelna. Skladby konstruk ních prvk  stavby se p edpokládají stejné až na st ešní

a stropní konstrukci.

Skladba st ešní konstrukce je v tomto p ípad : st ešní pálená taška Tondach Falcovka

11, lat , kontralat , kontaktní paropropustná folie, 180 mm mezikrokevní zateplení-

kamenná izola ní vata, 100 mm podkrokevní izolace- deska z kamenné vlny, parozábrana,

sádrokarton na ocelovém roštu.

Stropní konstrukce je navržena ze systému Porotherm, jež je tvo ený cihelnými

vložkami Miako a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými sva ovanou

prostorovou výztuží. Skladba stropní konstrukce je: laminátová podlaha, mirelon,

samonivela ní st rka, vyztužená betonová vrstva, Miako vložka, keramobet. nosník,

štuková omítka.

5.1.2 Mate ská škola

Mate ská škola v této práci není ešena podrobn  objemovou studií. P edpoklad je, že

školka bude kapacitn  vyhovovat pro 20 d tí a 5 dosp lých osob a stravování bude

dováženo, a poté bude v budov  školy pouze oh íváno p ed konzumací. Celková vým ra

vyhrazeného pozemku iní 2537 m2, z toho budova zabírá 500 m2. Plocha d tských h iš

iní p ibližn  200 m2. Urbanistické požadavky na mate ské školky jsou stanoveny na
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velikost nezastav né plochy 30 m2/ dít  a zastav ná plocha nesmí p ekro it 30 % z celkové

plochy pozemku. P edpokládá se minimální plocha h išt  4 m2/ dít . Navržené plochy tedy

vyhovují požadavk m. Dalším významnou podmínkou, které návrh vyhoví, je odd lení

iš  dle jednotlivých v kových skupin. Rozd lení stanovuje 3 v kové skupiny a to od 3

do 4 let, od 4 do 5 let a od 5 do 6 let. Všechny prvky h iš  jsou doporu ené od v ku 3 let

a mezi jednotlivé prvky pat í: d tské h išt  Universal (uzp sobeno pro p ístup ZTP),

ev ný dome ek, et zová dvojhoupa ka dopln na o houpa kové sedátko pro ZTP,

koloto  na stání, lanová lávka se sítí, housenka MIDI a pískovišt . Prvky d tského h išt

jsou podrobn ji popsány v p íloze . 3 Mobiliá  a prvky d tských h iš . D tská h išt  musí

spl ovat SN EN 1177 a SN EN 1176–1. [6, 7]

Návrh vnit ních prostor musí spl ovat požadavky na odd lení. Odd lením jsou

myšleny: šatna (18 m2), umývárna (12 m2 a 4 – 5 umyvadel), WC d tí (4 mísy), pracovna

a herna (3 – 4 m2), izola ní místnost (min. 8 m2), p ípravna pokrm , sklad istého prádla

a hra ek, šatny zam stnanc  a hygiena. Hospodá skou ást bude tvo it místo pro

administrativu. [16]

5.1.3 Dopravní infrastruktura

Dopravní napojení území je na dvou místech a to východn  z ulice Chot buzská

a jižn  z ulice K Rybník m. Napojení východní ásti si vyžádá prodloužení komunikace

mimo ešené území pro dopravní napojení na Chot buzskou ulici. V míst  napojení je

navržena dopraví zna ka „St j, dej p ednost v jízd “ k zajišt ní dostate ného volného

rozhledu a ujasn ní p ednosti v jízd . Vedení komunikací v ochranném pásu VN

elektrického vedení je využito z d vodu úspory volné plochy a tím došlo k došlo

k vytvo ení pomyslné osy v ešeném území.

V rámci nov  navržených komunikací je p edpokládán obousm rný provoz

a jednosm rný provoz. Na úsecích s obousm rným provozem MO2k 16/5,5/30, kde

komunikace kopíruje trasu VN elektrického vedení, je ší ka komunikace 5,5 m a celého

dopravní prostoru 16 m. Mimo vedení VN má komunikace MO2k 9/5,5/30 ší ku 5,5 m

a celkový dopravní prostor je 9 m. Jednosm rná komunikace MO2k 8/3,5/30, která

dopravn  obsluhuje západní ást lokality, je navržena v ší ce 3,5 m a celý dopravní prostor

je široký 8 m.
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V severovýchodní ásti najdeme rodinné domy, pro které byl navržen p íjezd

k pozemk m v podob  slepé komunikace o ší ce 4 m. Tato komunikace je opat ena

menším obratišt m pro osobní automobily.

Polom ry oblouk  zatá ení nabývají hodnot 10 m na komunikacích a u vjezd  jsou

polom ry 4 m. P ný sklon nov  navržených komunikací je jednotný o velikosti 2 %.

Odvodn ní vozovky bude pomocí vsakovací rýhy a v n kterých úsecích deš ovou vpustí.

Vzorový ez komunikace a její odvodn ní najdeme ve výkrese . 9 ez komunikací.

Skladba komunikace:

D1-N-5 PIII

- asfaltový beton  40 mm

- obalové kamenivo  50 mm

- kamenivo zpevn né cementem       120 mm

- mechanicky zpevn ná zemina        150 mm

Celá lokalita je dopravn  navržena jako „zóna Tempo 30“ bez komunikací pro p ší.

V této zón  platí dodržování maximální povolené rychlosti 30 km/h a v dopravním

provozu p ednost zprava a podle toho byly také dodrženy rozhledy na k ižovatkách.

Uzp sobeny tomu jsou i tvary nov  navržených parcel, aby nedošlo k jakémukoliv

zabrán ní ve výhledu. Obytná soustava vyžaduje požadavek na zklidn ní dopravy

a dopln ní o ve ejnou zele  v rámci dopravního prostoru. Pro zklidn ní dopravy jsou

použita opat ení v podob  dlouhého zpomalovacího prahu a zúžením vozovky vložením

ostr vku s okrasnými ke i a podélných parkovacích stání, které jsou ur eny hlavn  pro

návšt vníky. Vjezd do zóny je opat en ádným ozna ením, dlouhým zpomalovacím

prahem a varovným pásem p eš celou komunikaci v ší ce 400 mm. Podélná stání mají

ší ku 2 m a délku 7,75 m, ímž bude zajišt n minimální pr jezdný prostor v ší ce 3,5 m.

Jihozápadn  najdeme šikmé stání pro návšt vníky odpo inkové zóny a parkovišt  ur ené

pro pot ebu mate ské školky.

Komunikace pro p ší jsou v rámci ploch odpo inkových nebo zlepšují dostupnost.

Jedná se nap íklad o severním sm rem vedenou p ší komunikaci pro lepší p ístup k ulici

Chot buzská a tím pádem k ob anské vybavenosti a zastávce autobusové dopravy. Plocha
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ších komunikací je dopln na o varovné pásy v ší ce 400 mm v míst  kdy se napojují na

komunikaci pro motorová vozidla. Nov  navržené komunikace pro p ší jsou navrženy

v ší ce  1,5  m a  povrch  tvo en  betonovou dlažbou od  firmy Beton  BROŽ.  Jedná  se  o  typ

Archico Standart erveno - žlutá.

Obr. 7 Vzor povrchu komunikace pro p ší, [31]

Skladba komunikace pro p ší:

- dlažba 60 mm

- drcené kamenivo (4 - 8 mm) 40 mm

- št rkodr  (0 - 63 mm)           150 mm

- zhutn né podloží

Pot eba odstavných stání je zajišt na v rámci pozemku každého rodinného domu.

Parkovaní v rámci celé lokality, které se odvíjí od množství rodinných dom , stanoví

výpo et na 6 míst a tato hodnota je v návrhu spln na. Tyto místa budou odlišena barevn

a budou tvo ena betonovou dlažbou stejného typu jako v p ípad  p ší komunikace, ale

v odlišné barv  Standart ervená.

Skladba parkovacích stání:

- dlažba  80 mm

- drcené kamenivo (4 - 8 mm)  30 mm

- drcené kamenivo (8 - 16 mm)        100 mm

- drcené kamenivo (16 - 32 mm)      200 mm

- št rkopísek            100 mm

- zhutn né podloží



35

 Parkovací stání u odpo inkové zóny v jihozápadní ásti spl uje požadavek dle

výpo tu a je rozší eno na 3 místa z toho 1 ur eno pro osoby zdravotn  t lesn  postižené.

Výpo tová hodnota pro pot ebu stání u mate ské školky vyžaduje zajišt ní 4 parkovacích

stání, které jsou navýšeny na 6 z toho 1 vyhrazeno pro ZTP. [1, 3, 5, 8, 11, 17, 18, 20, 21]

Výpo et odstavných a parkovacích stání

Dle normy SN 736110

N - celkový po et stání

Oo - základní po et odstavných stání

Po - základní po et parkovacích stání

ka - sou initel vlivu stupn  automobilizace - 1:3

kp - sou initel redukce po tu stání

ka = 0,84

kp = 1

a) Odstavná stání

Druh stavby - obytný d m - rodinný

elová jednotka - byt nad 100 m2

Po et ú elových jednotek na 1 stání - 0,5

2 stání na 1 rodinný d m =  Oo = 82

N = Oo * ka = 82 * 0,84 = 68,88 stání

b) Parkovací stání

Druh stavby - obytné okrsky

elová jednotka - obyvatel

Po et ú elových jednotek na 1 stání - 20

Obyvatel = 28 * 3 + 13 * 4 = 136

Po = 7 stání

N = Po * ka * kp = 7 * 0,84 * 1 = 5,88  6 stání

Druh stavby - park

elová jednotka - plocha v m2
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Po et ú elových jednotek na 1 stání - 10 000

Po = 1 stání

N = Po *ka * kp = 1 * 0,84 * 1 = 0,84  1 stání

Druh stavby - mate ská škola

elová jednotka - dít

Po et ú elových jednotek na 1 stání - 5

20 d tí = Po = 4 stání

N = Po * ka * kp = 4 * 0,84 * 1 = 3,36  4 stání

5.1.4 Technická infrastruktura

Ve variant  A se neplánuje p eložka inženýrských sítí. Vedení VN elektrické energie

bude ponecháno a bude akceptováno jeho ochranné pásmo. Vedení nov  navrhované TI

bude spl ovat SN 736005. ást vedení technické infrastruktury bude vedeno pomocí

multikanálu od spole nosti Sitel. P i pokládce budou dodrženy zásady ur ené touto

spole ností, a z d vodu vedení vodovodu, také požadavky na uložení v nezámrzné

hloubce. Rozm ry a uložení jednotlivých vedení je zakresleno ve výkresech inženýrský

sítí. [2, 32]

Obr. 8 Multikanál Sitel, [32]

Zásobování pitnou vodou bude zajišt no napojením na stávající vodovod DN 100

PVC, který vede jihozápadn  od ešeného území. Potrubí nov  navrženého vodovodu bude

DN 80. Na tomto potrubí budou v ešeném území situovány dva podzemní hydranty.

Z d vodu absence splaškové kanalizace, na kterou by mohla být napojena

kanaliza ní sí  na navrhovaném území,  budou splaškové vody odvád ny z jednotlivých



37

objekt  do domovních isti ek odpadních vod, které se umístí na pozemky jednotlivých

parcel. Pro rodinné domy a mate skou školku navrhuji typ AS-VARIOcomp K ULTRA od

výrobce ASIO, s.r.o.  Tato isti ka odpadních vod se vyrábí ve variantách pro 3 až 25 EO.

[33]

Obr.9 Domovní istírna odpadních vod, [33]

Deš ové vody budou zasakovány na jednotlivých pozemcích vlastník  rodinných

dom . Voda bude odvedena ze st ech a zpevn ných ploch pomocí potrubí do navržených

akumula ních box . Vsakování bude provedeno pomocí akumula ních box  Wavin Q-Bic

od firmy WAVIN Ekoplastik. [34]

Obr. 10 Akumula ní box Wavin Q-Bic, [34]

Odvodn ní dopravních komunikací bude provedeno pomocí samotného sklonu

komunikace do vsakovacích rýh s drenáží a deš ových vpustí. Ve vsakovací rýze se umístí

perforovaná drenáží trubka DN 250 pro odvád ní vod. Prioritn  je dosáhnout zasakování

jíž v prostoru rýhy a drenážní trubkou odvád t co nejmenší množství deš ových vod.
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V úsecích, kde není možno zasakovat, bude voda odvád na pomocí deš ové kanalizace

DN 250 p es vpusti. Na t chto ástech kanalizace budou umíst ny kanaliza ní šachty ve

vzdálenostech 30 m. Voda bude dále svedena do reten ní nádrže, která bude umíst na ve

východní ásti ešené lokality. Voda z této nádrže bude dále odvád na p epadem do

stávající deš ové kanalizace. K této práci není dostupný podrobný hydrogeologický

pr zkum, a tedy nem že být stanovena p esná velikost a návrh reten ní nádrže. Návrhem

vsakovacích rýh a reten ní nádrže je snahou zajistit co nejmenší zatížení stávající deš ové

kanalizace v obci.

Zemní plyn bude dodáván do území pomocí nov  navrženého st edotlakého

plynovodu DN 63, který se bude napojovat východním sm rem od území. Bod napojení se

nachází blízko vjezdu na nov  navrhovanou komunikaci a do ešeného území vede podél

této komunikace.

Vedení elektrické energie se napojí na již stávající trafostanici umíst nou

severovýchodním sm rem. K území bude dovedeno v trase VN elektrického vedení. Takto

bude ešeno i vedení pro ve ejné osv tlení.

Ve ejné osv tlení je zajišt no po celé ploše komunikací a ve ejného prostranství.

Stožáry osv tlení jsou od sebe umís ovány ve vzdálenostech 20 až 30 m. Zvolený typ

svítidla je LED LSL 30 od výrobce GRAH Automotitive. Tento typ svítidla  je vhodný pro

komunikace, jakou jsou místní silnice, m stské silnice a parkovací plochy. Svítidlo je

vyrobeno z kvalitních materiálu s hliníkovým šasí, UV stabilním krytem, plechovým

reflektorem potaženým st íbrným potahem, kvalitním t sn ním zabra ujícím vniku

vlhkosti a vody. Navržené svítidlo bude umíst no na osv tlovacím stožáru. Oba tyto prvky

najdeme v p íloze . 3 Mobiliá  a prvky d tských h iš .

Situování napojovacích bod  a zakreslení tras technické infrastruktury je p iloženo

ve výkresech . 7 a 8 a výpo ty pot eby sítí jsou umíst ny v p íloze . 5 Výpo ty –

technická infrastruktura.
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5.1.5 Ve ejná prostranství

V severovýchodní ásti území je umíst na menší odpo inková plocha s nezbytnými

prvky m stského mobiliá e a zelení. Jedná se o nov  vysazené d eviny, okrasné ke e,

komunikace pro p ší dopln né o lavi ky, odpadkové koše a ve ejné osv tlení. V západní

ásti je navržena v tší odpo inková zóna, ve které navíc najdeme d ev ný altán

s posezením, sedací soupravu se stolem a lavicemi a stojan na kola. Dále je tato plocha

rozší ena o n kolik prvk  d tského h išt  a to dvoumístnou vahadlovou houpa ku, lanovou

pyramidu a et zovou dvojhoupa kou, která bude dopln na o prvek pro ZTP. Podrobný

popis prvku mobiliá e a d tského h išt  je uveden v p íloze . 3 Mobiliá  a prvky d tských

iš .

5.1.6 Odpady

V Chot buzi jsou komplexní služby spojené s nakládáním s odpady realizovány

spole nosti Nehlsen T inec, s. r. o. Komunální odpad je odvážen jedenkrát za 2 týdny

a odvoz separovaného odpadu (plast, papír, sklo) - vždy jedna surovina s odstupem 14 dní.

Nebezpe né odpady jsou odváženy dvakrát v pr hu roku.  [35]

5.2 Urbanistický návrh B

V této variant  došlo k navýšení po tu rodinných dom  na 46 bytových jednotek

z toho je jednopodlažních s neobyvatelným podkrovím a vestav nou garáží v po tu 25,

jednopodlažních s obyvatelným podkrovím a p istavenou garáží v po tu 13 a také

4 dvojdomky s neobyvatelným podkrovím a vestav nou garáží. Obytná soustava je

navržena jako „zóna Tempo 30“ bez komunikací pro p ší a dopravní prostor je využíván

jak pro dopravu automobilovou tak i p ší. Návrh již nepo ítá s výstavbou mate ské školky,

která m že být umíst ná v západní ásti obce a tak lepé pokrýt tamní pot ebu.

St žejním bodem zm ny v návrhu spat uji v p eložení nadzemního vedení VN

elektrické energie na vedení podzemní a úpravu trasy tohoto vedení. Zm na trasy vedení

a zmenšení ochranného pásma dalo podn t k úprav  trasování komunikací a zmenšení

ší ky celého dopravního prostoru v míst  soub žn  s vedením VN. Druhá podstatná zm na

je v dopln ní komunikace podél západní hranice ešené lokality a to z d vodu pro možné
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využití p ístupu k pozemk m lemující západní hranici. Jelikož, ale využití této komunikace

mito pozemky je pouze výhledová, volba provozu se p iklonila k výb ru jednosm rné

komunikace.

V této variant  jsou navrženy dv  slepé komunikace o ší ce 4 m a na jejich konci

obratišt . V p ípad  komunikace severn ji umístn né je navrhnut typ obratišt  pro v tší

automobily (nap . odvoz odpadu, hasi i) z d vodu délky této komunikace. Komunikace

jsou navrženy v ší ce 5,5 m pro obousm rný provoz a 3,5 m pro jednosm rný. Po et

parkovacích stání pro návšt vníky této obytné soustavy vychází z výpo  pro variantu A.

Také ší ka celého dopravního prostoru, do kterého se zahrnují zatravn né p idružené pásy,

se pohybuje v hodnotách z návrhu A. Jen v p ípad  komunikaci kopírující trasu vedení VN

je celková ší ka snížena na 11,5 m. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se

plánuje ve stejných místech i bodech napojení jako ve variant  A.

Odpo inková zóna vznikne v severovýchodní ásti ešeného území a bude dopln na

o stejné prvky d tského h išt  a mobiliá e jako v p ípad  návrhu A.

5.3 Zhodnocení výb ru varianty

Formou územní studie je zpracovaná varianta A, dle mého osobního názoru

komplexn jší a lépe se hodí do ešené lokality. Výhodu spat uji v dosažení využití celého

území. Varianta je ešena bez nutnosti p eložení inženýrských sítí, což s sebou nese kladný

dopad na finan ní výdaje za realizaci zám ru. Dalším kladným faktorem varianty je

edpokládaný zám r na výstavbu školky, jelikož ta stávající v obci již nemá volné

kapacity pro p íjem dalších d tí. Proto také byla varianta A mnou vybrána pro další

zpracování.
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6. Popis vybraného návrhu A dle vyhlášky . 499/2006 Sb.

Popis je p im en  koncipován dle vyhlášky . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

ve zn ní pozd jších p edpis . Vybrána je p íloha . 2 Rozsah a obsah dokumentace pro

vydání rozhodnutí o zm  využití území a její ásti A Pr vodní zpráva a B Technická

zpráva.

A Pr vodní zpráva

6.1 Identifika ní údaje

6.1.1 Údaje o území

a) navrhovaná zm na využití území

Zm na využití plánuje návrh 41 nových jednopodlažních rodinných dom  a budovy

mate ské školky. Tato zm na s sebou nese pot ebu na novou technickou a dopravní

infrastrukturu. Napojení si vyžádá také návrh nové dopravní komunikace vedenou mimo

vyhrazenou ešenou lokalitu. Území leží v pomyslném centru obce a na výhodném míst .

b) místo (katastrální území, parcelní ísla pozemk )

Umíst ní lokality je v rámci rozvojové lokality „ZU1“, která se nachází v obci Chot buz.

ást rozvojové lokality ešená v této práci leží v katastrálním území Zpupná Lhota.

Parcelní ísla pozemk  jsou se azena v následující tabulce.
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Tab. . 6  Výpis parcel, [22]

.p. obec
katastrální

území vým ra
druh

pozemku vlastník

389 Chot buz Zpupná Lhota   1898 orná p da

SJM Broda Gustav a
Brodová Eva Ing.,
Kubaczka Adolf,
Kubaczka Anna

391 Chot buz Zpupná Lhota     205
trvalý travní

porost

SJM Broda Gustav a
Brodová Eva Ing.,
Kubaczka Adolf,
Kubaczka Anna

395 Chot buz Zpupná Lhota   2764 orná p da René Wloch

397 Chot buz Zpupná Lhota     176
trvalý travní

porost
René Wloch

402 Chot buz Zpupná Lhota   2022 orná p da
SJM Branna Jana a

Branny Jan Ing.

485/1 Chot buz Zpupná Lhota 11079 orná p da
SJM Broda Gustav a
Brodová Eva Ing.,
Kubaczka Adolf

485/13 Chot buz Zpupná Lhota 10970 orná p da Raboteg Eva Mgr.

485/14 Chot buz Zpupná Lhota   9417 orná p da Branny Jan Ing.

485/15 Chot buz Zpupná Lhota   3082 orná p da Putniorzová Janina

485/16 Chot buz Zpupná Lhota 13969 orná p da Broda Gustav

485/17 Chot buz Zpupná Lhota   5952 orná p da Wloch Leonard
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485/18 Chot buz Zpupná Lhota     825
trvalý travní

porost
Obec Chot buz

485/27 Chot buz Zpupná Lhota 10547 orná p da Umorczyková Helena

485/41 Chot buz Zpupná Lhota     181 orná p da
Kuctí ek Ji í Ing.,

Kuchtí ková Zuzana
Bc.

c) p edm t dokumentace

edm tem této dokumentace je vytvo ení nového využití ásti rozvojové lokality „ZU1“

v Chot buzi. Návrh využití je zpracován v podob  zástavby pro funkci individuálního

bydlení.

6.1.2 Údaje o žadateli

c) obchodní firma nebo název, I , bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická osoba)

sto eský T šín

Nám stí SA 1/1

eský T šín, 737 01

O: 00297437

6.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická osoba

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, I , bylo-li p id leno, adresa sídla

(právnická osoba)

Bc. Petra Machandrová

Nám stí SA . 5

eský T šín, 737 01

6.2 Seznam vstupních dat

- Územní plán sídelního útvaru eský T šín pro obec Chot buz
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- Územn  analytické podklady pro správní obvod obce s rozší enou p sobností - m sta

eský T šín

- katastrální mapa, zabaged - podklady z portálu eského ú adu zem ického

   a katastrálního

- osobní prohlídka

- vlastní fotodokumentace

- platné zákony a vyhlášky

- technické podmínky a odv tvové technické normy

- státní eské normy

- vyjád ení dot ených správc  sítí

- konzultace s odborníky

- mapové podklady z www.maps.google.cz

6.3 Údaje o území

a) rozsah ešeného území; zastav né / nezastav né

Lokalita v sou asnosti plní funkci zem lské p dy a tudíž pat í do nezastav né ásti obce.

Rozloha dané ešené ásti iní 7,261 ha. Pozemek se nachází v nadmo ské výšce p ibližn

283 až 288 m n. m. a je mírn  se svahuje sm rem k východu.

b) dosavadní využití a zastav nost území

Lokality v sou asnosti plní funkci zem lské p dy a tudíž pat í do nezastav né ásti.

V území nalezneme pouze nadzemní vedení vysokého nap tí. Ulice K Rybník m, která

lemuje jižní hranici území, slouží pro obsluhu p ilehlých rodinných domu.

c) charakteristika dot eného území, pozemk  a staveb na nich,

Dot ené území v sou asnosti plní funkci zem lské p dy. Pozemek se nachází

v nadmo ské výšce p ibližn  283 až 288 m n. m. a je mírn  svahovitý sm rem k východu.

Tento výškový rozdíl je na délce 400 m. Na ploše se nenacházejí žádné vzrostlé stromy i

ke e, ale je pouze zatravn n.
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d) údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  (památková rezervace,

památková zóna, zvlášt  chrán né území, záplavové území apod.)

ešené území nespadá do ochrany podle jiných právních p edpis .

e) údaje o odtokových pom rech

V sou asnosti jsou deš ové vody zasakovány p ímo v území do travnatých ploch.

f) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Navrhovaná zm na není v souladu s platnou územn  plánovací dokumentací. Zám r na

rozvojovou lokalitu je ešen v Územn  analytických podkladech eský T šín aktualizace

. 2, 2012. Problém lokality „ZU1“ je popsán jako nedostate né využití lokality navazující

na centrální ást. Návrh ešení je rozvojový sm r do ásti obce Zpupná Lhota a p edpoklad

pro efektivního využití vynaložených investic do dopravní a technické infrastruktury.

g) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území

Budou dodrženy požadavky vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na

využívání území, ve zn ní pozd jších p edpis .

h) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán

Požadavky dot ených orgán  budou akceptovány a spln ny.

i) seznam výjimek a úlevových ešení

Není stanoven seznam výjimek ani úlevových ešení.

j) seznam souvisejících a podmi ujících investic

Plánovaná zástavba nevyžaduje žádné podmi ující i související investice.

k) seznam pozemk  a staveb dot ených zm nou využití území (podle katastru nemovitostí)

Dle katastru nemovitostí jsou zm nou dot eny tyto parcely: 380, 384, 385, 390, 394,

396/1, 401/1, 401/2, 403, 414, 415, 420/1, 420/2, 446, 451, 453, 457, 460, 466, 463/1,

463/2, 484, 485/24, 485/25, 485/26, 485/29, 485/38. Všechny tyto parcely jsou

v katastrálním území Zpupná Lhota. Na parcele 485/29 dojde k výstavb  nové

komunikace, která dopravn  napojí území z východní ásti na stávající komunikaci

Chot buzská.
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6.4 Údaje o zm  využití území

a) celková vým ra území dot eného zm nou

Celková vým ra dot eného území iní 7,261 ha a na parcele 485/ 29 je plocha nové

komunikace pro napojení ešené lokality o vým e 717 m2.

b) údaje o odtokových pom rech

Odtokové pom ry se vlivem výstavby a p em nou území zm ní. Deš ové vody budou

zasakovány na jednotlivých pozemcích vlastník  rodinných dom . Voda bude odvedena ze

st ech a zpevn ných ploch pomocí potrubí do navržených akumula ních a vsakovacích

box . Odvodn ní dopravních komunikací bude provedeno pomocí samotného sklonu

komunikace do vsakovacích rýh s drenáží a deš ových vpustí. Ve vsakovací rýze se umístí

perforovaná drenáží trubka pro odvád ní vod. Prioritn  je dosáhnout zasakování již

v prostoru rýhy a drenážním potrubím odvád t co nejmenší množství deš ových vod.

V úsecích, kde není možno zasakovat, bude voda odvád na pomocí deš ové kanalizace

es vpusti. Voda bude dále svedena do reten ní nádrže, která bude umíst na ve východní

ásti ešené lokality a p epadem bude voda vedena do stávající deš ové kanalizace.

Podrobn jší popis najdeme v podkapitole 5.1.2.

c) požadavky na kapacity dopravní a technické infrastruktury

Dopravní a technická infrastruktura je popsána v podkapitolách 5.1.1 a 5.1.2. a výpo ty

a následné dimenze sítí technické infrastruktury v p íloze . 2 Výpo ty - technická

infrastruktura.

d) p edpokládaná lh ta realizace zm ny využití území

Prozatím není stanovena p epokládaná lh ta pro zm nu využití území.
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B Souhrnná technická zpráva

6.5 Popis a zhodnocení území

a) charakteristika území

Území je tvo enou vegetací v podob  travnaté plochy bez strom  a ke . Severní hranicí

lokalita navazuje na zástavbu rodinných dom  s p ilehlými zahradami. Západní hranici

lemují volné plochy, které jsou ur eny jako orná p da. Jižní ást lokality je lemována

z ásti komunikaci a dále ornou p dou, která se nachází i na východ . Pozemek se nachází

v nadmo ské výšce p ibližn  283 až 288 m n. m. a mírn  se svažuje k východu. Výškový

rozdíl území je na délce 400 m.

b) vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor

Na pozemcích nebyly provedeny pr zkum ani rozbory.

c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma

V území se nachází nadzemní vedení elektrické energie vysokého nap tí 22 kV, které má

stanoveno ochranné pásmo od krajních vodi  v ší ce 7 m na každou stranu.

Jižní hranici území lemuje vedení st edotlakého plynovodu, jehož ochranné pásmo iní

1 m na ob  strany od vn jšího líce potrubí.

Do východní ásti ešené plochy zasahuje ochranné pásmo h bitova, které iní 100 metr

od hranice h bitova. Grafické znázorn ní limit  v území je uvedeno ve výkrese . 2 Limity

využití území.

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

Vybraná lokalita není umíst na v záplavovém ani na poddolovaném území.

e) územn  technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní

a technickou infrastrukturu),

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude provedeno z východního sm ru a to na

komunikaci Chot buzská a na jihozápad  bude napojeno na komunikaci K Rybník m.

Podél t chto ulic bude veden vodovod, plynovod a deš ová kanalizace. Vodovod bude
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napojen jihozápadn , plynovod a deš ová kanalizace na východ  od ešeného území.

Vedení elektrické energie a ve ejného osv tlení bude kopírovat stávající trasu VN

elektrické energie.

6.6 Popis navrhované zm ny využití území

a) základní charakteristika zm ny využití území

Dojde ke zm  využití ze zem lské p dy na zónu individuálního bydlení v rodinných

domech. Tato p em na sebou nese požadavky na novou výstavbu jak samotných objekt  ,

tak staveb pro pokrytí pot eby technické a dopravní infrastruktury a ve ejného prostranství

se zelení.

b) zd vodn ní zm ny vzhledem k sou asnému zp sobu užívání dot eného území

Území je sou ástí rozvojové lokality, která má za úkol efektivn jší využití vynaložených

investic do stávající dopravní a technické infrastruktury a dalším d vodem je usm rn ní

rozvoje výstavby v obci z odlehlých lokalit do centrální ásti.

c) zásady zajišt ní technických podmínek požární ochrany v dot eném území z hlediska

edpokládaného zp sobu využití území

i návrhu dopravních komunikací byly brány ohledy na podmínky pro požární ochranu.

Základním parametrem na komunikaci je dodržení pr jezdné ší ky 3,5 m, což je v celé

ploše spln no a oblouky pro zatá eni jsou navrženy o polom ru 10 m. V území jsou

navrhnuty dva podzemní hydranty ve vhodné vzdálenosti. Nový vodovodní ád DN 80

spl uje minimální požadavek na pot ebu hydrant .

d) zásady ochrany dot eného území p ed negativními ú inky vn jšího prost edí (povodn ,

záplavy, eroze a sesuvy p dy, poddolování, seizmicita, radon, hluk, emise, odpady apod.)

Území se nenachází v záplavové zón  ani na poddolovaném území. Nehrozí zde eroze

a sesuvy p dy ani zvýšená seizmicita. ešená lokalita se dle mapy radonu nachází v území

s nízkou hodnotou nebezpe í. Hrozí zde negativní ú inky hluku z nedaleké komunikace

I/48, která vede jižn  od území a vlakové trati vedené východn  od lokality. Riziko

zvýšených emisí hrozí obzvlášt  z lokálních zdroj  vytáp ní p edevším v zimním období.



49

6.7 P ipojení na technickou infrastrukturu

Vedení elektrické energie se napojí na již stávající trafostanici umíst nou

severovýchodním sm rem. K území bude dovedeno v trase VN elektrického vedení. Takto

bude ešeno i vedení pro ve ejné osv tlení. Zemní plyn bude dodáván do území pomocí

nov  navrženého st edotlakého plynovodu DN 63, který se bude napojovat východním

sm rem od území. Bod napojení se nachází blízko vjezdu na nov  navrhovanou

komunikaci a do ešeného území vede podél této komunikace. Zásobování pitnou vodou

bude zajišt no napojením na stávající vodovod DN 100 PVC, který vede jihozápadn  od

ešeného území. Potrubí nov  navrženého vodovodu bude DN 80. Na tomto potrubí budou

v ešeném území situovány dva podzemní hydranty.  Napojení na splaškovou kanalizaci se

neuvažuje z d vodu její absence.

Situování napojovacích bod  a zakreslení tras technické infrastruktury je p iloženo

ve výkresech . 7 a 8 a výpo ty pot eby sítí jsou umíst ny v p íloze . 5 Výpo ty –

technická infrastruktura.

6.8 Dopravní ešení

Dopravní napojení území je na dvou místech a to východn  z ulice Chot buzská

a jižn  z ulice K Rybník m. Napojení východní ásti si vyžádá prodloužení komunikace

mimo ešené území pro dopravní napojení na Chot buzskou ulici. Podrobné dopravní

ešení daného zám ru se již nachází v podbodu 5.1.3 této práce.

6.9 ešení vegetace

Jelikož p edpokládaný zám r na zástavbu lokality vyžaduje vytvo ení zelených

ploch, je v návrhu uvažována výsadba zelen . Konkrétn  se jedná o výsadbu 190 strom

a 41 ke . Výsadba se bude týkat p edevším ploch, které jsou vymezeny jako odpo inkové

zóny a také plochy v jihovýchodní ásti lokality. V této ásti bude mít výsadba odd lující

charakter, jelikož bude odd lovat novou zástavbu od dalšího území. Výsadba bude
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probíhat až po dokon ení stavebních prací. Stromy a ke e budou vysazeny i v uli ním

prostoru nov  navrhovaných komunikací.

6.10 Popis vlivu navrženého zp sobu využití území na životní prost edí

a jeho ochrana

a) vliv na životní prost edí - ovzduší, hluk, voda a odpady,

edpokládaná zástavba nebude mít, už z principu jejího charakteru, negativní vliv

na zvýšení  hluku, i zhoršení stavu ovzduší v obci.  Zám r nebude mít negativní dopady

na vodu v lokalit . Svoz odpad  bude provád n spole ností Nehlsen T inec, s. r. o.

Komunální odpad bude vyvážen dle nastavených princip  v obci, a to jedenkrát za 2 týdny

a odvoz separovaného odpadu (plast, papír, sklo) - vždy jedna surovina s odstupem 14 dní.

b) vliv na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , ochrana rostlin

a živo ich  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin ,

Jelikož se v ešeném území nenacházejí žádné d eviny, odpadá tím pádem povinnost

ochrany d evin i památných strom . Na území se nenacházejí chrán ní živo ichové ani

rostliny.

c) vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000,

ešená lokalita nespadá do soustavy chrán ných území Natura 2000. Nebude tím pádem

vliv ešen.

d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA,

Návrh na zástavbu nespadá do kritérií zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA.
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7. Ekonomický propo et varianty A

Podklady využité pro tento propo et byly:  Ceník RTS, a.s.

Cenový v stník

Stavební standardy

Ceníky výrobc  a prodejc



52



53



54

8. Záv r

Úkolem této diplomové práce bylo vytvo ení nového využití rozvojové lokality

„ZU1“ v Chot buzi. Tato lokalita leží v lukrativní ásti obce. Je zde dobrá dopravní

obslužnost a také možnost se napojit na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Jelikož se jedná o centrální ást obce, je zde situována také ob anská vybavenost.

Tato práce obsahuje urbanistické návrhy dvou možných variant zástavby, s tím, že

vybraná varianta je ešena podrobn ji. Jedna varianta eší lokalitu zcela bez p eložek sítí

technické infrastruktury a druhý návrh po ítá s p eložkami inženýrských sítí. Sou ástí

návrhu je také ešení dopravní a technické infrastruktury. Nedílnou sou ástí návrhu je

ešení ve ejných prostranství s m stským mobiliá em a zelení.

V rámci zvolené varianty A bylo uvažováno s výstavbou mate ské školy, z d vodu

nedostate né kapacity školky stávající.

Na úvod se práce zabývá rekapitulací teoretických východisek, pak následuje popis

Chot buze samotné, v etn  její historie. Dále je popsána dopravní, technická a ob anská

vybavenost obce. Následoval podrobný rozbor a popis ešené lokality. V návaznosti byla

zpracována varianta návrhu A, ve které byly p im en  popsány také typové rodinné domy,

etn  návrhu jejich konstruk ních a materiálových prvk  a posléze byla zpracována

varianta návrhu B. První návrh byl popsán podrobn ji. V záv ru práce byl vytvo en

ekonomický propo et se stru ným p ehledem náklad  na výstavbu zám ru A.

Ob  dv  variantní ešení byly navrženy v souladu s platnými eskými normami,

vyhláškami a zákony. Respektovány byly všechna ochranná pásma vedení technické

infrastruktury a také ochranné pásmo h bitova. Taktéž jsou tyto návrhy v souladu

s požadovaným funk ním využitím tohoto území.

Jelikož se v posledních letech objevuje ím dál v tší zájem o výstavbu nových dom

v této obci a na tuto lokalitu ješt  nebyla zpracována žádná studie, mohla by tato práce

sloužit jako dokument, který udává možný budoucí sm r vývoje této ásti obce.
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Příloha č. 1 Fotodokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Jihozápadní pohled 
 
 

 
    Ji�ní pohled 



 
    Severovýchodní pohled 
 
 

 
    Jihovýchodní pohled 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 2 Výpočty - technická infrastruktura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝPOČET POTŘEBY PITNÉ VODY 

 

1. Průměrná denní potřeba vody 

 

 a) bytový fond 

     28 RD - 3 obyvatelé - 28 * 3 = 84 

     15 RD - 4 obyvatelé - 13 * 4 = 52 

                               ∑ P =  136                                    

   

   Qpb = ∑ P * q = 136 * 98,6 = 13 409,6 l/d 

     P - počet obyvatel 

     q - specifická potřeba vody [l/d] 

 

 b) občanská vybavenost - mateřská školka 

     počet obyvatel - 25 

     Qpv = ∑ P * q = 25 * 55 = 1 375 l/d 

     P - počet obyvatel 

     q - specifická potřeba vody [l/d] 

 

celková průměrná denní potřeba vody 

Qpob = Qpb + Qpv = 13 409,6  + 1 375 = 14 784,6 l/d 

 

2. Maximální denní spotřeba vody pro obyvatele 

 

 Qm=Qpob * kd = 14 784,6 * 1,5 = 22 176,9 l/d  

koeficient denní nerovnoměrnosti - kd = 1,5  

 

3. Maximální hodinová potřebu vody pro obyvatele 

 

Qh(20)=1/24 * kh* Qm = 1/24 * 1,8 * 22 176,9  = 1 663,27 l/h = 0,462 l/s 

součinitel hodinové nerovnoměrnosti - kh = 1,8 (zástavba rodinnými domy) 

 

 



4. Výpočet dimenze potrubí 

 

v

Q
d

*
*4

π
= =

1*
000462,0*4

π
= 0,0243 m = 25 mm …… navrhuji DN 80 

 

 

VÝPOČET POTŘEBY PLYNU 

 

1)Výpočet roční potřeby plynu: 

 

Účel potřeby 
Vaření 

qi = 150 m3/r 

Velký TUV 

qi = 350 m3/r 

Otop-velký RD 

qi = 3500 m3/r 

Celkem 

 

41 RD 6 150 m3/r 14 350 m3/r 143 500 m3/r 164 000 m3/r 

Občanská vybavenost 750 m3/r 1 750 m3/r 17 500 m3/r 20 000 m3/r 

                 

Roční potřeba plynu je 184 000 m3 za rok. 

 

 

2)Výpočet hodinové potřeby plynu  

(spotřeba občanské vybavenosti převedena na 5 RD) 

 

Qmax,h = qhi * Pi * ki 

qhi - příkon daného druhu spotřebiče 

Pi - počet spotřebičů 

ki – koeficient současnosti daného účelu spotřeby 

 

k1 = 1/ln(Pi+16)            k2 = 1/(Pi)
0,1 

 

a)vaření: 

Qmax,h1 = qhi * Pi * k1 = qhi * Pi * (1/ln(Pi+16)) = 

            

= 1,2 * 46 * (1/ln(46+16)) = 13,38 m3/h 

 



b)příprava TUV na velkém ohřívači: 

Qmax,h2 = qhi * Pi * k1 = qhi * Pi * (1/ln(Pi+16)) = 

 

= 2,1 * 46 * (1/ln(46+16)) = 23,41 m3/h 

 

c)topení ve velkých RD: 

Qmax,h3 = ∑ qhi * Pi * k2  =∑ qhi * Pi * (1/(Pi)
0,1)  = 

 

= 2,5 * 46 * (1/(46)0,1) = 78,42 m3/h 

 

Obyvatelé celkem: 

 

Qmax,h,ob = Qmax,h1 + Qmax,h2 + Qmax,h3 =  

       

= 13,38 + 23,41 + 78,42 = 115, 21 m3/h 

 

 

Hodinová potřeba plynu celkem 115,21 m3/h.       

 

  D = K *     = 13,8 *  = 33 mm 

 

Navrhuji plynovodní potrubí DN 63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝPOČET POTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 

Elektrifikace bytu: 

A - el. energie pou�ívána pro osv ětlení, drobné spotřebiče 

B1 - A + el. sporák s troubou 

B2 - B1+ příprava TUV) 

C - plně elektrifikováno včetně klimatizace a vytápění 

 

Navrhované RD a mateřská školka spadají do kategorie B1 

 

Soudobost pro n-bytů: 

βB1 = 0,35 

 

Specifický příkon [kW/bj]: 

PbB2 = 6,8 

 

Výpočtový příkon: 

 

Pb = B1 * PbB1 * βB1 = 46 * 6,8 * 0,35 = 109,48 kW 

 

Vypočítaný po�adovaný p říkon 109,48 kW. 

 

 

VÝPOČET MNO�STVÍ ODPADNÍCH VOD 

Vypočet mno�ství splaškových vod pro RD č. 1  

- mno�ství splaškových vod pro dané území odpovídá mno�ství odebrané pitné vody  

     Qd = Qp = 295,8 l/d 

 Qp = průměrný denní průtok splaškových vod [ l/s ]  
kmax= koeficient nerovnoměrnosti průtoku [ - ] 

kmax= 7,2 

Qmax = (Qp / 24) * kmax = (295,8/24) * 7,2 = (88,74/3600) =  0,0247 l/s 

Všechny domy budou napojeny na domovní ČOV a to pro 5 EO. 

 



VÝPOČET MNO�STVÍ DEŠ ŤOVÝCH VOD 

Pro dešťovou kanalizaci na nejdelším úseku kde vede pod komunikací. 

 

 = max. odtok dešťových vod [ l/s ]  

  = bezrozměrná součinitel odtoku [ - ]  
  =  plocha povodí určitého úseku stoky [ ha ]  
  = intenzita směrodatného deště [ l/(s.ha) ] 

 = 0,8 * 0,0715 * 128 = 7,3 l/s 

 Dle nomogramu stačí DN 250 a proto navrhuji na kanalizaci PVC DN 250. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 3 Mobiliář a prvky dětských hřišť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOBILIÁŘ 

 

Bonita Group Service s.r.o. 

(dostupné z http://www.hriste-bonita.cz)  

 

LAVIČKA 2 (S OPĚRADLEM) 

Kód produktu: LA-102 

Rozměry: 1,6 x 0,6 x 0,5 m 

 

 

 

 

 

 

 

SEDACÍ SOUPRAVA 02 

Kód produktu: SED-02 

Rozměry: 2,2 x 2 x 0,9 m 

Plocha nutná pro montá�: 5,2 x 5 m 

 

 

 

ODPADKOVÝ KOŠ 

Kód produktu: OK-01 

Rozměry: 0,5 x 0,5 x 1 m 

 

 

 

 

 

STOJAN NA 5 KOL 

Kód produktu: SK-05 

 



KOOPERATIVA, výrobně obchodní dru�stvo  

(dostupné z http://www.kooperativa-vod.cz) 

 

 

LED SVÍTIDLO LSL 30 

Kód produktu: 30A 

Rozměry: 0,430 x 0,310 x 0,060 m 

Výrobce: GRAH Automotive 

 

 

 

 

GA - TŘÍSTUPŇOVÝ 

Osvětlovací sto�ár bezpaticový - sadový, t řístupňový 

kód produktu: GA-6 - 114/89/76 

rozměry: L= 6,8 m 

               H= 6 m 

               E= 0,8 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Jiří Sedlák - VETAS 

(dostupné z http://www.vetas.cz) 

 

ALTÁN ŠESTIBOKÝ 

Rozměry: průměr 3 m 

Výrobce: Ing. Jiří Sedlák - VETAS 

 

 

 

 

 

 

PRVKY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

 

Bonita Group Service s.r.o. 

(dostupné z http://www.hriste-bonita.cz)  

 

VAHADLOVÁ HOUPAČKA DVOUMÍSTNÁ 

Kód produktu: VH-201-1 

Rozměry: 3,1 x 0,2 x 1,1 m 

Bezpečnostní odstup: 6,1 x 3,2 m 

 

 

 

 

 

LANOVÁ PYRAMIDA 3 m 

Kód produktu: PY-30-1K 

Rozměry: 5 x 5 x 3 m 

Bezpečnostní odstup: 8 x 8 m 

 

 

 



OPLOCENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A 

PÍSKOVIŠŤ 

Kód produktu: OP-01 

Rozměry: 2 x 0,1 x 0,8 m 

 

 

 

ŘETĚZOVÁ DVOJHOUPAČKA 

Kód produktu: RH-201-1 

Rozměry: 3 x 1,8 x 1,8 m 

Bezpečnostní odstup: 3 x 7,5 m 

 

 

 

 

 

 

PROLEMAX s.r.o. 

(dostupné z http://www.prolemax.cz)  

 

 

HOUPAČKOVÉ SEDÁTKO  

Kód produktu: 200200332 

Součástí řetězové dvojhoupačky 

Výrobce: LITTLE TIKES COMMERCIAL 

URČENÉ I PRO ZTP 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRVKY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ - MATEŘSKÁ ŠKOLKA 

 

PROLEMAX s.r.o. 

(dostupné z http://www.prolemax.cz)  

 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - UNIVERSAL 

Kód produktu: PB 59792 

Koncipováno jako bezbariérové 

Výrobce: LITTLE TIKES COMMERCIAL 

URČENÉ I PRO ZTP 

Věková skupina: 2-5 let 

 

 

Bonita Group Service s.r.o. 

(dostupné z http://www.hriste-bonita.cz)  

 

DOMEČEK 

Kód produktu: DO 04A 

Rozměry: 1,9 x 1,8 x 1,6 m 

Bezpečnostní odstup: 4,8 x 4,9 m 

Věková skupina: od 3 let 

 

ŘETĚZOVÁ DVOJHOUPAČKA 

Kód produktu: RH-201-1 

Rozměry: 3 x 1,8 x 1,8 m 

Bezpečnostní odstup: 3 x 7,5 m 

Věková skupina: od 3 let 

 

doplněna o 

HOUPAČKOVÉ 

SEDÁTKO 

 

 



 

KOLOTOČ NA STÁNÍ 

Kód produktu: KS-140-1K 

Rozměry: 1,4 x 1,4 x 0,8 m 

Bezpečnostní odstup: 5,4 x 5,4 m 

Věková skupina: od 3 let 

 

 

LANOVÁ LÁVKA SE SÍTÍ 

Kód produktu: LL-101-1 

Rozměry: 2,5 x 1 x 1 m 

Bezpečnostní odstup: 6 x 4 m 

Věková skupina: od 3 let 

 

 

 

HOUSENKA MIDI 

Kód produktu: HOU-02-1K 

Rozměry: 3,1 x 0,8 x 1,2 m 

Bezpečnostní odstup: 6,2 x 3,8 m 

Věková skupina: od 3 let 

 

 

 

 

PÍSKOVIŠTĚ 3 x 3 m 

Kód produktu: PI-33-1 

Rozměry: 3 x 3 x 0,3 m 

Bezpečnostní odstup: 5 x 5 m 

Věková skupina: od 3 let 

Dodáno včetně PVC plachty na zakrytí 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 4 Zeleň 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRATAEGUS laevigata 'Paul's Scarlet'  
(Hloh české jméno nezjišt.) 
 
strom s nahoře rozšířenou korunou 
Sortiment: u nás častěji pěstovaná dřevina 
Speciální pou�ití:  medonosná dřevina, umo� ňuje 
hnízdění ptactva, poskytuje potravu 
ptactva, v silničních a ulič. stromořadích 
Olistění: listnaté, opadavé 
Výška: v rozmezí 4 - 5 m 
Šířka: v rozmezí 4 - 5 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACER campestre 
(Javor babyka) 
 
strom s hustší a pravidelnou široce vejčitou korunou 
Sortiment: u nás častěji pěstovaná dřevina 
Speciální pou�ití:  medonosná dřevina, odolnější 
solným posypům komunikací, umo� ňuje hnízdění 
ptactva, poskytuje potravu ptactva, pionýrská 
dřevina, ve větrolamech, na navá�ky, na neplodné 
půdy, v protihlukových stěnách, v �ivých plotech 
stříhaných, v �ivých plotech voln ě 
rostoucích, v silničních a ulič. stromořadích 
Olistění: listnaté, opadavé 
Výška: v rozmezí 10 - 20 m 
Šířka: v rozmezí 10 - 20 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CATALPA bignonioides 
(Katalpa obecná - trubačovitá) 
 
strom s protáhlou, stejnoměrnou korunou  
Sortiment: u nás častěji pěstovaná dřevina 
Speciální pou�ití:  medonosná dřevina, rychle 
rostoucí, v silničních a ulič. stromořadích 
Olistění: listnaté, opadavé 
Výška: v rozmezí 10 - 20 m 
Šířka: v rozmezí 6 - 10 m 
 
 
 
 
 
 
 

COTONEASTER dammeri 
'Skogsholm' 

(Skalník Dammerův) 

Sortiment: u nás častěji pěstovaná dřevina 
Speciální pou�ití:  medonosná dřevina, umo� ňuje 
hnízdění ptactva, poskytuje potravu ptactva, jako 
půdní kryt, ve skalkách 
Olistění: listnaté, stálezelené 
Výška: v rozmezí 0,25 - 0,5 m 
Šířka: v rozmezí 1,5 - 2  
 
 
 
 
 
 
ACER palmatum 'Dissectum' 
(Javor dlanitolistý) 
 
Široce rozkladitý a vzdušnější keř 
Sortiment:  
Speciální pou�ití:  medonosná dřevina, nesnáší 
záplavy, rychlení květů (celé r. 
v nádobách), ve skalkách 
Olistění: listnaté, opadavé 
Výška: v rozmezí 2,5 - 3 m 
Šířka: v rozmezí 5 - 6 m 
 



 
 
GINKGO biloba 
(Jinan dvoulaločný) 
 
strom a ku�elovitou korunou a nepravidelným 
obrysem 
Sortiment: u nás častěji pěstovaná dřevina 
Speciální pou�ití:  v silničních a ulič. stromořadích 
Olistění: jehličnaté, opadavé 
Výška: v rozmezí 20 - 30 m 
Šířka: v rozmezí 10 - 20 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAMAECYPARIS lawsoniana 'Alumii' 
(Cypřišek Lawsonův) 
 
štíhlý hustý strom 
Sortiment: u nás častěji pěstovaná dřevina 
Speciální pou�ití:  v �ivých plotech voln ě 
rostoucích, v silničních a ulič. stromořadích 
Olistění: jehličnaté, stálezelené 
Výška: v rozmezí 10 - 20 m 
Šířka: v rozmezí 2,5 - 3 m 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 5 Vyjádření správců sítí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŽADATEL

Petra Machandrová

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE

0100268364 840 840 840 12.04.2014

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

diplomová práce

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100268364 ze dne 12.04.2014 o sdělení o existenci energetického
zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo
zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

PODZEMNÍ SÍTĚ
NADZEMNÍ SÍTĚ
STANICE

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v
platném znění. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž  v trase kabelového vedení může být uloženo
několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v
části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).
Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků
energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném
znění.
Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací
čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte, prosím, naši
Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné 6 měsíců od  12.04.2014 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace,
pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k
projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
z pověření ŘDA/94/0023/2012

2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízeníing. Zbyněk Businský,

vedoucí odboru Správa dat o síti,

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |

tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860

e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

ČEZ Distribuce, a. s.

SKUPINA ČEZ



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

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

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

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

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

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

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

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

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

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

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

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

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

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

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

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

Při práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN
50423-1.
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

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

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

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

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

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

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

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu
provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
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Platí pouze se sdělením číslo 0100268364.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)
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Platí pouze se sdělením číslo 0100268364.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1
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Platí pouze se sdělením číslo 0100268364.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2
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Platí pouze se sdělením číslo 0100268364.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3
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Platí pouze se sdělením číslo 0100268364.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4
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Platí pouze se sdělením číslo 0100268364.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5
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Platí pouze se sdělením číslo 0100268364.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6
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Platí pouze se sdělením číslo 0100268364.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7
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Platí pouze se sdělením číslo 0100268364.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8
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Platí pouze se sdělením číslo 0100268364.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9
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Platí pouze se sdělením číslo 0100268366.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)
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Platí pouze se sdělením číslo 0100268366.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1
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Platí pouze se sdělením číslo 0100268366.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2
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Platí pouze se sdělením číslo 0100268366.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3
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Platí pouze se sdělením číslo 0100268366.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4
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Platí pouze se sdělením číslo 0100268366.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
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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

Bc. Petra Machandrová

náměstí ČSA 184/5
73701 Český Těšín

datum

07.05.2014
vyřizuje

Helena Bystřická
naše značka

5000938556

Věc:
diplomová práce

K.ú. - p.č.: Zpupná Lhota

Stavebník: Bc. Petra Machandrová , náměstí ČSA 184/5 , 73701 Český Těšín

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

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, se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení (dále 
jen PZ): 
 
STL plynovody + STL přípojky 
STL ve výstavbě 
 
Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu.  
 
 
Požadavky na zpracování projektové dokumentace staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského 
zařízení provozovaného RWE GasNet, s.r.o. 
 
TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A 
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA č. 183/2006 Sb. 
STANOVISKO NENÍ URČENO PRO POVOLENÍ REALIZACE STAVBY NEBO PRO REALIZACI STAVBY NA ZÁKLADĚ 
OHLÁŠENÍ STAVBY A NENAHRAZUJE STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (dále jen PD). 
POSKYTNUTÉ INFORMACE (MAPOVÝ PODKLAD) LZE POUŽÍT POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD. 
 
Informace o uložení plynárenských zařízeních, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity 
pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány. 
Technické podmínky dotyku s plynárenským zařízením projednejte s technikem plynárenských zařízení regionální 
operativní správy sítí a zapracujte do PD stavby. 
 
PD stavby, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme 
předložit k posouzení v měřítku 1:500, popř. 1:1000. 
PD musí řešit vzájemnou polohu nově projektované stavby a stávajícího PZ (okótováním a popisem v technické 
zprávě) ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů. 
 
PD stavby plynárenského zařízení bude zpracována v rozsahu prováděcích vyhlášek k zákonu č.183/2006 Sb. v 
platném znění (stavební zákon): 
- pro účely územního řízení v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
- pro účely stavebního řízení a pro provádění stavby v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 
V případě stavby samostatné přípojky (pro 1 odběrné místo) " Žádost o připojení k distribuční soustavě pro kategorii 
MO/DOM z místní sítě" přijímají kontaktní místa společnosti RWE (viz. www.rwe.cz). Aktuální verze žádosti je 
dostupná na webových stránkách: www.rwe-distribuce.cz (záložka Zákazník - Distribuce plynu Online). Stejný 
postup žadatel uplatní při výstavbě plynovodu a 1 ks přípojky (pro 1 odběrné místo). 
Na základě podané žádosti bude žadatel vyzván k doplnění žádosti a budou mu stanoveny podmínky pro 
zpracování PD. Po doručení PD bude žadateli zaslán návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě (dále jen DS), 
obchodní podmínky smlouvy o připojení k distribuční soustavě a podmínky pro realizaci stavby (stanovisko k PD). 
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V případě rozšíření distribuční soustavy (dále jen DS), tzn. stavby PZ pro více odběrných míst, žadatel podá u 
provozovatele DS (RWE GasNet, s.r.o.) " Žádost o rozšíření DS". 
Aktuální verze žádosti je dostupná na webových stránkách: www.rwe-distribuce.cz 
Na základě podané žádosti provozovatel DS (RWE GasNet, s.r.o.) potvrdí možnost rozšíření DS a požadovanou 
kapacitu včetně podmínek, za kterých je rozšíření DS možné uskutečnit. Tento dokument bude podkladem pro 
zpracování PD. Po vybudování plynárenského zařízení bude připojení konečných zákazníků řešeno podáním 
"Žádosti o připojení k DS" pro každé odběrné místo. PD už žadatel k vybudovanému PZ ani k přípojce nepřikládá. 
 
 

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení (PZ) ve správě naší společnosti. 
 
Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele 
distribuční soustavy ke stavebnímu záměru a nelze ji použít k povolení nebo pro realizaci stavby. 
Pro tento účel předložte Žádost o vydání stanoviska včetně předepsané dokumentace ve smyslu stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. v platném znění. 
 
Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě RWE GasNet, s.r.o. v digitální 
podobě získáte na adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ 
 
Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska. 
 
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě 
nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 

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 - 5000938556 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Helena Bystřická
technik PZ MS-Karviná 8
odděl. reg. oper. správy sítí Karviná
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420595142423
helena.bystricka@rwe.cz

Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000938556 ze dne 07.05.2014.
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NET4GAS, s.r.o.        Na Hřebenech II 1718/8            Tel.: +420 220 221 111            Email: info@net4gas.cz 
                                   140 21 Praha 4 – Nusle             Fax: +420 220 225 498            Web: www.net4gas.cz   
                                                                                                                                                                           

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům nad 40 barů a telekomunikačních vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí
  
elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Žádost o vyjádření)

 
Bc. Petra Machandrová 
náměstí ČSA 184/5 
737 01 Český Těšín

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. 
 a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Naše značka: Datum:

2594/14/OVP/N 9.4.2014

Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.

Věc:diplomová práce
okres: Karviná

k.ú.: Zpupná Lhota

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma 
telekomunikačního vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

Aleš Novák 
Manažer, Dokumentace soustavy



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: 554155/14 �íslo žádosti: 0114 104 006

D�vod vydání Vyjád�ení : P�edprojektová p�íprava, prodej -koup� nemovitosti

Platnost tohoto Vyjád�ení kon�í dne: 17. 3. 2016.

Žadatel Petra Machandrová, kontaktní osoba: Petra Machandrová, Nám�stí 5/184, �eský T�šín, 73701
Stavebník Petra Machandrová, Nám�stí 5/184, �eský T�šín, 73701
Název akce Diplomová práce

Zájmové území

Okres Karviná

Obec Chot�buz, �eský T�šín

Kat. území / �. parcely Zpupná Lhota; Mosty u �eského T�šína

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.
Žadatel není oprávn�n toto Vyjád�ení, jakož i p�ílohy jež jsou sou�ástí tohoto Vyjád�ení , použít pro ú�ely 
územního �ízení, stavebního �ízení, �i pro jakékoliv j iné �ízení p�ed správním orgánem, kde by mohla být 
stanovena povinnost žadatele p�edložit vyjád�ení vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 
zákona �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu.

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 zj istil, že jeho zám�r , 
pro který podal shora ozna�enou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozd�j i 
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 prost�ednictvím zam�stnance spole�nosti Telefónica pov��eného ochranou sít� -
Marek Pon�a, tel.: 59 668 2981, 602 764 071, e-mail: marek.ponca@telefonica.com (dále jen POS).

Telefónica 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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�íslo jednací: 554155/14 �íslo žádosti: 0114 104 006

(3) P�eložení SEK zaj istí jej í vlastník, spole�nost Telefónica. Stavebník, který vyvolal p�ekládku SEK je dle 
ustanovení § 104 odst. 16 zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících 
zákon� povinen uhradit spole�nosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dot�eného úseku SEK, a to na 
úrovni stávajícího technického �ešení.

(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 j inak 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 vyty�ení SEK

Vyjád�ení vydala spole�nost Telefónica dne: 17. 3. 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.                                                                                                                                                                                                     

I I . 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.                                                                                                                                                

I I I . 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�j i 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�j i 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�j i 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�j i 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 vyty�ení SEK
V p�ípad� požadavku na vyty�ení PVSEK spole�nosti Telefónica se, prosím, obracej te 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

Telefónica 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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