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1. Úvod

1.1 P edm t diplomové práce

edm tem této diplomové práce je navrhnout nové využití lokality Mezi Lány – Z3

v eském T šín , a to formou územní studie. Práce obsahuje dv  varianty urbanistických

návrh  zástavby rodinných dom  pro individuální bydlení a ve ejných prostranství (zelen ),

z toho jedna varianta po ítá s p eložkou a druhá je ešena bez p eložek stávajících sítí

technické infrastruktury. Sou ástí práce je také objemová studie rodinného domu, který je

zamýšlen jako typový a mohl by být pro ú ely zástavby použit. Jedna vybraná varianta

je rozpracována podrobn ji a je dovedena do kone né podoby, v etn  dopravního ešení

a vedení sítí technické infrastruktury.

1.2 Cíl diplomové práce

– návrh ešit v souladu s platnou legislativou eské republiky

– návrh ešit v souladu s platným Územním plánem m sta eský T šín

– urbanistické návrhy území ešit variantn

– jednu variantu ešit bez p eložek

– ešit ve ejné prostranství obou variant

– návrh dopravního ešení

– návrh vedení a dimenzí sítí technické infrastruktury

– návrh objemové studie RD, v etn  pohled  a ez  objektu

– orienta ní ekonomické zhodnocení vybrané varianty

– vizualizace zvolené varianty a rodinného domu
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2. Rekapitulace teoretických východisek

2.1 Názvosloví

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 a uspo ádání území nebo jejich vybraných ástí. [1]

Územní plánování – Územní plánování má za úkol vytvá et p edpoklady pro výstavbu

území a její udržitelný rozvoj, který spo ívá v rovnovážném vztahu. Zejména p íznivé

životní prost edí, hospodá ský rozvoj a sjednocení spole enství obyvatel území, které

uspokojí pot eby sou asné generace a neohrozí podmínky života generace budoucí. [15]

Urbanismus – Urbanismus se zabývá tvorbou m sta, tedy osidlováním obyvatelstva ve

stech a na venkov . Cílem je vytvo it a organizovat sídelní formy, které odpovídají stupni

civilizace a kultury v rámci celkového vývoje. ídí se zásadami vycházejícími z v deckých

poznatk , také erpá z urbanistických pr zkum  jednotlivých kraj , z nichž pak dále plynou

sm rnice. Urbanistická práce dává široký základ architektonické innosti. Architektonická

práce je tedy závislá na výsledné form  urbanistické innosti. [14]

Rodinný d m – Rodinný d m je stavba ur ená pro bydlení, která svým stavebním

uspo ádáním odpovídá požadavk m na rodinné bydlení a v níž je více než polovina

podlahové plochy místností a prostor  ur ena k bydlení. Rodinný d m m že mít nejvýše t i

samostatné byty, dv  nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. [7]

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

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

výrobky, na materiály a konstrukce, na ú el využití a dobu trvání. [1]

Zastavitelná plocha – Plocha vymezená k zastav ní v územním plánu nebo v zásadách

územního rozvoje. [1]
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Nezastav né území – Pozemky nezahrnuté do zastav ného území nebo do zastavitelné

plochy. [1]

Limity území – Limity využití území jsou závazné podmínky realizovatelnosti zám

vyplývajících z územního plánování. Ur ují ú el, zp sob, ohrani ení a podmínky

uspo ádání a využití území. Stanovují nep ekro itelnou hranici nebo rozp tí pro využití

a uspo ádání území. Jsou pro po izovatele a projektanty územn  plánovací dokumentace

závazné a musí je respektovat. [16]

Podlaží – ást stavby vymezená dv ma nad sebou následujícími vrchními líci nosné

konstrukce stropu, rozlišuje se podlaží nadzemní a podzemní. [7]

Nadzemní podlaží – Každé podlaží, které má úrove  podlahy nebo její p evažující ásti

výše nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní p ilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po

obvodu domu, nadzemní podlaží se stru  nazývá také: 1. podlaží, 2. podlaží atd. v etn

podlaží ustupujícího. [7]

Podzemní podlaží – Každé podlaží, které má úrove  podlahy nebo její p evažující ásti

níže než 800 mm pod nejvyšší úrovní p ilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m

po obvodu domu. [7]

Osoba s omezenou schopností pohybu nebo orientace – Osoby s pohybovým, zrakovým,

sluchovým a mentálním postižením, osoby pokro ilého v ku, t hotné ženy, osoby

doprovázející dít  nebo dít  do t í let. [6]

Komunikace bez chodník – Místní komunikace obslužná, ve zvláš  od vodn ných

ípadech i sb rná, jedno– nebo dvoukruhová bez chodník . Provoz všech ú astník

provozu ve spole ném prostoru místní komunikace s tím, že chodci se pohybují vlevo

v souladu se zvláštním p edpisem. Jedná se zpravidla o komunikace s obslužnou funkcí

v malých obcích a v okrajových ástech obcí. V od vodn ných p ípadech se doporu uje

omezení nejvyšší dovolené rychlosti na 30 km/h. [9]

Parkování – Umíst ní vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla po dobu

nákupu, návšt vy, zam stnání, naložení nebo vyložení nákladu. [8]
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Parkovací stání – Plocha ur ená pro parkování nebo odstavení jednoho vozidla. [8]

 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 licí nebo zelené pásy atd.). [17]

Krytí – Vzdálenost vn jšího líce nechrán ného potrubí a kabelu nebo vn jšího povrchu

ochranné konstrukce od povrchu komunikace, zpevn né plochy nebo p vodního i

upraveného terénu. [10]

ížení – Místo, v n mž se sít  technického vybavení v p dorysném pr tu vzájemn

nebo s jinými za ízeními technické infrastruktury protínají, aniž jsou vzájemn  propojeny.

[10]

Distribu ní soustava (v elektroenergetice) – Vzájemn  propojený soubor vedení a za ízení

o nap tí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a za ízení o nap tí 110 kV, která jsou

sou ástí p enosové soustavy, a vedení a za ízení o nap tí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV,

10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV sloužící k zajišt ní distribuce elekt iny na vymezeném

území eské republiky, v etn  systém  m icí, ochranné, ídicí, zabezpe ovací, informa ní

a telekomunika ní techniky, v etn  elektrických p ípojek ve vlastnictví provozovatele

distribu ní soustavy; distribu ní soustava je z izována a provozována ve ve ejném zájmu.

[2]

Elektrická p ípojka – Za ízení, které za íná odbo ením od spínacích prvk  nebo p ípojnic

v elektrické stanici a mimo ni odbo ením od vedení p enosové nebo distribu ní soustavy

a je ur eno k p ipojení odb rného elektrického za ízení. [2]

Distribu ní soustava (v plynárenství) – Vzájemn  propojený soubor vysokotlakých,

st edotlakých a nízkotlakých plynovod , plynovodních p ípojek ve vlastnictví provozovatele

distribu ní soustavy a souvisejících technologických objekt , v etn  systému ídicí

a zabezpe ovací techniky a za ízení k p evodu informací pro innosti výpo etní techniky

a informa ních systém , který není p ímo propojen s kompresními stanicemi a na kterém

zajiš uje distribuci plynu držitel licence na distribuci plynu; distribu ní soustava je

izována a provozována ve ve ejném zájmu. [2]
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Plynovodní p ípojka – Za ízení za ínající odbo ením z plynovodu p epravní nebo

distribu ní soustavy a ukon ené p ed hlavním uzáv rem plynu; toto za ízení slouží

k p ipojení odb rného plynového za ízení. [2]

Hlavní uzáv r plynu – Uzavírací armatura odb rného plynového za ízení, která odd luje

odb rné plynové za ízení od plynovodní p ípojky. [2]

Vodovod – Vodovod je provozn  samostatný soubor staveb a za ízení zahrnující vodovodní

ady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odb r povrchové nebo

podzemní vody, její úpravu a shromaž ování. Vodovod je vodním dílem. [3]

Kanalizace – Kanalizace je provozn  samostatný soubor staveb a za ízení zahrnující

kanaliza ní stoky k odvád ní odpadních vod a srážkových vod spole  nebo odpadních vod

samostatn  a srážkových vod samostatn , kanaliza ní objekty, istírny odpadních vod, jakož

i stavby k išt ní odpadních vod p ed jejich vypoušt ním do kanalizace. Odvádí-li se

odpadní voda a srážková voda spole , jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se

vtokem do této kanalizace p ímo nebo p ípojkou stávají odpadními vodami. Odvádí-li se

odpadní voda samostatn  a srážková voda také samostatn , jedná se o oddílnou kanalizaci.

Kanalizace je vodním dílem. [3]

Vodovodní p ípojka – Vodovodní p ípojka je samostatnou stavbou tvo enou úsekem

potrubí od odbo ení z vodovodního adu k vodom ru, a není-li vodom r, pak k vnit nímu

uzáv ru p ipojeného pozemku nebo stavby. Odbo ení s uzáv rem je sou ástí vodovodu.

Vodovodní p ípojka není vodním dílem. [3]

Kanaliza ní p ípojka – Kanaliza ní p ípojka je samostatnou stavbou tvo enou úsekem

potrubí od vyúst ní vnit ní kanalizace stavby nebo odvodn ní pozemku k zaúst ní do

stokové sít . Kanaliza ní p ípojka není vodním dílem. [3]

Hospoda ení s deš ovými vodami (HDV) – Zp sob nakládání se srážkovými vodami

(p evážn deš ovými), který klade d raz na zachování p irozené bilance vody v území po

jeho urbanizaci; základním p ístupem HDV je decentrální zp sob odvodn ní. [13]
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Koeficient vsaku – Koeficient charakterizující rychlost vsakování vody do horninového

prost edí ve vsakovacím za ízení za atmosférického tlaku p i hydraulickém sklonu I = 1.

[13]

Nesaturovaná zóna – Prostor v horninovém prost edí mezi povrchem terénu a svrchní

úrovní kapilární t ásn , kde vlhkost je menší než celková pórovitost a tlaková výška je

menší než 0. [13]

Saturovaná zóna; pásmo nasycení – Prostor v horninovém prost edí, ve kterém jsou póry

nebo pukliny zcela zapln ny podzemní vodou; tlaková výška je v tší než 0 a vlhkost je

rovna celkové pórovitosti. [13]

Redukovaná odvod ovaná plocha – Odvod ovaná plocha povodí násobená sou initelem

odtoku. [13]

Zatravn ná humusová vrstva – P dní prost edí se zvýšeným obsahem humusu,

s udržovaným travním pokryvem a se specifickými vlastnostmi. [13]

Podzemní vsakovací za ízení – Vsakovací za ízení umíst né pod úrovní terénu, které je

ur eno ke vsakování srážkových povrchových vod do horninového prost edí. [11]

Za ízení d tského h išt  – Za ízení a konstrukce v etn  sou ástí a konstruk ních prvk , se

kterými nebo na kterých si d ti mohou hrát venku nebo uvnit , a  už samostatn , nebo ve

skupinkách, podle svých vlastních pravidel i z vlastních d vod  ke hraní, jež se mohou

kdykoliv zm nit. [12]

Dopadová plocha – Plocha, na kterou m že dopadnout uživatel po propadnutí prostorem

pádu. [12]

Vzájemné odstupy staveb – Vzdálenost mezi rodinnými domy musí být nejmén  7 metr ,

vzdálenost od spole ných hranic pozemku alespo  2 metry. Ve výjime ných p ípadech lze

tuto vzdálenost zkrátit na 4 metry. Studny se umis ují tak, aby vzdálenost do zdroje

možného zne išt ní nep ekro ila hodnoty blíže specifikované v technické norm SN. [15]
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2.2 Podklady pro vypracování DP

Podklady, které jsem využil pro tvorbu této diplomové práce, byly p edevším:

– Územní plán m sta eský T šín (grafická a textová ást)

– katastrální mapa ešeného území

– ortofotomapa ešeného území

– platné zákony a vyhlášky ve zn ní pozd jších p edpis

– platné normy a platné technické p edpisy

– vyjád ení správc  sítí technické infrastruktury

– vlastní fotodokumentace ešeného území a okolí

– osobní návšt va a pr zkum ešeného území a jeho okolí

– rozprava a konzultace s odbornými konzultanty

– knižní publikace

– Sm rnice d kana Fakulty stavební Vysoké školy bá ské – TUO . 7/2014
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3. Základní údaje o území

3.1 Základní údaje m sta eský T šín

sto eský T šín leží na hranici s Polskem v severovýchodní ásti Moravskoslezského

kraje, zhruba 40 kilometr  východn  od Ostravy, na západním, levém b ehu hrani ní eky

Olše. Zem pisné sou adnice jsou: 49° 44  33  s. š., 18° 37  v. d. eský T šín se rozprostírá

na 3 381 hektarech a žije zde 25 617 obyvatel  ( k 1. 1. 2013). Nadmo ská výška m sta se

pohybuje mezi 258–428 m. M sto je jedním z nejvýznamn jších a nejfrekventovan jších

hrani ních p echod  do Polska. eský T šín se d lí na 7 katastrálních území, a to na

samotný eský T šín, dále na Dolní Žukov, Horní Žukov, Mosty, Mist ovice, Stanislavice

a Ko akov. Do roku 1998 byla sou ástí m sta i sou asná samostatná obec Chot buz.

Typ osídlení je z v tší ásti m stského charakteru, ale také charakteru vesnického, jež

edstavují sídla mimo m stskou ást eského T šína. Ve zna ném rozsahu je na území

obce zastoupena rozptýlená zástavba, která má historický p vod v mnohem rozsáhlejší

zástavb , a to v zem lském osídlení. Funkce, které na území obce p evažují, jsou

zejména: obytná, obslužná, výrobní a áste i rekrea ní.

Obr. 1 Poloha m sta eský T šín na map R [18]
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Obr. 2 Znak m sta eský T šín [35]

Obr. 3 Vlajka m sta eský T šín [34]

V eském T šín  je situováno n kolik sídel spole ností, které podnikají jak ve

strojírenství, tak obecn  v lehkém pr myslu. Jedná se nap íklad o Kovonu system a. s., VOP

GROUP s. r. o., T šínské papírny s. r. o., Finidr s. r. o., PHA Czech s. r. o., Donghee Czech

s.  r.  o.,  AC  Steel  a.  s.   Zhruba  10  kilometr  severn  leží  m sto  Karviná  a  8  kilometr

východn  leží m sto T inec. Ob  tato m sta mají pom rn  stabilní základnu t žkého

pr myslu (zejména hutnictví a hornictví; hornictví je však poslední dobou na ústupu) a tím

zajiš ují velkému po tu obyvatel pracovní místa. Nezanedbatelným zam stnavatelem

obyvatel je také spole nost Hyundai v nedalekých Nošovicích.
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3.2 Obyvatelstvo m sta

V eském T šín  bydlí 25 617 obyvatel (statistický údaj z 1. 1. 2013), z toho zhruba 3/4

tvo í obyvatelé eské národnosti, viz údaje níže:

Národnostní složení obce:

eská: 74,60 %

Moravská: 0,83 %

Slezská: 1,48 %

Slovenská: 4,37 %

Romská: 0,08 %

Polská: 16,11 %

mecká: 0,26 %

Ruská: 0,02 %

Ukrajinská: 0,02 %

Vietnamská: 0,09 %

Ostatní: 0,76 %

Nezjišt no: 1,39 %

Rozložení v kových skupin obce:

Po et obyvatel celkem: 25 617

Po et obyvatel ve v ku 0–14 let: 3 964 (15,06 %)

Po et obyvatel ve v ku 15–64 let: 17 673 (69,89 %)

Po et obyvatel ve v ku 65 a více let: 3 963 (15,05 %)

3.3 Geomorfologické informace

Území eského T šína je možno za adit do t chto geomorfologických jednotek:

Systém: Alpsko–himalájský

Provincie: Západní Karpaty

Subprovincie: Vn jší Západní Karpaty

Oblast: Západobeskydské podh í
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Celek: Podbeskydská pahorkatina

Podcelek: T šínská pahorkatina

Okrsek: Hornožukovská pahorkatina [36]

3.4 Klimatické pom ry

Obec eský T šín leží v mírn  teplé, velmi vlhké klimatické oblasti, kde se ro ní

pr rná teplota pohybuje okolo 8 °C. Ro ní celkový úhrn srážek iní okolo 800–1000 mm,

z toho v pr ru 200–300 mm v zimním a 600–700 mm v letním období. P evládající

sm ry v tr  jsou jižní a západní.

Z hlediska zne išt ní ovzduší pat í již dlouhodob  území m sta eský T šín k oblastem

s nejhorším ovzduším, a to nejen v rámci eské republiky, ale také ve st ední Evrop .

Špatnému stavu ovzduší nahrávají nejenom geomorfologie terénu, která vytvá í vysoké

edpoklady pro asté inverze, ale také fakt, že je jak v obci, tak v okolí hojn  zastoupen

žký pr mysl. Negativní ú inek má také hustá automobilová a nákladní doprava. Dalším

kritickým faktorem pro stav ovzduší je rovn ž vysoká hustota zalidn ní v podob  rozptýlené

zástavby bez centralizovaného zdroje vytáp ní. [25]

3.5 Bydlení

Dle informací z Územn  analytických podklad  m sta eský T šín (z roku 2012) bylo

na území obce eský T šín celkem 2 925 dom  a 9 782 byt  a z toho bylo zhruba 92 %

dom  a 4 % byt  obydlených. Celkem 79 % obydlených dom  bylo rodinného typu a 20 %

bylo dom  obytných.

Ceny pozemk , které jsou ur eny pro výstavbu dom  v okrajových oblastech m sta, se

pohybují v rozmezí 200–400 K /m2. Je však nutno podotknout, že tyto pozemky jsou bez

sítí technické infrastruktury. P ipravené pozemky na zástavbu RD se pohybují okolo

1000 K /m2. [25]
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3.6 Ob anská vybavenost

V obci eský T šín je dobrá až velmi dobrá dostupnost ob anské vybavenosti. Velkou

rou se na tom podílí vysoká urbanizace a hustota zalidn ní.

3.6.1 Kulturní za ízení

eský T šín pat í již dlouhodob  k m st m, která jsou z hlediska kultury velice aktivní

a pat í k dob e vybaveným.  Jelikož je m sto situováno na esko–polské hranici, existuje zde

velice aktivní p eshrani ní spolupráce s m stem Polský T šín. V oblasti kultury m že eský

šín nabídnout kino, muzeum, divadlo (s eskou a polskou scénou), ty i galerie a n kolik

knihoven. Mezi nejvýznamn jší za ízení v oblasti kultury m žeme za adit T šínské divadlo,

Muzeum T šínska a Kulturní a spole enské st edisko „St elnice“.

3.6.2 Školská za ízení

Školství je již dlouhodob ji postiženo nízkým po tem žák  nastupujících do základních

škol, ale je nutno zmínit, že se situace áste  zlepšuje. Naopak trend posledních let je

zvyšující se zájem o školy mate ské. Na území obce jsou situovány ty i slou ené základní

a mate ské školy, dv  samostatné školy základní a dv  samostatné školy mate ské. Mezi

další školská za ízení pat í dv  gymnázia (z toho jedno s polským vyu ovacím jazykem) a 3

odborné st ední školy (zem lská škola, st ední škola hotelová a obchodn podnikatelská,

obchodní akademie). Tyto 3 odborné st ední školy však byly nov  slou eny dle na ízení

Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy eské republiky a nyní se škola jmenuje

Albrechtova st ední škola, eský T šín, p ísp vková organizace (stále je ale využíváno

týchž školních budov jako doposud). Krom  t chto školských za ízení se na území obce

nacházejí ješt  dv  základní um lecké školy, jedna církevní základní škola a ty i soukromé

autoškoly.

3.6.3 Sportovní za ízení

Na území m sta je evidováno 15 t locvi en (v etn  školních), které kapacitn  vyhovují

i využití i pro ve ejnost. K dispozici je nov  opravený zimní stadion, který má letní

a zimní provoz a nyní i zcela novou t locvi nu s multifunk ním h išt m. Nedávnou

rekonstrukcí také prošlo letní koupališt  „Hrabina“. Dále se zde nacházejí: kynologické
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cvi išt , krytý bazén, sportovní areál na ul. Frýdecká a další. Z hlediska kapacity

sportovních za ízení je eský T šín na velice dobré úrovni.

3.6.4 Sociální pé e

Na území m sta se nachází pom rn  bohatá sí  sociálních služeb, jedná se zhruba o 20

sociálních za ízení, z toho je více než polovina z ízena církví, tém  t etina je pod správou

ob anských sdružení a zbytek provozuje m sto eský T šín. V eském T šín  je jeden d m

s pe ovatelskou službou, 3 domy pro p echodný pobyt s pe ovatelskou službou a za ízení

obdobného charakteru, 3 domovy d chodc  a dále se na území m sta nachází jeden ústav

sociální pé e pro mládež.

3.7 Dopravní infrastruktura

3.7.1 Dopravní infrastruktura – silni ní

sto eský T šín je z hlediska dopravní infrastruktury na pom rn  dobré úrovni. Mezi

hlavní dopravní tahy m žeme za adit rychlostní silnici R48, která vede z B lotína p es Nový

Ji ín, P íbor a Frýdek Místek. V eském T šín  R48 vede v peáži  se silnicí I/48, která tvo í

obchvat eského T šína ze západu a pokra uje dále sm rem do Polska. Jak u R48, tak

u I/48 se jedná o ty pruhovou, sm rov  d lenou komunikaci. Komunikace R48 a I/48 lze

z hlediska širších vazeb vnímat jako nadrepublikový silni ní tah, který je za azen do

evropské silni ní sít  pod ozna ením E462.

Mezi další významný silni ní tah lze za adit silnici I/11 (Ostravská), která spojuje eský

šín zejména s Haví ovem a Ostravou ve sm ru západním; v jižním sm ru vede tento tah

až na Slovensko p es Nebory, T inec a Jablunkov. Tuto komunikaci adíme také ke

komunikacím republikového významu. Tato silnice dopl uje hlavní komunika ní osu

tvo enou rychlostní silnicí R48 a silnicí I/48. Z urbanisticko–dopravního hlediska ji

v zastav ném území m žeme za adit mezi sb rné komunikace funk ní skupiny B (místní

komunikace II. t ídy).

Spojení m st eský T šín a Karviná zajiš uje silnice I. t ídy . 67 (Karvinská). Tato

silnice vede ze severu, kde za íná hrani ním p echodem u Bohumína, následn  k íží dálnici
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D1, pokra uje p es Dolní Lutyni a D tmarovice, prochází centrem m sta Karviná a dále

pokra uje do eského T šína, kde se k íží s již zmi ovanou silnicí I/48. Komunikace I/67

kon í na k ižovatce se silnicí I/11 v centru m sta eský T šín.

3.7.2 Dopravní infrastruktura – železni ní

eským T šínem jsou vedeny celkem t i železni ní trati. Jedná se o celostátní železni ní

tra . 320 (Bohumín – adca, Slovensko), celostátní železni ní tra . 835 (pohrani ní

úsek: eský T šín – hranice s Polskem) a regionální železni ní tra . 322 (Frýdek Místek –

eský T šín).

Celostátní železni ní tra . 320 je sou ástí  II. železni ního koridoru a mezinárodního

tahu E65. Tato tra  je za azena do evropské dopravní sít . eským T šínem je tato tra

vedena v severojižním sm ru a vede centrální ástí m sta, kterou rozd luje na 2 ásti. Jedná

se o tra  dvoukolejnou, elektrifikovanou. V centru m sta eský T šín se na její trase

nachází uzlová železni ní stanice.

Celostátní železni ní tra . 835 je krátký úsek železnice, který vede z t šínské uzlové

železni ní stanice severovýchodn  do Polska. Tato tra  je jednokolejná, elektrifikovaná,

užívaná jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu.

etí železni ní trasa je regionální železni ní tra . 322, která vede z Frýdku–Místku do

eského T šína. Tato jednokolejná tra  není elektrifikována.

3.7.3 Dopravní infrastruktura – autobusová p eprava osob

Hromadná doprava osob je provozována pravidelnou mezinárodní, dálkovou

a p ím stskou autobusovou p epravou, kterou zajiš ují Arriva Morava, a. s., SAD Karviná,

a. s. Území eského T šína je rovn ž obsluhováno m stskou hromadnou dopravou, kterou

provozuje Arriva Morava, a. s. V eském T šín  se nachází celkem 49 autobusových

zastávek (v etn  zastávek MHD), z nichž v tšina je opat ena p íst eškem pro cestující

a zastávkovým pruhem alespo  v jednom sm ru.
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3.8 Technická infrastruktura

3.8.1 Zásobování vodou

Pitná voda je do m sta eský T šín p ivád na z centrálních zdroj  ostravského

oblastního vodovodu, a to p ivad em z Vyšší Lhoty, kde se nachází úpravna vod. Území

sta je zásobováno ze dvou vodojem , konkrétn  z vodojemu v Dolním Žukov  (kapacita

2 × 1000 m3) a z vodojemu Mosty (kapacita 2 × 2500 m3). Ve ejný vodovod je ve správ

SmVaK Ostrava, a. s. Délka této vodovodní sít  je zhruba 130 km. Výstavba vodovodu

v centrální ásti m sta zapo ala kolem roku 1894. Domácnosti mají na celkovém

fakturovaném odb ru vody podíl zhruba 75 %, zbytek je ur en pro zem lství, pr mysl

a další.

3.8.2 Likvidace odpadních vod

Kanaliza ní sí  m sta tvo í celkem osm kmenových kanaliza ních stok, které nesou

ozna ení A – H. Sí  ústí kmenovou stokou do OV, která byla v 90. letech modernizována

– jemnobublinková areace v aktiva ních nádržích, odst edivka kalu a celková automatizace

OV. Tato istírna je situována zhruba 3 km severn  od centra m sta. K OV je p ipojeno

zhruba 25 000 EO, p emž kapacita istírny je asi 30 000 EO, tedy stále disponuje

rezervou. Deš ové vody jsou z území m sta odvád ny p edevším deš ovou kanaliza ní sítí

do recipient , nej ast ji p ímo do eky Olše. áste  jsou tyto vody odvád ny jednotnou

kanalizací. Kanaliza ní sí  a OV na území m sta eský T šín jsou ve správ  SmVaK

Ostrava, a. s. [19]

3.8.3 Zásobování elektrickou energií

Zásobování m sta elektrickou energií je zajišt no pomocí p enosové soustavy 22 kV.

Tato soustava je napájena z transforma ní stanice Ropice, která je situována zhruba 4,5 km

vzdušnou arou od centra eského T šína. Transforma ní nap tí této stanice je 110/22 kV.

Celkem jsou z TS Ropice vedena dv  napájecí vedení, a to VN 105 Ropice – Albrechtice

a VN 39 Ropice – Karviná. Ob  tato vedení jsou v dimenzi 22 kV – 3 × 120 AlFe. Jejich

maximální p enosová schopnost inní cca 20 MW. Centrální ást m sta napájí kabelová sí

o nap tí 6 kV napájená z jediného zdroje, kterým je stanice A 22/6 kV. Tato sí  má výkon 2

× 2,5 MW. Sídla mimo centrální ást m sta jsou zásobována pomocí p ípojek z venkovních

linek p ipojených k distribu ním trafostanicím 22/0,4 kV. [25]
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3.8.4 Zásobování plynem

Zemní plyn je do m sta eský T šín p ivád n pomocí VTL plynovodu DN 500, PN 25

Stonava – Žukov (623 001). Na tento plynovod je napojen VTL plynovod DN 500, PN 25

Suchá – Albrechtice (623 005). Jižní ástí m sta eský T šín prochází VTL plynovod DN

200, PN 40 Žukov – T inec (623 008), který je po rekonstrukci. M stská plynovodní sí  je

provozována jako smíšená (NTL + STL). Plynovodní sí  je ve správ  RWE eská

Republika a. s. [25]

3.8.5 Zásobování teplem

Vytáp ní dom  a byt  v eském T šín  probíhá tém  výhradn  decentralizovaným

zp sobem ili lokálními topidly, domovními a blokovými kotelnami. Decentralizované

zásobování teplem a TUV zajiš uje zhruba 100 kotelen o výkonu necelých 100 MW. Mezi

nejv tší tepelné zdroje pat í plynová kotelna Hrabinská, která má výkon 6,8 MW ve ty ech

teplovodních kotlech typu KD – PGV; 9 kotelen s celkovým výkonem 18 MW mají ve své

správ  a pro své pot eby pr myslové podniky. [25]

3.8.6 Telekomunikace

Správa o telekomunika ní sít  a za ízení v eském T šín  náleží spole nosti Telefónica

O2 – Czech Republic, a. s.

3.8.7 Nakládání s odpadem

Nakládání s odpadem je ve správ  spole nosti A.S.A., spol. s r. o. Likvidaci odpadu

zajiš ují soukromé spole nosti.

3.9 Historie m sta eský T šín

sto T šín bylo podle staré legendy založeno t emi bratry – Bolkem, Leškem

a T škem. Byli to synové knížete Leška. Na míst  svého š astného setkání u pramene roku

810 n. l. se rozhodli založit m sto. Ve skute nosti bylo však základem m sta hradišt  na

Zámeckém vrchu.



29

První písemná zmínka o T šín  pochází z roku 1155 a najdeme ji v listin  papeže

Hadriána IV. Jedná se o hrad T šín, který byl tehdy st ediskem hradského obvodu.

Z podhradí tohoto hradu vzniklo m sto. V pr hu 12. století byl T šín jedním

z nejd ležit jším m st Opolsko–ratibo ského knížectví. Do roku 1339 pat il T šín polskému

státu a po tomto roce se stal sou ástí zemí Koruny eské a posléze sou ástí Rakousko–

Uherska.

Když se v roce 1282 rozd lilo Opolsko–ratibo ské knížectví a následn  v roce 1290

Ratibo ské knížectví, stalo se m sto T šín hlavním m stem takzvaného T šínsko–

osv timského knížectví. Prvním knížetem T šínsko–osv timského knížectví se stal M šek,

který byl zakladatel rodové linie t šínských Piastovc . Roku 1374 byla T šínu ud lena nová

stská práva knížetem P emyslem I. V té dob  také m sto procházelo intenzivním

rozvojem a bylo jedním z nejvýznamn jších a nejv tších m st ve Slezsku. V tomto období

byla také založena m stská rada a byla vystav na nová radnice na nov  vytvo eném nám stí,

dnešní Stary Targ.

Další prudký rozvoj T šína probíhal pod vládou knížete Kazimíra III., který vládnul na

elomu 15.  a  16.  století.  M sto  bylo  za  jeho  vlády  obehnáno hradbami  a  byl  zde  založen

zemský soud. V 16. století pokra oval rozvoj m sta tém  stejn  intenzivn  jako ve století

15. B hem t icetileté války v 17. století byla ást m sta T šín zni ena. Zhruba v polovin

17. století došlo k vym ení dynastie eských Piastovc  a T šínské knížectví p ipadlo

Habsburk m, což vedlo jak k politické, tak hospodá ské stagnaci území knížectví až do

konce 17. století. [20]
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Obr. 4 T šín v roce 1650 [21]

V 18. století se m sto T šín proslavilo po celé Evrop , jelikož zde byl podepsán tzv.

šínský mír, který ukon il válku o bavorské d dictví mezi Rakouskem a Pruskem. Mír byl

podepsán v parku Míru, tehdy šlo o zahrady p ed palácem Larisch . Ješt  koncem 17. století

sto t žce poškodil požár, který poni il tém  celé území m sta, a T šín se dlouhých 11 let

zvedal doslova z popela. V tšina nových budov postavených v tomto období se dochovala

dodnes.

Devatenácté století se neslo v duchu zm n. V roce 1839 došlo ke zbourání Piastovského

zámku na Zámeckém vrchu a na p íkaz knížete Karla Habsburského zde byl vybudován

klasicistní palác s parkem. Takto vybudovaný areál se na Zámeckém vrchu dochoval do

dnešních dob.

V roce 1836 vypukl znova požár a zni il ást st edu m sta, v etn  budovy radnice,

kterou se roku 1846 poda ilo znovu vybudovat; tato radnice stojí dodnes. Tohoto roku byl

taktéž založen pivovar, který leží na úpatní Zámeckého vrchu a také funguje dodnes.

V polovin  19. století se m sto stalo d ležitým centrem polské inteligence a v T šín  za aly

rovn ž vycházet první polské noviny.  V roce 1869 byla do dnešní eské ásti, tehdy do

pr myslové tvrti, p ivedena železni ní tra . Rozvoj pr myslu ale neprobíhal tak rychle jako

v nedalekém Bílsku, a proto také došlo k áste nému poklesu hospodá ského významu

šína. Stále se však jednalo o d ležité kulturní a administrativní centrum. [20]
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Na p elomu 19. a 20. století byl T šín okresním m stem pro obce na Frýdecku. V roce

1911 byla ve m st  dokonce z ízena jednokolejná tramvajová linka, která vedla od

eskot šínského nádraží do centra dnešního Polského T šína. O deset let pozd ji byla však

linka zrušena, jelikož po první sv tové válce došlo ke vzniku samostatného

eskoslovenského státu a k rozd lení m sta na eský T šín a Polský T šín (Cieszyn).

Historická ást m sta z stala sou ástí Polska a pr myslová ást s železni ní tratí se stala

sou ástí eskoslovenska. Toto rozd lení se však nelíbilo ani Polskému státu ani

eskoslovensku a tento spor dokonce vyústil v takzvanou sedmidenní válku mezi t mito

státy. Spor o rozd lení byl nakonec vy ešen až na pa ížské Rad  vyslanc , která prob hla

28. 6. 1920. Bylo rozhodnuto, že T šín bude rozd len ekou Olší. Polsko se však s tímto

rozd lením nehodlalo smí it a požadovalo p ipojení celého území T šínska k Polsku.

Obr. 5 T šínská tramvaj na ul. Nádražní [22]

hem 2. sv tové války byla m sta Cieszyn a eský T šín op t sjednocena a byla

ipojena k t etí íši. Po ukon ení 2. sv tové války se m sto op t rozd lilo ekou Olší do

edvále né podoby. Až do roku 1958 m lo Polsko požadavky na p ipojení celého T šínska

k Polskému státu, ale ze svých požadavk  nakonec ustoupilo. [20]
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V povále né dob  nastaly velké zm ny ve výstavb  obou m st. Došlo

k administrativnímu p ipojení okolních menších vesnic a tím také ke katastrálnímu zv tšení

území m st. V roce 1960 ztratilo m sto eský T šín statut okresního m sta. Na jeho okraji

bylo vystav no n kolik sídliš , která stojí dodnes. V centru m sta docházelo k výstavb

nových dom  a k vypl ování proluk v zástavb  m sta. Bylo také vystav no n kolik škol

a n kolik jich bylo rozší eno. V roce 1961 byla otev ena významná stavba, a to kulturní d m

s divadlem, knihovnou a hv zdárnou. Divadlo m lo již tehdy eskou a polskou scénu a tak

je tomu dodnes. B hem 20. století byl eský T šín známý zejména jako st edisko

polygrafického a papírenského pr myslu.

Obr. 6 eskot šínská tiskárna (bývalá Prochaskova) [37]

Po zm  režimu v 90. letech 20. století se hranice obou stát  op t otev ely a zvyšující

se provoz na hranicích si vynutil výstavbu nového p echodu severn  od m sta v nyn jší

samostatné obci Chot buz, který byl otev en v roce 1991. Obec Chot buz byla sou ástí

sta eský T šín od 1. ledna 1975, ale v roce 1998 byla obec op t odd lena. Vstup eské

republiky a Polska do Schengenského prostoru v roce 2007 otev el hranice a umožnil volný

pohyb p es hranice. Tímto došlo alespo  k pomyslnému spojení obou ástí T šína. Po tom,

co se otev ely hranice, byly dokonce vysloveny úvahy, že by m sta Cieszyn a eský T šín

byla p ejmenována op t na T šín, ale z tohoto nápadu nakonec sešlo. [20]
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4. ešené území

4.1 Vymezení území

Lokalita Mezi Lány – Z3, která je ešena, se nachází zhruba 2 kilometry severozápadn

od centra m sta eský T šín. Územním plánem m sta eský T šín je lokalita Z3 vymezena

jako plocha ur ená k zástavb  BI – bydlení individuální – v rodinných domech.

Plochu vymezuje ze severu les s nov  vybudovaným parkem a áste  zástavba RD,

z východu je lokalita vymezena ulicí H bitovní, z jihu ji vymezuje zástavba RD na ulici

Mostecká a ulice Mezi Lány, na které se nachází pr myslový podnik PHA Czech s. r. o.

(výroba náhradních díl  pro motorová vozidla). Ze západu ešené území vymezuje ulice

Mezi Lány a zástavba RD.

ístupové cesty na území: z východu je to z ulice H bitovní, p esn ji z k ižovatky ulic

Na Lu inách (napojena na silnici I. t ídy . 67 – Karvinská), H bitovní a Mezi Lány, z jihu

je p íjezd umožn n z ulice Mezi Lány, která je napojena na ulici Strojnickou, a tato ulice se

dále zhruba po p ti stech metrech napojuje na silni ní tah I/11 (Ostravská). V severozápadní

ásti území je p íjezd zajišt n po ulici Mezi Lány, která se napojuje na k ižovatku ulic

Strojnická, Formanská a Školní.

Obr. 7 ešené území (ozna eno erven ) [38]
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Území tvo í p edevším travnaté plochy. Je zde vedena obslužná místní komunikace pro

motorová vozidla bez chodník  pro p ší, která rozd luje území na 2 pomyslné poloviny –

severní a jižní. Tuto komunikaci lemují jak vzrostlé listnaté stromy, tak nižší listnaté stromy

a ke e.

Parcely, jež tvo í ešené území Z3, jsou dle katastrální mapy tyto: 548, 549, 550/1,

551/1, 3131/1, 3132, 3133, 3134, 3135/1, 3135/2, 3135/3, 3135/4, 3135/5, 3135/6, 3135/7,

3135/8, 3135/9, 3135/10, 3135/11, z ehož byl na parcelách 3135/2–3135/11 vystav n park,

proto se u t chto parcel neuvažuje o zastav ní. Celková rozloha území Z3 je 14,94 ha

a u parcel, kde je uvažováno o zástavb , iní rozloha 14,12 ha. Území je nadále rozd leno na

západní a východní ást tím, že zde vede hranice katastrálního území eského T šína

a eského T šína – Mosty.

V severní ásti území se nachází nov  vybudovaný park pro ve ejnost. Je zde situováno

také malé d tské h išt . Parkem protéká Mostecký potok, který ústí do eky Olše, jejíž tok se

nachází zhruba 500 m východn  od ešeného území. Severn , nedaleko od území se nachází

stský h bitov. ešená lokalita se rozprostírá v pr rné nadmo ské výšce 286 m. n. m.

Bpv.

Obr. 8 Jihozápadní pohled na ešené území
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4.2 Limity v ešeném území

Území má na pohled rovinatý charakter, mírn  se však svažuje ze západu na východ.

Celkový výškový rozdíl v území iní zhruba 13,5 metru. Výkres stavu území a jeho

fotodokumentace jsou p iloženy na výkrese . 3 Situace ešeného území – stav. Další

fotodokumentace je obsažena v p íloze . 3 této diplomové práce. Limity v území jsou

zakresleny ve výkrese . 2 Limity území. Pozemky v lokalit  BI – Z3 jsou vedeny jako

zem lské pozemky a jsou ve t íd  ochrany II. Zám rem by muselo dojít k vyn tí t chto

pozemk  ze ZPF.

4.2.1 Geologické podloží

Složení p dy je dle geologické mapy eské republiky znázorn no na vý ezu z této

mapy. Jedná se zejména o nezpevn né sedimenty – sprašové hlíny. Z mineralogického

složení p dy je v hojné mí e zastoupen k emen a p ím si.

Obr. 9 Geologická mapa eské republiky [23]

Území, na kterém je zám r zástavby ešen, není poddolováno.

4.2.2 Radonový index

Dle mapové aplikace eské geologické služby se území nachází v oblasti s nízkou

koncentrací radonu. P evažující radonový index je 1.
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Obr. 10 Mapa radonu [24]

4.2.3 Technická infrastruktura

ešené území je limitováno n kolika faktory, a to p edevším ochrannými pásmy vedení

technické infrastruktury, ochranným pásmem pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa

a ochranným pásmem h bitova.

Vedení technické infrastruktury, která jsou územím vedena, jsou: nadzemní vedení

vysokého nap tí 22 kV – VN39 3 × 110, které má OP 7 metr  na každou stranu od okraje

vn jšího drátu vedení, podzemní vedení plynovodu STL DN 225 a DN 90 s OP 1 m na ob

strany od okraje potrubí, podzemní vedení plynovodu NTL DN 50, taktéž s OP 1 m na ob

strany od okraje potrubí. Severní ástí území je vedena splašková kanalizace DN 300 s OP

1,5 m na ob  strany od okraje potrubí. Ochranná pásma vedení technické infrastruktury byla

stanovena jejich správci ve stanoviscích o vyjád ení vedení TI a dále jsou tato pásma

specifikována v zákon . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

v energetických odv tvích a o zm  n kterých zákon  a v zákon . 274/2001 Sb.,

o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm  n kterých zákon , vše

v platném zn ní. Trasy vedení technické infrastruktury jsou zakresleny ve výkrese . 2

Limity území.

V jižní ásti v t sné blízkosti ešeného území se nacházejí regula ní stanice plynu

Hrabinská (VTL/ STL/ NTL) a trafostanice 22/ 0,4 kV, která je situována v areálu závodu

PHA Czech s. r. o. Ochranná pásma nezasahují do ešeného území.
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V t sné návaznosti na ešené území se nacházejí sít  technické infrastruktury: podzemní

a nadzemní vedení el. energie, vedení sd lovacích kabel , kanalizace, vodovodní

a plynovodní ady.

4.2.4 Další limity v území

Severní ást území je limitována pásmem pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa.

Ochranné pásmo lesa iní 50 metr  dle zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm

a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis . Do severní ásti území zasahuje

také áste  ochranné pásmo h bitova, který je situován severním sm rem. Ochranné

pásmo h bitova je 100 m dle zákona . 256/2001 Sb., o poh ebnictví a zm  n kterých

zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .

4.3 Regulativy v ešeném území

Dle platného Územního plánu m sta eský T šín je ešená lokalita ur ena k zástavb

plochami pro bydlení. Plocha nese ozna ení BI – bydlení individuální – v rodinných

domech.

Charakteristika ešeného území, které nese ozna ení BI, je dle regulativ  následující.

Jedná se zejména o plochy, kde p evládá i je dominantní funkce bydlení. Bydlení je

tvo eno hlavn  nízkopodlažní zástavbou rodinných dom . BI m že být dopln no funkcemi

hospodá skými a rekrea ními a vedením nezbytné technické infrastruktury. V zón

ozna ené jako BI je možno stav t rodinné domy, pop ípad  výjime  stavby

nízkopodlažních bytových dom . Tyto domy by m ly mít maximáln  2 NP, v etn  možnosti

realizace obytného podkroví. U ploch BI nesmí být z izováním nebo vestavbou s jinou

funkcí narušována hlavní funkce plochy, což je bydlení.  [39]

4.3.1 Využití hlavní

rodinné domy a stavby bezprost edn  související a podmi ující bydlení;

ob anské vybavení ve ejné infrastruktury lokálního významu s ohledem na výškovou

hladinu okolní zástavby;
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stavby a za ízení pro vzd lávání a výchovu, sociální služby, pé i o rodinu, zdravotní

služby, kulturu, ve ejnou správu, ochranu obyvatelstva;

stavby pro obchod (do 1 000 m² užit. plochy);

stavby ubytovacích za ízení (do 20 l žek);

stavby pro ve ejné stravování;

ve ejná prostranství v etn  ploch pro relaxaci obyvatel, chodníky;

zele  v etn  mobiliá e a d tských h iš ;

místní komunikace funk ních skupin C a D, parkovací plochy a další stavby související

s dopravní infrastrukturou. [39]

4.3.2 Využití p ípustné

stavby a za ízení pro sport, relaxaci a volný as lokálního významu v etn

maloplošných h iš ;

bytové domy – s ohledem na výškovou hladinu zástavby;

stavby a za ízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity, jejichž negativní

inky na životní prost edí nep ekra ují limity uvedené v p íslušných p edpisech nad

ípustnou míru;

elové komunikace, nezbytné manipula ní plochy;

nezbytná obslužná a ve ejná dopravní a technická infrastruktura. [39]

4.3.3 Využití nep ípustné

nové stavby pro rodinnou rekreaci v etn  zahrádká ských chat;

bitovy;

stavby pro obchod – velkoplošná obchodní za ízení vícepodlažního typu – obchodní

m;

komer ní za ízení velkoplošná p ízemního typu – supermarket, hypermarket;

stavby pro výrobu a skladování;

stavby pro hospodá ská zví ata (krom  staveb pro chovatelství);

doprovodné stavby pro hospodá ská zví ata;

stavby pro poskliz ovou úpravu a skladování produkt  rostlinné výroby;

stavby pro skladování minerálních hnojiv a p ípravk  na ochranu rostlin;

autobazary;

zahrádkové osady;

erpací stanice pohonných hmot;
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garáže na samostatném pozemku netvo ícím funk ní celek s rodinným domem,

zpravidla pod spole ným oplocením;

odstavování a garážování nákladních vozidel a autobus ;

ostatní stavby a za ízení nesouvisející s využitím hlavním a p ípustným. [39]

4.4 Okolí ešeného území

4.4.1 Ve ejná doprava

V okolí ešené lokality se nacházejí autobusové zastávky MHD. Jedná se o zastávky (na

lince . 724 a na lince . 722) eský T šín, H bitovní–obchod, která je vzdálená zhruba

270 m od ešeného území, dále zastávka eský T šín, Centrální h bitov, která je na stejných

linkách a je vzdálená zhruba 300 metr  severn  od ešeného území.

etí zastávka autobusové dopravy je eský T šín, Karvinská–Perex a tato zastávka je

na mezim stské lince eský T šín, aut. st. >> Karviná–Doly, zast. SA. Vzdálenost

zastávky od ešeného území je zhruba 400 metr . Zastávka eský T šín, U P ehrady na

stské lince . 733 a na mezim stské autobusové lince eský T šín, aut. st. >>  Haví ov–

Podlesí, aut. nádraží se nachází p ibližn  800 metr  od ešeného území.

4.4.2 Ob anská vybavenost

V okolí území se nacházejí tyto objekty ob anské vybavenosti: Restaurace Ex Bar,

Restaurace Na Brandýse, Restaurace Havana, m stské koupališt , veterinární klinika,

lékárna, Základní škola Slezská, Mate ská škola na ul. Hrabinská, Mate ská škola na ul.

Hornická, D m d tí a mládeže eský T šín, D tské centrum, supermarket Kaufland, dva

supermarkety COOP Beskydy–Tuty, pobo ka eské pošty, m stská nemocnice, T šínské

divadlo s hv zdárnou, erpací stanice PHM Slovnaft, místa pro odpo inek, sport a další.
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4.5 SWOT analýza

SWOT analýza je metoda, kterou je možno identifikovat silné stránky (Strengths), slabé

stránky (Weakness), p íležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats).

Matice SWOT analýzy

Tab. 1 SWOT analýza

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weakness)

- rozsáhlé území

- dobrá dostupnost

- sto jakožto vlastník pozemku

- napojení na dopravní infrastrukturu

- napojení na technickou infrastrukturu

- zele  (park v blízkosti)

- pouze mírn  svažitý terén

- OP vedení el. energie

- OP plynovod

- OP kanalizace

- OP lesa a h bitova

íležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats)

- výstavba nového kvalitního bydlení

- výstavba sportovních h iš

- výstavba d tského h išt

- finan ní a organiza ní náro nost akce

- nezájem o nov  postavené RD
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5. Urbanistický návrh území

Cílem této diplomové práce je vypracovat studii lokality Mezi Lány – Z3 a navrhnout

variantn  její využití. Jedna varianta p itom musí být ešena bez p eložek a jedna musí být

rozpracována podrobn ji.

Výsledkem této studie jsou dv  koncepce zástavby rodinnými domy, které jsou ešeny

jako jednopodlažní samostatné a jednopodlažní adové domy. Dále je navržena plocha

ve ejného prostranství se zelení pro odpo inek a plocha s možností sportovního vyžití

obyvatelstva.

Každé variantní ešení má za úkol co nejvhodn ji rozmístit nové parcely RD a co

nejoptimáln ji ešit jejich pozici v i sv tovým stranám, dále mají ešení za úkol návrh

nových sítí technické infrastruktury, dopravní infrastruktury, návrh míst pro pasivní i aktivní

odpo inek, ešení zelen  a také zohlednit a vy ešit nakládání s deš ovými vodami. Ob

ešení byla konzultována se zástupcem m sta eský T šín. B hem návrhu bylo zohledn no

stávající vedení sítí technické a dopravní infrastruktury a byla zohledn na jak jejich

ochranná pásma, tak ochranné pásmo pozemku ur eného k pln ní funkce lesa a ochranné

pásmo h bitova.

5.1 Urbanistický návrh území . 1

Tato varianta byla mnou zpracována jako první a byla také vybrána jako varianta hlavní,

která bude rozpracována podrobn ji. Tato varianta preferuje pouze zástavbu samostatn

stojících RD. Díky této skute nosti jsou tomu uzp sobeny návrhy kapacity technické

infrastruktury, velikosti parcel, jejich pozice a trasy nov  navržené dopravní infrastruktury.

Tento návrh po ítá s vybudováním celkem 63 samostatn  stojících jednopodlažních

rodinných dom . Dále návrh po ítá s vybudováním ploch zelen  a sportoviš  pro relaxaci

a sport. Vým ra jednotlivých parcel, na kterých stojí rodinné domy, se pohybuje zhruba

v rozmezí 800–1 400 m2. Jednotlivé parcely budou oploceny klasickým o kovým pletivem
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z pozinkované oceli s plastovou povrchovou úpravou, oplocení bude do výšky 1,7 m. Návrh

je ešen bez p eložek stávajících vedení sítí technické infrastruktury a zohled uje jejich trasy

a ochranná pásma.

5.1.1 Dopravní infrastruktura

Dopravní napojení na tuto variantu je ešeno z ulice H bitovní a z ulice Mezi Lány.

Celkem se jedná o ty i hlavní p ístupové body na území – jeden z ul. H bitovní a t i z ulice

Mezi Lány. Tento návrh zachovává ást komunikace Mezi Lány, která vede p es ešené

území a d lí ho na severní a jižní ást. Tato komunikace je v návrhu áste  p erušena

a dopln na o nové trasy dopravních komunikací. P edpokládá se její oprava a p ípadné

rozší ení.

Jako dopravní režim byl v území zvolen „TEMPO 30“, který zohled uje ur itou m rou

také chodce, nezvyšuje se však rapidn  pobytová funkce zklidn né komunikace, na rozdíl od

obytné nebo p ší zóny. P edpokládá se p ednost zprava. Dopravní komunikace jsou

navrhovány jako místní obslužné komunikace – MO2k 8,5/5,5/30, komunikace je ešena bez

chodník  pro p ší a je spádována oboustrann . Skladba vozovky je navržena v kategorii

D1–N–3 PIII dle TP 170 Navrhování vozovek místních komunikací. Podélný sklon

komunikací nebude init víc než 1 : 12 (8,33 %) a p ný sklon více než 1 : 50 (2 %), bude

zajišt no spln ní vyhlášky . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích

zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. Skladba vozovky vychází z p edpokládaného

dopravního zatížení, v tomto p ípad  se po ítá s pr jezdem t žkých nákladních

vozidel maximáln  15 aut za 24 hodin.  Návrh vrstev je následující: asfaltový beton (ABS II

40 mm), obalové kamenivo (OKS I 50 mm), št rkodr  (ŠD 150 mm), mechanicky zpevn ná

zemina (MZ 150 mm). Celá mocnost skladby vozovky iní 390 mm. V p ípad  navržených

jednotlivých parkovacích stání bude skladba odlišná a bude se jednat o tyto vrstvy: kamenná

dlažba (DL 80 mm), pískové lože (L 40 mm), kamenivo zpevn né cementem (KSC I 120

mm), mechanicky zpevn ná zemina (MZ 150 mm), celková mocnost bude init 390 mm.

Tyto skladby v etn  mocnosti vrstev jsou znázorn ny a popsány na výkrese . 9 ez

komunikací.

Každý vjezd na území a výjezd z území je opat en zna kou „Zóna s dopravním

omezením“ IP 25a a „Konec zóny s dopravním omezením“ IP 25b. Dále se zde nachází

varovný pás vedený v celé ší i komunikace a tvo ený slepeckou dlažbou v ší i 400 mm, aby
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byly upozorn ny osoby s omezenou schopností orientace o vstupu do zóny s jiným

dopravním režimem. Výjezd ze zóny TEMPO 30 bude nadále dopln n o dopravní zna ení

„St j,  dej  p ednost  v  jízd !  –  P  06“.  Vjezd  do  zóny  TEMPO  30  je  ešen  p es  zvýšený

zpomalovací práh vysoký 100 mm a dlouhý 10 metr , který má za ú el zklidn ní rychlosti

dopravního prost edku. Povrch t chto prvk  budou tvo it jemné dlažební kostky s úzkými

spárami, aby došlo k jasnému p echodu na jiný dopravní režim. Dále budou mít tyto prvky

nájezdovou rampu ve sklonu 1 : 15 (6,7 %), výškový rozdíl („schod“) nebude init více než

20 mm a p ný sklon bude max. 1 : 50 (2 %), tím bude zajišt no spln ní vyhlášky .

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

staveb. V zón  jsou navrhovány další zklid ující prvky dopravy; jedná se o dv  zvýšené

ižovatkové plochy, které budou ešeny stejn  jako dlouhé zpomalovací prahy na vjezdech

do území, a zúžení komunikace pomocí st ídavých parkovacích stání tak, aby došlo ke

zpomalení dopravy a vozidla nem la tendenci p ekra ovat povolenou rychlost 30 km/h. P i

užití zúžení komunikace pomocí st ídajících se parkovacích stání bude vždy dodržena

minimální pr jezdná ší e komunikace 3,5 m. Tyto zklid ující prvky dopravy jsou zakresleny

ve výkrese . 6 Urbanistický návrh území . 1 – doprava. Sou ástí tohoto výkresu je také

ešení rozhledových trojúhelník  na vjezdech a výjezdech z území a na k ižovatkách dle

SN 73 6102 Projektování k ižovatek na pozemních komunikacích.

Polom ry zatá ek na nov  navrhovaných komunikacích jsou 8 m, což sta í pro pot eby

pr jezdu nákladního automobilu do délky 9 m, tedy hasi ského nebo popelá ského vozu.

Sou ástí ešení dopravní infrastruktury návrhu je také výpo et po tu parkovacích

a odstavných stání dle SN 73 6110 Projektování místních komunikací. Pro pot eby

jednotlivých RD je navrženo vždy jedno kryté odstavné stání v garáži a jedno nekryté

odstavné stání p ed garáží na pozemku domu. Pro ú ely nov  navržených ploch zelen

a ploch pro sportovní vyžití bylo navrženo 1 kolmé parkovací stání pro plochy zelen  a 10

kolmých parkovacích stání pro sportovní vyžití. Dle vyhlášky . 398/2009 Sb., o obecných

technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb bylo jedno parkovací

stání z díl í parkovací plochy vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Rozm ry t chto kolmých parkovacích stání jsou u b žného stání 5 × 2,5 metru, p emž

krajní stání je rozší eno o 0,3 m z d vodu pohodlného parkování a stání pro osoby

s omezenou schopností pohybu je navrženo v rozm rech 5 × 3,5 metru. Zna ení tohoto

parkovišt  je zajišt no svislým dopravním zna ením „Parkovišt  – IP 11b“ a parkovací stání
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pro osoby s omezenou schopností pohybu je zna eno svislým dopravním zna ením

„Vyhrazené parkovišt  – IP 12“ a vodorovným dopl ujícím dopravním zna ením

„Vyhrazené parkovišt  pro vozidlo p epravující osobu t žce postiženou nebo osobu t žce

pohybov  postiženou . V 10f“. Dále bylo pro pot eby rodinných dom  dle výpo tu

navrženo 13 jednotlivých podélných parkovacích stání, která zárove  slouží jako zklid ující

prvek dopravy. Rozm ry t chto stání jsou 7,8 × 2,25 m.

5.1.2 Dopravní infrastruktura – výpo et parkovacích stání

Výpo et po tu parkovacích a odstavných stání je proveden dle SN 73 6110

Projektování místních komunikací.

N = Oo * ka + Po * ka * kp

N ......... celkový po et stání pro ešené území

Oo........ základní po et odstavných stání

Po ........ základní po et parkovacích stání

ka......... sou initel vlivu stupn  automobilizace (p edpokládám 1,0)

kp ........ sou initel redukce po tu stání (p edpokládám 1,0)

Po et odstavných stání pro ešené území:

obytný d m – rodinný nad 100 m2 celkové plochy

– po et ú elových jednotek na jedno stání: 0,5

po et RD = 63

výsledný po et odstavných stání = 63 *2 = 126 (stání zajišt na na pozemcích RD)

Po et parkovacích stání pro ešené území:

edpoklad 1 RD / 3 obyvatelé

obytné okrsky (ú elová jednotka: obyvatel)

– po et ú elových jednotek na jedno stání: 20

2 sportovišt

– po et ú elových jednotek na jedno stání: 2

park cca 4 500 m2 (ú elová jednotka: plocha v m2)

– po et ú elových jednotek na jedno stání: 10 000
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výsledný po et parkovacích stání = [(189 / 20) + (20 / 2) + (4000 / 10000)]  * 1 * 1   21

Celkový navržený po et parkovacích stání je 24 míst (z toho 1 pro ZTP).

Výsledný po et parkovacích stání za pomocí výpo tu dle SN 73 6110 vyšel 21 míst,

jejich po et jsem navýšil o 3 místa. Poloha stání v navrhovaném území je zakreslena ve

výkrese . 6 Urbanistický návrh území . 1 – doprava.

5.1.3 Komunikace pro p ší

koliv je ešené území navrhováno jako zóna TEMPO 30 bez chodník , jsou i p esto

navrhovány p ší komunikace. Jedná se zejména o komunikace v zónách ur ených pro

aktivní a pasivní odpo inek. Komunikace pro p ší jsou navrhovány v ší i 2,4 m. Jejich

podélný sklon nep esáhne maximální hodnotu 8,33 % a p ný sklon maximální hodnotu

2 %, ímž bude spln na vyhláška . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích

zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb.

Materiál povrchu chodník  bude plošná dlažba vymývaná GITA 400 × 400 × 40 mm od

výrobce PRESBETON. Tato dlažba bude pokládána na mechanicky zhutn né pískové lože

L = 40 mm, které bude na mechanicky zhutn né št rkodrti ŠD = 150 mm. P ší komunikace

vedoucí severním sm rem, které spojují ešené území s parkem v severní ásti, budou mít

mechanicky zhutn ný mlatový povrch. Mlatová vrstva bude o mocnosti min. 50 mm. Pod

touto vrstvou bude ložní vrstva pod mlat DDK 2–4 v mocnosti 50 mm a pod ní bude

zhutn ná št rkodr  ŠD B 0–63 o tlouš ce 150 mm.

Komunikace pro p ší bude odd lovat od zelených ploch po obou stranách chodníkový

obrubník ší e 80 mm, horní hrana obrubníku bude srovnána s plochou p ší komunikace.

irozenou vodicí linii pro osoby s omezenou schopností orientace bude tvo it p irozené

rozhraní travnaté plochy a zpevn né komunikace pro p ší. P i vstupu z komunikace pro p ší

na pojížd nou komunikaci bude zajišt n maximální výškový rozdíl povrch  20 mm a bude

zde situován varovný pás ze slepecké dlažby v ší i 400 mm p es celou ší i chodníku. Tímto
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bude osoba s omezenou schopností orientace informována, že se nachází na komunikaci

pojížd né motorovými vozidly.

Obr. 11 Plošná dlažba GITA [26]

5.1.4 Vedení sítí technické infrastruktury

Pro pot eby zástavby rodinnými domy bylo nutné navrhnout nové vedení sítí technické

infrastruktury, a to zejména vodovodní, kanaliza ní a plynovodní ady a vedení elektrické

energie jak pro pot eby rodinných dom , tak pro ve ejné osv tlení. Nedílnou sou ástí

technické infrastruktury je také vedení deš ové kanalizace, které ale bylo v návrhu

nahrazeno zasakovací rýhou s drenáží a perforovaným potrubím. Výpo et kapacit sítí

a jejich návrh je ešen v p íloze . 2. Navrhované vedení sítí v etn  jejich dimenze

a materiálového ešení, napojení jednotlivých p ípojek a napojení na sít  stávající nalezneme

ve výkrese . 7 Návrh území . 1 – TI – kanalizace, vodovod a ve výkrese . 8 Návrh území

. 1 – TI – elektro, plynovod. Všechny sít  vedení technické infrastruktury jsou prostorov

uspo ádány v souladu s SN 73 6005 Prostorové uspo ádání sítí technické infrastruktury.

Uspo ádání je znázorn no na výkrese . 9 ez komunikací.

5.1.5 Ve ejné osv tlení

Osv tlení ve ejných prostor je navrženo tak, aby osv tlovalo pot ebné plochy, ale nebylo

obt žujícím i rušícím elementem pro obyvatele RD. Vedení ve ejného osv tlení, které má
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za úkol osv tlovat nov  navržené komunikace, je navrženo jako jednostranné a je situováno

v prostoru zeleného pásu. Je vedeno tak, aby došlo k dodržení bezpe nostního odstupu od

komunikace min. 0,5 m. Jako sv telný zdroj bylo zvoleno svítidlo s technologií LED –

MODUS LVLEDOS3500V1/3DIM. Toto svítidlo tvo í šed  lakovaný hliníkový korpus

a plochý tvrzený sklen ný kryt uchycený nerezovými sponami. P íkon je 44W a sv telný tok

tohoto svítidla je 3500lm. Výrobce garantuje životnost LED sv tel 500000 hodin. Napájecí

nap tí je 230V/ 50Hz. Toto svítidlo je upevn no na vrcholu ocelového stožáru pr ru

108 mm a výšky 6 m.  Vzdálenost stožár  osv tlení je p ibližn  25 – 30 metr . Vedení sít ,

etn  situování jednotlivých stožár  ve ejného osv tlení a bodu napojení, je zakresleno ve

výkrese . 8 Návrh území . 1 – TI – elektro, plynovod.

Obr. 12 LED svítidlo MODUS [33]

5.1.6 Odpadové hospodá ství

U každého RD se p edpokládá s umíst ním nádob na sm sný odpad, které budou

periodicky vyváženy spole ností A.S.A., spol. s. r. o. Odpad, který je ur en k t íd ní, bude

obyvateli RD pytlován do p edem ur ených pytl  nebo nádob, které budou taktéž periodicky

vyváženy spole ností A.S.A., spol. s. r. o. Obyvatelé budou odkládat pytle s odpadem

k t íd ní u nádob na sm sný odpad, po p evzetí napln ného pytle zanechá svozová firma

pytel nový. Možnost likvidovat t íd ný odpad je také nedaleko na ulici h bitovní. Likvidovat

objemný, t íd ný, biologický (v tve, listí apod.), stavební a nebezpe ný odpad je umožn no

obyvatel m eského T šína ve sb rném dvo e na ulici Na horkách v eském T šín  a to

zdarma.

5.1.7 M stský mobiliá

stským mobiliá em se rozumí prvky í za ízení, sloužící obyvatel m na ve ejn

ístupných místech, které funk  dopl ují. Jedná se nap íklad o stojany na bicykly,

kontejnery, odpadkové koše, lavi ky, informa ní tabule, p íst ešky, zastávky, žardiniéry
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(truhlíky na kv tiny) i parkovací zábrany. P i návrhu m stského mobiliá e by m l být brán

ohled nejen na estetickou a finan ní stránku prvku, ale p edevším na jeho funk nost,

odolnost a snadnou údržbu. Prvky m stského mobiliá e, které se vyskytují v návrhu, jsou:

parkové lavice s op radly, koše na odpadky a stojany na bicykly.

Parková lavice s op radlem URBAN délky 1700 mm, lat  jsou z recyklovaného plastu.

Tato lavice nevyžaduje ani z dlouhodobého hlediska žádnou údržbu. Rozm ry sedáku jsou

1700 × 40 × 120 mm. Nosná konstrukce je tvo ena sva ovanými profily Jäkl 60 × 60 mm

s povrchovou úpravou – žárový zinek. Lavici je možno kotvit šrouby k zemi, nebo jí kotvit

betonáží.

Obr. 13 Parková lavice URBAN [30]

Odpadkový samozhášivý koš HAILO s popelníkem, objem koše je 75 litr , výška

96 cm, pr r koše 39 mm. Barva koše je erná. Materiál koše je pozinkovaný ocelový

plech s práškovým nást ikem.

Obr. 14 Odpadkový koš HAILO [31]
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Stojan na bicykly STANDARD, délky 1750 mm s maximálním po tem stání pro 5

bicykl . Vzdálenost mezi oblouky je 350 mm. Konstrukce stojanu umož uje jednostranné

parkování kol. Materiál konstrukce je ocel s povrchovou úpravou – žárový zinek.

Obr. 15 Stojan na bicykly STANDARD [32]

5.1.8 Návrh sportovišt

Plochy pro sportovní vyžití jsou situovány v jihozápadní ásti ešeného území. Jedná se

o 2 oplocené multifunk ní h išt , které mohou být využívány nap íklad pro košíkovou,

volejbal, házenou, nohejbal, malá kopaná, badminton a další. Orientace podélné osy obou

iš  je + 15° dle sv tových stran sever – jih. H išt  jsou navrhnuta každé v jiné velikosti.

tší h išt  o rozm rech 35 × 20 metr  má dva basketbalové koše a jsou zde i dv  p enosné

branky nap . na malou kopanou. Uprost ed h išt  je možnost natáhnout sí  na volejbal nebo

nohejbal. Menší h išt  má 26 × 16 metr , jsou zde situovány 2 mini p enosné branky a je

zde možnost natáhnout sí  nap . na volejbal nebo badminton. Ob  h išt  budou oploceny do

výšky 4 metry pletivem z pozinkované oceli s plastovou povrchovou úpravou. P ístup na

každé h išt  bude umožn n dv mi brankami. Povrch h iš  je navržen jako um lý trávník.

Obvod h išt  budou lemovat betonové obrubníky ší e 80 mm.

Skladba vrstev h išt  (odshora dol ) je: um lý trávník s posypem jemného k emi itého

písku, 50 mm jemného št rku frakce 0 – 4 mm (vrstva zhutn na vibra ní deskou), 100 mm

št rku frakce 0 – 32 mm (vrstva zhutn na vibra ní deskou), 120 mm št rku frakce 32 –

63 mm (vrstva zhutn na vibra ní deskou), geotextilie a upravená plá  se sklonem 0,5 %

(vrstva zhutn na vibra ní deskou).
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5.1.9 Návrh d tského h išt

tské h išt  je situováno v jihozápadní ásti území, zhruba ve st edové ásti navržené

plochy ur ené pro odpo inek a sport. D tské h išt  je oblého nepravidelného tvaru. Rozloha

išt iní 405 m2. H išt  je oploceno a vstup do n j je možný p es 3 branky. Oplocení je

výšky 1,3 metru o kovým pletivem z pozinkované oceli s plastovou povrchovou úpravou.

ístup k n mu je umožn n p es cesti ku tvo enou šlapáky. Tyto kameny jsou dokonale

zarovnány s povrchem terénu tak, aby byl umožn n p ístup na d tské h išt  i osobám

s omezenou schopností pohybu.

Povrch h išt  je uzp soben h e d tem všech v kových kategorií. Jako materiál byl

zvolen SmartSoft, který je složen ze dvou vrstev. První vrstvu tvo í tzv. SBR granulát

(recyklovaná technická guma), který je smíchán polyuretanovým pojivem. Tato vrstva je

uzp sobena k tomu, aby pohlcovala nárazy a její mocnost je dimenzována podle pot ebné

pádové výšky. V tší tlouš ku je možno navrhnout pod prvky h išt , ze kterých hrozí pád dle

pádové výšky a na zbylou pochozí plochu aplikovat tlouš ku menší. Druhou vrstvu tvo í

EPDM granulát (um le vyrobený kau uk) míchaný s polyuretanovým pojivem. Tato vrstva

tvo í odolnou pochozí vrstvu, která m že být vytvo ena v celé škále barevných odstínu.

Typ materiálu byl navržen SmartSoft 50 pokládaný v tlouš ce 50 mm. Materiál

SmartSoft bude instalován na podkladní vrstvu tvo enou (odshora dol ): 50 mm jemného

št rku frakce 0 – 4 mm, 140 mm št rku frakce 0 – 32 mm, geotextilií, hutn nou plání.

Št rkové vrstvy budou dob e zhutn ny vibra ní deskou. Lemování h išt  bude pomocí

ocelové pásoviny, jelikož má h išt  oblý nepravidelný tvar, pásovina bude dob e

tvarovatelná.

Obr. 16 Dvousložkový povrch SmartSoft [40]
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Jednotlivé prvky d tského h išt  budou dodány spole ností Prolemax a Palis Gym. Tyto

prvky jsou certifikovány a spl ují normy ady SN EN 1176. Z produktové ady byly

vybrány jak klasické prvky (dodavatel Palis Gym), tak prvky, které jsou ur eny pro klasické

i bezbariérové použití (Prolemax).

Prvky, jež byly vybrány pro ešené d tské h išt : pískovišt  (3 × 3 metry), dvojhoupa ka

Plus, pružinová houpa ka Slon dvoumístná, koloto  se sedáky, bezbariérová sestava

KB97072. Popis a vyobrazení prvk  jsou umíst ny na výkresu.

5.2 Urbanistický návrh území . 2

Tento urbanistický návrh po ítá s návrhem jak samostatn  stojících jednopodlažních

rodinných dom , tak s výstavbou dom adových. Tato varianta oproti variant  první

nebude zpracována podrobn ji. Návrh po ítá s výstavbou celkem 73 jednopodlažních

rodinných dom  a s 5 adovými domy. V této variant  byl navržen vyšší po et dom , než ve

variant  p edchozí. To je zap in no tím, že byly provedeny zm ny ve vedení stávající

technické infrastruktury. Tento návrh území respektuje stávající ochranná pásma vedení

technické infrastruktury, pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa a ochranné pásmo

bitova. Je brán z etel také na nová ochranná pásma, která vznikají novým trasováním sítí

TI.  P edpokládá se také kácení d evin a výsadba d evin nových. ešení lokality je na

výkrese . 10 Urbanistický návrh území . 2.

Vým ra jednotlivých parcel této varianty, se pohybuje zhruba okolo 900 - 1300 m2.

Každá z jednotlivých parcel je oplocena klasickým o kovým pletivem z pozinkované oceli

s plastovou povrchovou úpravou. Výška oplocení bude 1,7 m.

i návrhu této varianty byl brán také z etel na požadavek m sta, který se týká vy len ní

plochy na parkování pro zam stnance spole nosti PHA Czech s. r. o. Tato plocha, o rozloze

1900 m2, byla vy len na v jihozápadní ásti ešeného území.  Plocha nebyla dále ešena.
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5.2.1 Dopravní infrastruktura

V této variant  je ešená lokalita napojena na stávající dopravní sí  z ulice H bitovní

a z ulice Mezi Lány. Celkem se jedná o 6 p ístupových bod  do území, kde jeden je z ulice

bitovní a zbylých 5 komunikací je napojeno na ulici Mezi Lány. Stejn  jako u první

varianty je zachována ást stávající komunikace vedoucí z ulice H bitovní. Na tuto ást je

napojena p edevším jihovýchodní ást lokality. P ístup k jednotlivým pozemk m je ešen

pomocí nov  vybudovaných komunikací, které jsou zakon eny obratišti. Obratišt  jsou

navržena jako úvra ová bo ní. Dimenze rozm  t chto obratiš  umož uje oto ení

dvounápravového nákladního automobilu nap . na svoz komunálního odpadu. Rozm ry

chto úvra ových obratiš  byly navrženy dle TP 103 Navrhování obytných a p ších zón.

Toto ešení umož uje p ístup k 19 rodinným dom m.

Dopravní režim byl zvolen stejn  jako u první varianty „TEMPO 30“. V celé lokalit

platí p edost zprava p ijížd jících vozidel. Všechny navrhované komunikace jsou

navrhovány jako obousm rné místní obslužné s ší kou dopravního prostoru 5,5 metr .

Prostor místní komunikace má ší ku 8,5 metr  a je ešen bez komunikací pro p ší. Skladba

vozovky byla taktéž zvolena D1–N–3 PIII jako u prvního návrhu. Komunikace budou

z hlediska maximálních sklon  v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb., o obecných

technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb, ili podélný sklon

komunikací nebude init víc než 1 : 12 (8,33 %) a p ný sklon více než 1 : 50 (2 %).

Všechny vjezdy na území budou opat eny zna kou „Zóna s dopravním omezením“ IP 25a

a „Konec zóny s dopravním omezením“ IP 25b. Na výjezdu (východu) z území budou

situovány varovné pásy ší e 400 mm, tvo ené betonovou slepeckou zámkovou dlažbou.

Bude zde také vystav n tzv. dlouhý zpomalovací práh o délce 10 metr  a výšce 100 mm

s nájezdovými rampami ve sklonu 1 : 15 (6,7 %). Práh nebude mít konstruk ní výškové

rozdíly povrchu v tší než 20 mm. Materiálov  bude ešen z dlažebních kostek s úzkými

spárami. Toto ešení dostate  upozorní idi e na zm nu dopravního režimu a donutí ho ke

zpomalení. Jako další zklid ující prvky dopravy byly zvoleny parkovací stání v prostoru

místní komunikace, které budou po n kolika desítkách metr ešeny st ídav  na jedné

a druhé stran . Tím dojde k vytvo ení šikan, které mají za úkol zabránit vozu rozjetí na vyšší

rychlost. Stání budou situována tak, aby byla vždy dodržena pr jezdná ší ka 3,5 metr .

Rozm ry budou 7,8 × 2,25 m. U nov  navržených komunikací jsou navrženy polom ry

zatá ek 8 metr .
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Sou ástí návrhu varianty 2 je také parkovišt , které je situováno v jižní ásti území.

Parkovišt  má sloužit p edevším návšt vník m sportoviš  a navrhovaného parku (ploch

zelen ).  S ohledem na p edpoklad návšt vnosti bylo stanoveno, že plocha pro parkování

bude mít 15 míst, z toho bude 1 vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Rozm ry kolmých parkovacích stání jsou navrženy v rozm rech 5 × 2,5 metru, stání pro

osoby s omezenou schopností pohybu v rozm rech 5 × 3,5 metru. Zna ení parkovišt  bude

ešenou stejn  jako u varianty . 1.

5.2.2 Komunikace pro p ší

ší komunikace jsou navrženy v ší i 2,4 metr . Jejich podélný sklon nep esáhne

maximální hodnotu 8,33 % a p ný sklon maximální hodnotu 2 %. Jako materiál povrchu

ších komunikací je zvolena taktéž plošná dlažba vymývaná GITA 400 × 400 × 40 mm od

výrobce PRESBETON, jako u 1. návrhu. Skladba vrstev z stává stejná. Jelikož návrh

edpokládá s napojením p šími komunikacemi na park, jež je situován v severní ásti, jsou

tyto komunikace tvo eny mlatovým povrchem. Navržené chodníky budou mít na svých

vstupech na pojížd nou vozovku motorovými vozidly situován varovný pás ze slepecké

dlažby v ší i 400 mm p es celou ší i chodníku.

5.2.3 P eložky sítí TI

V této variant  návrhu byly navrženy p eložky vedení dvou sítí technické infrastruktury.

Jedná se o p eložku nadzemního vedení vysokého nap tí elektrické energie 22 kV – VN39

3 × 110 a p eložku nízkotlakého plynovodního adu DN 50. Tyto p eložky umožnily provést

rozsáhlejší výstavbu v jihozápadní ásti lokality.

Nadzemní vedení vysokého nap tí, které vedlo p vodn  severním sm rem p es území,

bylo zrušeno a nahrazeno podzemním vedením. Jedna ást v tve je vedena soub žn

s vozovkou západn , sm rem k vedení vedoucí od trafostanice situované v areálu PHA

Czech s. r. o. Tam je p ivedeno ke sloupu vedení VN a napojeno zp t na nadzemní ást

vedení. Druhá podzemní v tev p eložky vede podél komunikace sm rem k regula ní stanici

plynu. U ní se stá í severn , kde kopíruje sm r vedení plynovodního adu. Hloubka uložení

kabelu bude 1 metr. Odstup vedení sítí bude minimáln  0,6 metru, ímž toto ešení bude

v souladu s SN 73 6005 Prostorové uspo ádání sítí technické infrastruktury. Kabelovou

zhruba po 75ti metrech m ní sm r, k íží plynovodní potrubí v minimální svislé vzdálenosti

0,2 metru a vede východn  ke sloupu vedení vysokého nap tí. Tam je podzemní vedení
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napojeno na nadzemní ást stávajícího vedení elektrické energie. Materiál p eložky

kabelovodu a podrobné technické provedení stanoví správce sít .

eložka plynovodu je navržena z d vodu sm ru jeho vedení. Pro ú ely návrhu je toto

stávající vedení nevyhovující. P eložka spo ívá ve sm rové úprav  vedení. Tato úprava

edpokládá p iblížení vedení plynovodu DN 50 k druhému (DN 225), který vede týmž

sm rem. Touto úpravou získáme prostor pro zástavbu a vedení t chto sítí nebude tak

rozptýleno. Hloubka vedení nov  položeného plynovodu bude minimáln  0,8 metru. Odstup

vedení sítí bude minimáln  0,4 metru, ili bude dodržen požadavek dle SN 73 6005

Prostorové uspo ádání sítí technické infrastruktury.

eložky jsou zakresleny spolu s vedením TI, které se jimi ruší, ve výkrese . 10

Urbanistický návrh území . 2.

5.1.8 Návrh sportovišt

Oproti návrhu . 1, jsou navrženy multifunk ní oplocené sportovišt  3, které dovolují hrát

také nap . košíkovou, volejbal, házenou, nohejbal a další. Jedná se o jedno v tší h išt , jehož

rozm ry jsou 35 × 20 metr  a o dv  menší, které mají rozm ry každé 26 × 16 metr . Jako

povrch t chto sportoviš  je navržena um lá tráva. Každé h išt  je oploceno do výše 4 metr .

Orientace podélné osy obou h iš  je + 15° dle sv tových stran sever – jih.

5.2.3 D tské h išt

Sou ástí navrhovaného zám ru je také d tské h išt . Toto h išt  bude koncipováno

podobn , jako tomu bylo u prvního návrhu, h išt  bude však menší a bude mít mén  prvk .
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6. Návrh území . 1 dle 499/2006 Sb.

Tato pr vodní a technická zpráva je p im en  koncipována dle vyhlášky ze dne

28. února 2013 . 62/2013 Sb., kterou se m ní vyhláška . 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb. Pr vodní a technická zpráva je zpracována dle p ílohy . 2 Rozsah a obsah

dokumentace pro vydání rozhodnutí o zm  využití území. P íloha . 2 obsahuje ásti A–E,

zpracovány budou body A a B.

A. Pr vodní zpráva

6.1 Identifika ní údaje

6.1.1 Údaje o území

a) Navrhovaná zm na využití území

Zám rem je výstavba 63 rodinných nízkopodlažních dom , ploch pro aktivní i pasivní

odpo inek a výsadba zelen . Zám r obsahuje výstavbu nové dopravní infrastruktury

a technické infrastruktury v návaznosti na okolní zástavbu. Tímto dojde k vytvo ení nové

lokality ur ené k modernímu bydlení na periferii m sta eský T šín.

b) Místo (katastrální území, parcelní ísla pozemk )

Jedná se o lokalitu vedenou v platném Územním plánu m sta eský T šín jako Z3, která

je ur ena pro zástavbu rodinnými domy. Lokalita se nachází zhruba 2 km severozápadn  od

centra m sta eský T šín. Území leží na hranici dvou katastrálních celk . Jedná se

o katastrální území eský T šín a katastrální území eský T šín – Mosty. Parcelní ísla

pozemk , u kterých se uvažuje o zástavb , jsou 548, 549, 550/1, 551/1, 3131/1, 3132, 3133,

3134, 3135/1.

c) P edm t dokumentace

edm tem dokumentace je zám r na výstavbu lokality pro individuální bydlení

v rodinných domech v lokalit  Z3 v eském T šín .
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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, I O: 00297437, nám stí SA 1/1, 737 01 eský T šín

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 i název, I , bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická

osoba)

Bc. Jaroslav Szturc, Pražská 13, 737 01 eský T šín

6.2 Seznam vstupních dat

Územní plán m sta eský T šín (grafická a textová ást)

katastrální mapa ešeného území

ortofotomapa ešeného území

platné zákony a vyhlášky ve zn ní pozd jších p edpis

platné normy a platné technické p edpisy

vyjád ení správc  sítí technické infrastruktury

vlastní fotodokumentace ešeného území a okolí

osobní návšt va a pr zkum ešeného území a jeho okolí

rozprava a konzultace s odbornými konzultanty

knižní publikace

6.3 Údaje o území

a) Rozsah ešeného území; zastav n/nezastav né

Území, u n hož se uvažuje o zástavb , má rozlohu 14,12 ha. V sou asné dob  se na

tomto území nenachází žádná zástavba, jsou zde vedeny pouze sít  technické infrastruktury,

viz výkres . 2 Limity území.
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b) Dosavadní využití a zastav nost území

Doposud nebylo území nijak intenzivn  využíváno, využívána je pouze komunikace

Mezi Lány jako místní obslužná komunikace, která spojuje ulici H bitovní s ulicí

Strojnickou.

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

Území má mírn  se svažující charakter ze západu na východ. Celkový výškový rozdíl

na území iní zhruba 13,5 metru. Území je zatravn no, nachází se zde místní obslužná

komunikace, která je lemována  listnatými stromy a ke i. Výkres stavu území a jeho

fotodokumentace jsou p iloženy na výkresu . 3 Situace ešeného území – stav. Pozemky

jsou nyní nezastav ny.

d) Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis 1) (památková rezervace,

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

ešená lokalita se nenachází na území, která spadají pod ochranu podle jiných právních

edpis 1).

e) Údaje o odtokových pom rech

Momentáln  dochází ke vsakování deš ových vod do zatravn ných ploch území.

Odvodn ní místní obslužné komunikace je provedeno spádováním povrchu vozovky a

následným odvodem deš ových vod mimo komunikaci do zeleného pásu, kde dojde

k vsáknutí.

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

Výstavba rodinných dom  v lokalit  Z3 je naprosto v souladu s územn  plánovací

dokumentací. Tato lokalita je vedena v územním plánu jako plocha zastavitelná, ur ená pro

výstavbu rodinných dom  v rámci bydlení individuálního.

g) Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území

Bude dodržena vyhláška . 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

V dokumentaci budou respektovány a spln ny požadavky stanovené dot enými orgány.



58

i) Seznam výjimek a úlevových ešení

Žádné výjimky ani úlevová ešení nejsou stanoveny.

j) Seznam souvisejících a podmi ujících investic

Výstavba nevyvolá žádné související nebo podmi ující investice.

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

Pozemky p ímo dot ené zm nou využití území dle katastrální mapy jsou: 548, 549,

550/1, 551/1, 3131/1, 3132, 3133, 3134, 3135/1, 3135/2, 3135/3, 3135/4, 3135/5, 3135/6,

3135/7, 3135/8, 3135/9, 3135/10, 3135/11.

6.4 Údaje o zm  využití území

a) Celková vým ra území dot eného zm nou

Celková vým ra území, které bude dot eno stavebním zám rem výstavby rodinných

dom , je p ibližn  15 ha.

b) Údaje o odtokových pom rech

Výstavbou dojde ke zm  odtokových pom  deš ových vod na území. Deš ové vody

budou p ednostn  zasakovány. Deš ové vody ze st ech RD budou svád ny potrubím do

zasakovacích systém . Každý RD bude mít vlastní. Jedná se o zasakovací boxy AZURA

spole nosti WAWIN – Ekoplastik. Výpo et deš ových vod, návrh rozsahu a po tu

zasakovacích box  je stanoven v p íloze . 2. Deš ové vody z komunikací pro automobily

budou odvád ny pomocí spádování samotné komunikace do zasakovací rýhy s drenáží.

Voda bude postupn  zasakovat skrze zatravn nou humusovou vrstvu a dále bude gravitací

odvád na do št rkového lože. Odtud se bude zasakovat do okolní zeminy. Pokud dojde

k saturaci okolní zeminy v takové mí e, že se za ne deš ová voda ve št rkovém loži

kumulovat, dojde k odtoku této vody pomocí drenážního perforovaného potrubí DN 200 do

recipientu – Mosteckého potoka. Výpo et návrhu velikosti št rkové vrstvy je v p íloze . 2.

Pro zcela p esný návrh zasakovacích systém  by musel být proveden podrobný

hydrogeologický pr zkum území.
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c) Požadavky na kapacity dopravní a technické infrastruktury

Dopravní infrastrukturu podrobn eší podkapitoly 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3. Výpo et pot eby

a dimenzí sítí TI je uveden v p íloze . 2.

d) P edpokládaná lh ta realizace zm ny využití území

Momentáln  není stanovena lh ta realizace zám ru.

B. Souhrnná technická zpráva

6.5 Popis a zhodnocení území

a) Charakteristika území

Území tvo í p edevším travnaté plochy. Je zde vedena obslužná místní komunikace pro

motorová vozidla bez chodník  pro p ší, která rozd luje území na 2 pomyslné poloviny –

severní a jižní. Tuto komunikaci lemují jak vzrostlé listnaté stromy, tak nižší listnaté stromy

a ke e. Území má mírn  se svažující charakter ze západu na východ s celkovým p evýšením

zhruba 13,5 metru. Plochu pro zástavbu vymezuje ze severu les s nov  vybudovaným

parkem a áste  zástavba RD. Z východu je lokalita vymezena ulicí H bitovní. Z jižní

strany území vymezuje zástavba RD na ulici Mostecká a ulice Mezi Lány, na které se

nachází pr myslový podnik PHA Czech s. r. o. Ze západu ešené území vymezuje ulice

Mezi Lány a stávající zástavba RD.

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

Pr zkumy a rozbory území nebyly provedeny.

c) Stávající ochranná a bezpe nostní pásma

ešeným územím jsou vedeny sít  technické infrastruktury, které mají svá ochranná

pásma, a dále do území zasahuje ochranné pásmo pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa

a ochranné pásmo h bitova. Jedná se o podzemní NTL a STL plynovodní ady, které mají

ochranné pásmo 1 m na ob  strany od okraje potrubí. Dále územím prochází nadzemní

vedení vysokého nap tí 22 kV – VN39 3 × 110, které má OP 7 metr  na každou stranu od

okraje vn jšího drátu vedení. Splašková kanalizace, jež prochází severní ástí území, má OP
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1,5 m na ob  strany od okraje potrubí. Trasy vedení sítí TI a jejich OP a OP h bitova a lesa

jsou vyzna eny ve výkrese . 2 Limity území.

V jižní ásti v t sné blízkosti ešeného území se nacházejí regula ní stanice plynu

Hrabinská (VTL/STL/NTL) s OP 10 m, do které ústí VTL plynovodní potrubí, jež má OP 4

m na ob  strany od okraje potrubí  a bezpe nostní pásmo 20 m na ob  strany od okraje

potrubí.  Dále  se  v  jižní  ásti  území  nachází  trafostanice  22/0,4  kV  s  OP  7  m,  která  je

situována v areálu závodu PHA Czech s. r. o. Ochranná pásma t chto za ízení TI však p ímo

nezasahují do ešeného území, stejn  jako vedení TI, které je situováno v t sné návaznosti

na ešené území.

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

Lokalita neleží p ímo v záplavovém ani na poddolovaném území.

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

a technickou infrastrukturu)

Napojení území na dopravní infrastrukturu je umožn no z ulic H bitovní a Mezi Lány.

Po ítá se celkem se ty mi body napojení na stávající dopravní infrastrukturu, a to jak

z ulice H bitovní, tak z ulice Mezi Lány.

Napojení na stávající TI je umožn no hned z n kolika míst, a to zejména z ulic Mezi

Lány a H bitovní. Napojení na plynovodní ad je umožn no p ímo na ešeném území, kudy

procházejí 2 plynovodní NTL a STL ady.

6.6 Popis navrhované zm ny využití území

a) Základní charakteristika zm ny využití území

V území dojde k zástavb  rodinnými domy a spolu s tím k vybudování nezbytné

technické a dopravní infrastruktury. Zm na ve využití území spo ívá v tom, že dojde

k obydlení lokality, která nebyla doposud využita k funkci bydlení.
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b) Zd vodn ní zm ny vzhledem k sou asnému zp sobu užívání dot eného území

Dot ené území je již delší dobu vedeno v platném Územním plánu m sta eský T šín

jako pozemky k individuálnímu bydlení v rodinných domech a za azeno mezi zastavitelné

plochy. Výstavba v lokalit  je podmín na zpracováním územní studie.

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

edpokládaného zp sobu využití území

Z hlediska dopravní infrastruktury jsou navržené parametry komunikací dosta ující.

Jedná se zejména o zaoblení oblouk  v zatá kách, ty jsou navrženy v polom ru 8 m, dále se

jedná o pr jezdnou ší ku, ta je v nejužších bodech v úrovni jednotlivých parkovacích stání

rovna 3,75 m, což je více než minimální povolená pr jezdná ší e 3,5 metru. Z hlediska

technické infrastruktury jsou dodrženy zásady jak v po tu a vzdálenostech podzemních

hydrant , tak v dimenzi potrubí zásobujících tyto hydranty. DN vodovodního adu je 80

mm, což spl uje minimální požadavky.

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.)

Lokalita se nenachází v záplavovém, povod ovém nebo na poddolovaném území.

Nehrozí také zvýšené riziko eroze, sesuvu p dy nebo zvýšené seizmicity. Dle radonové

mapy se lokalita nachází v území, kde je radonový index roven nejnižšímu stupni 1. Lokalita

bude negativn  ovlivn na hlukem z nedaleké železni ní trati, která je vzdálená zhruba 500

metr  východn . Hluk z železni ní dopravy bude do budoucna ešen kompletní rekonstrukcí

trat  a vybudováním protihlukových bariér. Dalším negativním zdrojem hluku i p es

vybudované protihlukové bariéry je komunikace I/48, která je vedena západn  a stá í se

severním sm rem od ešeného území. Na této komunikaci je situována p edevším doprava

nákladních vozidel objížd jících centrální ást m sta a doprava mí ící do Polska. Z hlediska

emisí je celé území eského T šína negativn  ovlivn no t žkou pr myslovou výrobou

v okolních obcích, zna nou automobilovou a nákladní dopravou. Vysoký podíl na špatné

kvalit  ovzduší mají také lokální topidla rodinných dom .
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6.7 P ipojení na technickou infrastrukturu

Body napojení na stávající technickou infrastrukturu a také nov  navržené vedení TI jsou

vyzna eny ve výkrese . 7 Návrh území . 1 – TI – kanalizace, vodovod a ve výkrese . 8

Návrh území . 1 – TI – elektro, plynovod.

6.8 Dopravní ešení

Dopravní ešení lokality zakresleno ve výkrese . 6 Urbanistický návrh území . 1 –

doprava a dopravnímu ešení jsou v novány podkapitoly 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3.

6.9 ešení vegetace

Zám r výstavby p edpokládá jak s odstran ním strom , které jsou pro zám r

nevyhovující nebo jsou nevyhovující z hlediska jejich stavu, tak s výsadbou strom  nových.

Navrhovaný po et odstran ných d evin je zhruba 25 a po et nov  vysazených d evin se

bude pohybovat okolo 75. Vysazovány budou jak stromy listnaté s malou kulovitou

korunou, stromy se st ední kulovitou korunou, stromy se širokou (pyramidální, oválnou)

korunou, stromy s úzkou sloupovitou korunou, tak stromy jehli naté. Výsadba strom  bude

ešena až po dokon ení stavebních inností v území. Umíst ní strom , jejich tvar a velikost,

etn  velikosti ko enového systému bude v souladu s dodržením ochranných pásem vedení

technické infrastruktury. Výsadba strom  v jihovýchodní ásti území je navržena zejména

proto, aby bylo docíleno pocitového a optického odd lení navrhovaných ploch od

pr myslové haly. Plochy ur ené pro založení zelen  budou po dokon ení stavebních prací

dokonale vy išt ny od stavebního i jiného odpadu. V rámci sadových úprav budou

dokon eny také finální terénní úpravy. Vhodné d eviny pro výsadbu, které jsou ur eny pro

stskou zástavbu, mohou být nap íklad: Jablo  Moerlandsova (malus x moerlandsii liset),

Svitel latnatý (Koelreuteria paniculata), Okrasná slivo , sakura (primus serrulata 'Kanzan'),

Platan javorolistý (Platanus acerifolia 'Tremonia'), Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior

'Althena') i Borovice hustokv tá (Pinus densiflora 'Umbraculifera'). Samotný návrh druh

a množství strom  bude zpracován odborníkem.
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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

Zám r bude mít negativní vliv na hluk a kvalitu ovzduší p edevším b hem výstavbového

procesu. Po dokon ení výstavby bude mít zp sob využívání území zanedbatelný vliv na

hluk a kvalitu ovzduší. Odvoz a nakládání s odpady bude mít ve své správ  spole nost

A.S.A., spol. s. r. o.

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

Zám rem nedochází k negativnímu vlivu na rostliny i zví ata. V území se nenacházejí

památné stromy. Zám rem dojde ke kácení stávajících strom  v nepatrné mí e. Po et

pokácených strom  bude kompenzován náhradní výsadbou, po ítá se dokonce s výsadbou

evyšující po et pokácených strom .

c) Vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000

Území nespadá do soustavy chrán ných území Natura 2000.

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

Zjiš ovací ízení nebude probíhat, jelikož návrh nespadá do kritérií zjiš ovacího ízení

dle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prost edí.

Obr. 17 Návrh zástavby území . 1
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7. Typový RD d m

7.1 Obecný popis stavby RD

Tento zd ný rodinný d m je navržen jako jednopodlažní nepodsklepený objekt

s pochozím p dním prostorem, ve kterém je umožn no skladování v cí.  Tento d m má

tvercový p dorys a jeho rozm ry iní 12,25 × 12,25 metr . Podlahová plocha tohoto

objektu je 108,15 m2 a obestav ný prostor iní zhruba 635 m3 ešena jako stanová

(jehlanová). Celkem se v dom  nachází 12 místností. Tento RD také disponuje terasou.

Hlavní vstup do domu je situován ze severní strany. Vedlejší vstupy do domu jsou

umožn ny z terasy.

7.2 Dispozi ní ešení RD

Hlavní vstup do domu je ešen ze zast ešeného p eddve í. Hned za hlavními dve mi je

zádve í, ze kterého vedou dve e do technické místnosti a do vstupní haly. Dále je situována

chodba, ze které je umožn n vstup do pracovny, koupelny, na toaletu, do šatny, d tského

pokoje a ložnice. V chodb  se také nachází vchod na p du, který je zabezpe en po p dních

skládacích schodech. Ze vstupní haly je umožn n vstup do obývacího pokoje, který je

spojen spolu s jídelnou a kuchyní. Vstup na terasu je umožn n jak ze zahrady, tak

z obývacího pokoje i ložnice. Vým ry jednotlivých pokoj  jsou uvedeny ve výkrese . 11

Vzorový d m – p dorys 1. NP.

7.3 Stavební a technické ešení RD

V dalších podbodech budou zjednodušen  vysv tleny postupy prací a materiálové ešení

navrhovaného rodinného domu.

7.3.1 Zemní práce

ed zapo etím stavebních prací souvisejících s výkopem základových pás , bude pod

dorysným pr tem domu + 1 metr vn  tento pr t provedeno sejmutí ornice

v mocnosti 250 mm. Tato ornice bude umíst na na do asnou deponii nedaleko domu. Tato
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zemina bude využita k terénním úpravám na pozemku domu. Výkop pro základové pásy

bude provád n strojn  nap . kolovým rypadlem. Drobné úpravy a za iš ovací práce budou

provedeny ru . Ší ka výkopu bude provedena dle schématického znázorn ní ve výkrese

. 12 Vzorový d m – ezy A – A‘, B – B‘

7.3.2 Základová konstrukce

Základy domu jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu C 20/25 o ší ce

700 mm a výšce 500 mm a ze ztraceného vyztužovaného bedn ní – betonové tvarovky

TRITREG. Základová spára pod nosným obvodovým zdivem je v hloubce 1150 mm od

upraveného terénu. Spára bude vysypána v tl. 50 mm kamenivem frakce 32–64 mm a bude

zhutn na. Na dno základové spáry bude umíst n zemnící pásek 30x4 FeZn a bude veveden

v míst  HDS a budoucího zádve í. Poté bude spára vylita betonem do výšky -650 od

upraveného terénu. Na tyto pásy budou vystav ny betonové bednicí tvarovky ší e 300 mm.

V tvarovkách budou ponechány prostupy pro p ípojky. Tvarovky budou vypln ny betonem

C 20/25 a beton bude zhutn n. Základové pásy budou zatepleny extrudovaným

polystyrenem  a  zaizolovány  HI  pásy.  Detail  a  skladbu  je  možno  vid t  ve  výkrese  .  12

Vzorový d m – ezy A – A‘, B – B‘. Do prostoru mezi základovými pásy budou rozvedeny

a pískem obsypány pot ebné rozvody kanalizace. Dále bude prostor mezi základovými pásy

vysypán št rkem frakce 32–64 mm a bude provedeno hutn ní. Po p íprav  bedn ní bude

vybetonována základová deska v tl. 100 mm. Deska bude vyztužena KARI sítí

100 × 100 mm. Samoz ejmostí je p íprava na vyvedení kanalizace skrze desku p ed ješt

ed betonáží.

7.3.3 Hydroizolace základové desky

ed zd ním obvodového zdiva bude provedeno celoplošné nat ení desky penetra ním

nát rem nap . DEKPRIMER a za pomocí plamene pokládka hydroizola ních pás

z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklen né tkaniny o plošné hmotnosti 200 g/m2

nap . DEKGLASS G200 S40 a tím provedena hydroizolace základové desky.

7.3.4 Obvodové zdivo, p ky a p eklady

Nosné obvodové zdivo tvo í broušené cihly Porotherm 40 Profi tl. 400 mm. Ke zd ní

chto cihel se užije malta pro tenké spáry dle požadavk  výrobce. Nosné vnit ní zdivo je

navrženo v tl. 240 mm a jedná se taktéž o broušené cihly Porotherm ady Profi. Pro nenosné
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vnit ní zdivo byla zvolena broušená cihla Porotherm 11,5 Profi o tlouš ce cihly 115 mm.

eklady jsou navrženy cihelné s ocelovou výztuží – Porotherm KP7.

7.3.5 Vodorovné konstrukce

Navrhovaná celková skladba podlahové konstrukce interiéru v 1. NP od pochozí vrstvy

do exteriéru je následující: laminátová podlaha 15 mm (dle místnosti m že být dlažba

lepená na lepidlo), podkladní mirelon 2 mm (pod lamino), samonivela ní st rka 3 mm,

anhydritový pot r 50 mm, separa ní folie 1 mm, tepelná izolace – polotuhá kamenná vata

80 mm, HI pásy 4,2 mm, podkladní beton s armovací sítí 100 mm, št rkový hutn ný zásyp

250 mm.

Navrhovaná celková skladba podlahové konstrukce exteriéru za ínajíc od pochozí vrstvy

je: keramická dlažba 10 mm (mrazuvzdorná), jednosložkový lepící tmel 4 mm (ur ený pro

použití v exteriéru), HI kontaktní pás 4,2 mm, spádovaný podkladní beton s armovanou sítí

70 mm, podkladní beton s armovanou sítí 80 mm, hutn ný št rkový zásyp 250 mm.

Nosná ást stropní konstrukce je tvo ena nosníky STEICO Joist výšky 360 mm (pásnice

60 × 45) v osové vzdálenosti nosník  500 mm pro rozp tí 6330 mm, v osové vzdálenosti

815 mm pro rozp tí 3880 mm a 3030 mm. Stropní konstrukce obývacího pokoje a kuchyn

bude áste  tvo ena šikminou spodní strany st ešní konstrukce a konstrukce situované na

kleštin  st echy. Skladba stropní konstrukce (z p dního prostoru do 1. NP) je následující:

záklop dv ma deskami OSB (pokládáno do k íže), tepelná izolace – kamenná vata,

parozábrana, konstrukce roštu pro sádrokartonové desky, sádrokartonová deska.

Skladbu jednotlivých vrstev je možno vid t ve výkrese . 12 Vzorový d m – ezy A –

A‘, B – B‘. Návrh nosník  byl proveden za pomoci technické p íru ky pot ebné pro statické

dimenzování nosník .

Návrh vychází ze statického schéma prostého nosníku s max. pr hybem L/300,

s maximálním p edpokládaným prom nným užitný zatížením Q = 2,0 kN/m2 a stálého

zatížení G = 0,6 kN/m2.
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7.3.6 St ešní konstrukce

St echa tohoto rodinného domu je navrhována jako stanová, n kdy též nazývána

st echou jehlanovou. Krov tvo í tradi ní soustava d ev ných sloupk , pásk , krokví

a kleštin. Prvky budou spojovány pomocí klasických tesa ských a h ebíkových

a svorníkových spoj . Sklon st echy je navržen 22°. Krytina st echy byla zvolena

z profilovaného žárov  pozinkovaného plechu v tlouš ce plechu 0,5 mm v imitaci tašky.

Krytina bude kotvena na la ování st echy pomocí vrut  Tex s t snící podložkou

z pozinkované oceli s navulkanizovaným elastomerem (EPDM). Barva krytiny m že být

volena v mnoha odstínech, v tomto p ípad  je zvolena cihlov ervená barva.

Deš ové vody budou odvád ny pomocí podokapních p lkruhových žlab  ústících p es

kotlíky do svod . Podokapní žlaby budou kotveny ke krokvím pomocí hák  s jazý kem.

Svody budou u zem  napojeny na lapa e st ešních splavenin (GEIGER) a voda bude dále

vedena potrubím KG PVC do box  AZURA umíst ných na pozemku rodinného domu, kde

budou deš ové vody zasakovány. Barva okapového systému bude v hn dé barv .

Obr. 18 Vizualizace typového RD

7.3.7 Okna, dve e, sv tlovod

Okna navržená pro typový rodinný d m jsou d ev ná eurookna tvo ená profilem IV78.

Konstruk ní tlouš ka hranolu je 78 mm. Zasklení t chto oken je tvo eno trojsklem. Tyto

okna vykazují výborné tepelné vlastnosti, kde prostup tepla celým oknem iní 0,93 W/m2K.

Samotné trojité zasklení má prostup tepla 0,7 W/m2K. Konstrukce zasklení je 4 – 12 –  4 –

12 – 4 a jako výpl ový plyn je použit argon. Zvuková izolace samotného okna iní
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Rw = 33 dB. Navržené lakování rámu oken je ve sv tle hn dé barv . Vn jší parapety jsou

vyrobeny z pozinkovaného plechu v barv  okenních rám . Vnit ní parapety jsou vyrobeny

z plastu a jsou navrženy v bílé barv .

Hlavní vstupní dve e jsou d ev né tvo ené lepeným smrkovým profilem IV78 EUROdec

ve stejné barv  jako okna. V horní t etin  dve í je situováno prosklení 30 × 20 cm, jedná se

o dvojsklo 4 – 20 – 4 mm, meziskelní plyn je argon. Sou initel prostupu tepla dve mi je

1 W/m2K. Dve e mezi obývacím pokojem a terasou jsou navrženy jako prosklené, tvo ené

taktéž d ev ným profilem EURO ve stejném odstínu jako okna. Zasklení dve í bude tvo it

trojsklo s argonem, jako výpl ovým plynem.  Zasklení bude mít prostup tepla 0,7 W/m2K.

Dve e mezi ložnicí a terasou jsou navrženy jako prosklené s matovou mlé nou folií v plné

ploše zasklení. Zasklení dve í bude tvo it trojsklo a výpl ový plyn bude taktéž argon.

Prostup tepla zasklením je stejný, jako u p edchozího typu dve í. U všech typ  dve í bude

instalováno bezpe nostní kování v bronzové barv  a matové úprav  povrchu. Ve dve ích

bude instalována bezpe nostní cylindrická vložka FAB 2000.

Sv tlovod, ur ený pro osv tlení chodby bude dodán spole ností VELUX. Jedná se o typ

TLR, který je vhodný na instalaci pro šikmé st echy ve sklonech od 16° – 60°. Sv tlovod

tvo í pevný tubus z plechu, který má na svém povrchu vysoce odrazivou folii. V interiéru je

sv tlovod ukon en difuzérem sv tla, který je zdvojen a je kruhového tvaru. Na vn jší stran

sv tlovodu je situováno pevné tvrzené zasklení, které je opat eno samo isticí úpravou.

Obr. 19 Vizualizace sv tlovodu [29]
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7.3.8 Povrchové úpravy st n interiéru

Zdivo bude opat eno penetra ním nát rem a posléze na n j bude nanesena klasická

vápenocementová jádrová omítka, která bude strojov  hlazena. Povrch bude poté opat en

jednovrstvou leh enou sádrovou omítkou. Nakonec bude povrch vymalován 2 × bílou

barvou Primalex Plus. Výmalbu v barevném odstínu bude ešena majiteli individuáln .

V koupeln  a na toalet  budou zdi obloženy keramickou dlažbou do výšky 2000 mm.

Zbytek plochy st n v t chto místnostech bude ešen stejn  jako u p edešlého postupu úpravy

povrch  st n, ale místo jednovrstvé sádrové omítky bude použita jemná vápenocementová

štuková omítka.

7.3.9 Povrchové úpravy st n exteriéru

Vn jší zdivo bude opat eno cementovým post ikem a dále omítnuto vn jší jádrovou

vápenocementovou omítkou, na kterou bude nanesena finální barvená jednovrstvá

silikonová omítka. Barva u tohoto typového domu byla zvolena bílá. Pro oblast soklu, kde

se nachází zateplení extrudovaným polystyrenem je navržená skladba následující: nejprve

bude povrch opat en lepící a st rkovou maltou s armovací sítí (perlinkou), dále bude povrch

napenetrován a opat en barevnou dekorativní tenkovrstvou st edn zrnou omítkou tzv.

marmolit. Marmolit bude v tmav  šedé barv . Tato omítka p ijde nanést také v 80 mm

páscích kolem oken a dve í, viz výkresy . 13 a 14.

7.3.10 Vytáp ní domu, TUV

Vytáp né domu je zajišt no pomocí plynového kotle s nuceným odtahem spalin, tzv.

TURBO. Kotel je situován v technické místnosti domu, kde je také zajišt no jeho p ímé

napojení na komínové t leso. Komínový systém je zvolen Schiedel Absolut, který má

univerzální využití a umož uje p ipojení spot ebi  jak s vysokou, tak s nízkou teplotou

spalin a umož uje p ipojení také plynových spot ebi  typu C. Rozvody tepla v dom  jsou

ešeny pomocí plastových trubek, které jsou vedeny pod omítkou. V dom  jsou navrženy

hliníkové radiátory v bílé barv . Teplou vodu bude obstarávat již navržený plynový kotel,

který je kombinovaný s pr to ným oh evem.
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7.4 Likvidace deš ových vod v rámci RD

7.4.1 Okapový systém

Podokapní žlab je navržen z pozinkovaného plechu p lkruhového tvaru D 150.

Podokapní žlaby budou kotveny ke krokvím pomocí hák  s jazý kem. Žlab bude ústit do

okapového kotlíku, na který je napojeno svodové potrubí. Jako materiál svodových potrubí

byl zvolen pozinkovaný ocelový tenkost nný plech v dimenzi DN 100. Každý svod je

u zem  opat en litinovým lapa em st ešních splavenin GEIGER DN 100, s maximálním

pr tokem 400 l/min. Materiál svodu deš ové kanalizace uloženého v zemi byl zvolen KG

PVC SN4 DN 110. Tento svod ústí dále do zasakovací podzemní nádrže.

7.4.2 ešení zasakovací nádrže

Nádrž na zasakování deš ových vod odvád ných ze st echy typového RD je ešena jako

podzemní. Na základ  odvod ované plochy a místních podmínek byl zvolen systém

zasakovacích box  AZURA spole nosti WAWIN – Ekoplastik.

Jelikož provedení hydrogeologického a geologického pr zkumu není v rámci ešení

diplomové práce možné, p edpokládejme p íznivou hladinu podzemní vody v hloubce

zhruba 2,5 metr  pod úrovní upraveného terénu a zeminu s koeficientem filtrace 0.00004 –

0.00005. Výpo et tedy po ítá s mén  p íznivou hodnotou filtrace zeminy. Výpo et objemu

zasakovací nádrže byl proveden dle SN 75 9010 Vsakovací za ízení srážkových vod. Pro

el diplomové práce mnou byl dle této normy zpracován program v tabulkovém procesoru,

jehož výpo et je p iložen v p íloze . 2. Na základ  výpo tu byla provedena nejoptimáln jší

dimenze po tu zasakovacích box  AZURA a jejich nejoptimáln jší uložení. Dle výpo tu

bylo zjišt no, že na odvod ovanou plochu je nutno použít minimáln  2 ks box  systému

AZURA.

Tyto boxy budou uloženy do p edem p ipraveného výkopu o rozm rech (d x š x hl.)

1,6 x 1,6 x 1,1 m. Podloží box  bude vysypáno št rkopískem frakce 16/32 o mocnosti

200 mm. Takto vysypaná plá  bude zhutn na vibra ní deskou a urovnána. Dále bude

provedeno uložení box  na rozprost enou geotextilii (tkanina 500 g/m2) a jejich napojení na

deš ovou kanalizaci objektu. Dále bude provedeno napojení odvzduš ovacího potrubí.

Geotextilie je nutné rozložit na dno a bo ní st ny tak, aby byly dodrženy p esahy na
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sousedních pásech zhruba 20 cm. Takto budou obaleny oba navržené boxy. Obsyp a zásyp

box  je nutno provád t postupn  a rovnom rn . Zásyp je možno hutnit pomocí

mechanického lehkého zhut ovacího p ístroje, ale minimáln  až od 300 mm výšky zásypu.

Materiál obsypu box  bude št rkopísek frakce 16/32. Ší e obsypu bude 300 mm po celém

obvodu systému. Zásyp bude tvo en št rkopískem téže frakce, prvních 300 mm zásypu bude

hutn no bez vibrací, posléze po nanesení další vrstvy bude možno použít vibra ní desku.

Vrchní vrstva bude v mocnosti 150 mm zasypána hlínou, ohumusována a zatravn na. Detail

uložení je na výkrese . 15 Zasakovací systém.

Doporu ené vzdálenosti zasakovacího systému jsou dle výrobce:

5 m od obytných budov, které nejsou vodot sn  izolovány

2 m od obytných budov, které jsou vodot sn  izolovány

3 m od lokálních vegeta ních míst (stromy, ke e apod.)

2 m od hranice pozemku, ve ejné komunikace apod.

1,5 m od plynovod  a vodovod

0,8 m od elektrického vedeni

0,5 m od telekomunika ního vedeni

1 m nad hladinou podzemní vody [28]

Obr. 20 Vizualizace zasakovacího systému [28]
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8. Záv r

Cílem diplomové práce bylo vypracovat územní studii na lokalitu Z3 – Mezi Lány

v eském T šín . Studie byla vypracována ve form  urbanistického návrhu ve dvou

návrzích. Tyto návrhy se zabývaly výstavbou rodinných dom  pro individuální bydlení

a také návrhem ve ejných prostranství, kde byly navrženy plochy pro pasivní i aktivní

odpo inek. Jedna varianta ešila lokalitu bez p eložek sítí technické infrastruktury, u druhé

byly 2 p eložky provedeny. Práce se také zabývala návrhem typového domu, u kterého byly

v p im eném rozsahu popsány jednotlivé konstruk ní a materiálové prvky a skladby.

Za átek této diplomové práce se v noval rekapitulaci teoretických východisek, poté byly

zpracovány základní údaje o m st , kde se lokalita nachází, v etn  popisu ob anského

vybavení, dopravní situace a technické infrastruktury. Následoval podrobný popis lokality

samotné. V návaznosti na to, byly zpracovány varianty íslo 1 a 2, kde ešení varianty . 1

bylo popsáno podrobn ji. Poté byla varianta íslo 1 v p im eném rozsahu popsána dle

vyhlášky . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve zn ní pozd jších p edpis . Konec

diplomové práce byl v nován popisu typového domu a zpracování orienta ního finan ního

propo tu. Nedílnou sou ástí této diplomové práce je také výkresová dokumentace, která je

iložena spolu s touto textovou ástí.

Ob  varianty ešení území respektují platné eské normy, zákony a vyhlášky. Návrh

první i druhé varianty zástavby lokality bral z etel na funk ní využití území, které je

stanoveno v Územním plánu m sta eský T šín jako BI – bydlení individuální v rodinných

domech. Návrhy byly zpracovány tak, aby nebyly v rozporu s ochrannými pásmy vedení sítí

technické infrastruktury a ochrannými pásmy lesa a h bitova.

Varianta . 1 byla ešena naprosto bez p eložek inženýrských sítí. Bylo v ní navrženo

63 jednopodlažních samostatn  stojících rodinných dom . Navrženy byly pot ebné sít  TI

a dále bylo vypracováno dopravní ešení. Tato varianta byla také rozpracována podrobn ji.

Ve variant . 1 je obsažen také návrh zelen  a ploch pro sportovní vyžití a odpo inek. Tyto

plochy byly také podrobn ji popsány, v etn  skladby povrch  a jejich celkového návrhu.

Varianta se zaobírá také návrhem m stského mobiliá e. Sou ástí této diplomové práce je

také orienta ní finan ní propo et náklad  spojených s teoretickou výstavbou lokality.
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U rodinného domu, který byl zamýšlen jako vzorový, byl vypracován podrobn jší popis

stavby v etn  materiál  jednotlivých konstrukcí, výplní otvor  a nakládání s deš ovou

vodou.

Druhá varianta je ešena áste  odlišným zp sobem než návrh . 1. Ve variant  se

edpokládají p eložky sít  technické infrastruktury. Jedná se o p eložky plynového potrubí

DN 50 a nadzemního vedení vysokého nap tí elektrické energie, které bylo situováno pod

zem. Díky p eložení t chto sítí, bylo docíleno zv tšení prostoru pro možnou zástavbu.

V tomto návrhu bylo na území navrženo 73 jednopodlažních samostatn  stojících

rodinných dom  a 5 dom adových. V ešení také byla vy len na plocha o velikosti zhruba

1900 m2, ur ená pro výstavbu parkovacích stání, které by m ly sloužit spole nosti

PHA Czech s. r. o. sídlící v t sné návaznosti na ešenou lokalitu.

Tato práce se m že stát ur itým výhledovým podkladem, který poukazuje na nové

možnosti využití rozvojového území Z3 – Mezi Lány v eském T šín .
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Obrázek . 17 – Návrh zástavby území . 1

Obrázek . 18 – Vizualizace typového RD

Obrázek . 19 – Vizualizace sv tlovodu

Obrázek . 20 – Vizualizace zasakovacího systému

10.2 Tabulky

Tabulka . 1 - SWOT analýza
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11. Seznam p íloh

íloha . 1 – Ekonomický propo et

íloha . 2 – Výpo ty pot eby sítí technické infrastruktury

íloha . 3 – Fotodokumentace

íloha . 4 – Vyjád ení k žádosti o existenci za ízení Telefónica Czech Republic, a.s.

íloha . 5 – Vyjád ení k žádosti o existenci za ízení T-Mobile Czech Republic a.s.

íloha . 6 – Vyjád ení k žádosti o existenci za ízení EZ Distribuce, a.s.

íloha . 7 – Vyjád ení k žádosti o existenci za ízení RWE Distribu ní služby, s.r.o.

íloha . 8 – Vyjád ení k žádosti o existenci za ízení Vodafone Czech Republic a.s.

Poznámka:

Vyjád ení k žádosti o existenci za ízení SmVaK Severomoravské vodovody a kanalizace

Ostrava a.s. je p iloženo v originálním výtisku v papírové form .
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12. Seznam výkres

. NÁZEV VÝKRESU M FORMÁT

1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1:5000 3xA4

2 LIMITY ÚZEMÍ 1:1500 A2

3 SITUACE EŠENÉHO ÚZEMÍ - STAV 1:2000 A2

4 PODÉLNÝ A P NÝ PROFIL TERÉNU --- A3

5 URBANISTICKÝ NÁVRH ÚZEMÍ . 1 1:1500 A2

6 NÁVRH ÚZEMÍ . 1 – DOPRAVNÍ EŠENÍ 1:1500 A2

7 NÁVRH ÚZEMÍ . 1 – TI – KANALIZACE, VODOVOD 1:1500 A2

8 NÁVRH ÚZEMÍ . 1 – TI – ELEKTRO, PLYNOVOD 1:1500 A2

9 EZ KOMUNIKACÍ 1:50 A3

10 URBANISTICKÝ NÁVRH ÚZEMÍ . 2 1:1500 A2

11 VZOROVÝ D M – P DORYS 1.NP 1:100 A3

12 VZOROVÝ D M – EZY A – A‘, B – B‘ 1:100 A3

13 VZOROVÝ D M – POHLED SEVERNÍ, ZÁPADNÍ 1:100 A3

14 VZOROVÝ D M – POHLED VÝCHODNÍ, JIŽNÍ 1:100 A3

15 ZASAKOVACÍ SYSTÉM 1:100 A3

16 PRVKY D TSKÉHO H IŠT --- A3

17 VIZUALIZACE --- A3
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Propo et finan ních náklad  na realizaci 1. varianty

uvedené ceny jsou bez DPH

1. Bydlení

Položka MJ množství jednotková cena náklady

Typový RD ks 63 2 300 000,00 K 144 900 000,00 K
Oplocení pozemku (o kový dr. plot) bm 4767 493,00 K 2 350 131,00 K
Vrata ocelová s dr. výplní ks 63 3 420,00 K 215 460,00 K
Vrátka ocelová s dr. výplní ks 63 1 450,00 K 91 350,00 K

147 556 941,00 K

Položka MJ množství jednotková cena náklady

Asfaltová komunikace m2 9136 1 510,00 K 13 795 360,00 K

Dlážd né plochy (park. stání, prahy) m2 851 1 120,00 K 953 120,00 K

ší komunikace (plošná dlažba) m2 1780 800,00 K 1 424 000,00 K

ší komunikace (mlatový povrch) m2 318 750,00 K 238 500,00 K

ší komunikace (šlapáky) m2 83 800,00 K 66 400,00 K

Dlažba slepecká zámková (varovné p.) m2 8 792,00 K 6 336,00 K

16 483 716,00 K

Položka MJ množství jednotková cena náklady

Dopr. zna ení IP 25 (a,b) ks 8 5 016,00 K 40 128,00 K
Dopr. zna ení IP 06 ks 4 1 142,00 K 4 568,00 K
Dopr. zna ení IP 11 b, IP 12 ks 2 1 237,00 K 2 474,00 K
Vodorovné dopr. zna ení V 10f ks 1 500,00 K 500,00 K
Sloupek + bet. patka ks 14 1 300,00 K 18 200,00 K

65 870,00 K

4. Technická infrastruktura

Položka MJ množství jednotková cena náklady

Vodovod, PE PN10 DN 80 bm 1576 2 810,00 K 4 428 560,00 K
Vodovodní p ípojka, PE DN 25 bm 530 4 400,00 K 2 332 000,00 K
Kanalizace, PP SN10 DN 250 bm 1300 5 655,00 K 7 351 500,00 K
Kanaliza ní p ípojka, PVC SN8 DN160 bm 470 3 700,00 K 1 739 000,00 K
Domovní kanaliza ní šachta ks 58 9 900,00 K 574 200,00 K
Perf. potrubí DN 200- v . drenážní vrstvy bm 1835 1 400,00 K 2 569 000,00 K
Plynovod STL, PE SDR 11 DN 63 bm 1282 2 234,00 K 2 863 988,00 K
Plynovodní p ípojka NTL, PE DN32 (5m) ks 3 7 965,00 K 23 895,00 K
Plynovodní p ípojka STL, PE DN32 (5m) ks 60 7 965,00 K 477 900,00 K
Plynovodní domovní vedení NTL PE DN 32 ks 63 702,00 K 44 226,00 K
Podzemní vedení NN ele. energie bm 2402 1 220,00 K 2 930 440,00 K
Podzemní vedení NN ele. energie - p íp. bm 542 316,00 K 171 272,00 K
Podzemní vedení ele. energie - osv tlení bm 2140 1 220,00 K 2 610 800,00 K
Lampy ul. osv tlení v . stožáru ks 95 10 200,00 K 969 000,00 K
Akumula ní box Azura v . p íslušenství ks 126 2 000,00 K 252 000,00 K
Domácí OV ks 5 45 000,00 K 225 000,00 K
HUP- sk ks 63 4 200,00 K 264 600,00 K
Regulátor tlaku plynu pro RD ks 60 2 200,00 K 132 000,00 K

29 959 381,00 K

2. Dopravní infrastruktura - povrchy

Celkem za položku- Bydlení

Celkem za položku- DI- povrchy

Celkem za položku- DI - dopravní zna ení

Celkem za položku- Technická infrastruktura

3. Dopravní infrastruktura - dopravní zna ení



5. Zele , terénní úpravy

Položka MJ množství jednotková cena náklady

Odstran ní strom ks 25 2 100,00 K 52 500,00 K

Odstran ní k ovin m2 35 56,00 K 1 960,00 K
Výsadba strom  (cena pr rována) ks 80 650,00 K 52 000,00 K

Zatravn ní m2 45000 28,00 K 1 260 000,00 K

Sejmutí ornice, p emíst ní do 100m m2 15000 57,00 K 855 000,00 K

Další terénní úpravy m2 15000 32,00 K 480 000,00 K

2 701 460,00 K

6. M stský mobiliá

Položka MJ množství jednotková cena náklady

Lavice s op radlem URBAN ks 29 5 029,00 K 145 841,00 K
Odpadkový koš HAILO Profiline ks 15 3 890,00 K 58 350,00 K
Stojan na kola STANDARD ks 2 2 034,00 K 4 068,00 K

208 259,00 K

7. D tské h išt

Položka MJ množství jednotková cena náklady

Zemní práce m3 130 150,00 K 19 500,00 K

íprava podloží pro pokládku povrchu m2 405 450,00 K 182 250,00 K

Povrch h išt - SmartSoft + EPDM vrstva m2 405 2 400,00 K 972 000,00 K
Oplocení h išt  (o kový dr. plot) bm 81 377,00 K 30 537,00 K
Vrátka ks 3 2 800,00 K 8 400,00 K
Pískovišt  3 x 3 m, v . písku ks 1 7 350,00 K 7 350,00 K
Dvojhoupa ka PLUS ks 1 5 590,00 K 5 590,00 K
Pružinová dvoumístná houpa ka SLON ks 1 11 000,00 K 11 000,00 K
Koloto  se sedáky ks 1 16 980,00 K 16 980,00 K
Bezb. souprava KB97072 ks 1 102 000,00 K 102 000,00 K

1 355 607,00 K

8. Sportovní h išt  (2ks)

Položka MJ množství jednotková cena náklady

Zemní práce m3 335 150,00 K 50 250,00 K

íprava podloží pro pokládku povrchu m2 1116 450,00 K 502 200,00 K

Povrch h išt - um lá tráva m2 1116 950,00 K 1 060 200,00 K
Oplocení h išt , v. 4m, (o kový dr. plot) bm 1160 190,00 K 220 400,00 K
Vstupní branky ks 4 1 800,00 K 7 200,00 K
Prvky h išt  (branky, koše) ks 8 4 600,00 K 36 800,00 K

264 400,00 K

198 595 634,00 KCena za položky 1 - 8 iní

Celkem za položku- Zele , terénní úpravy

Celkem za položku- M stský mobiliá

Celkem za položku- D tské h išt

Celkem za položku- Sportovní h išt



Projektové a inženýrské práce

Projektové práce % 5 9 929 781,70 K
Inženýrské práce % 3 5 957 869,02 K

15 887 650,72 K

NUS

Za ízení staveništ % 2 3 971 912,68 K
Rezerva % 6 11 915 738,04 K

15 887 650,72 K

Cenové podklady, které byly použity: RTS, a.s.

Celkem za projektové a inženýrské práce

Celkem za NUS

230 370 935,44 KCelkem CELKEM (bez DPH)

Stavební standardy
Cenový v stník
Ceníkové katalogy jednotlivých spole ností

Pöyry Environment a.s. (s využitím ceník  ÚRS, a.s.)
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Výpo et pot eby vody

Po et RD: 63 (3 os./1RD) = 189 ob.

Sm rné íslo ro ní pot eby vody = 35m3 + 1m3 (1os.) = 98,63 l/den/os

Pr rná denní pot eba vody:

Qpc = Pi*qi = 189*98,63 = 18641,1 l/den

Denní maximum Qm:

Qmo = Qpc*kd = 18641,1*1,5 = 27961,65 l/den

kd = koeficient denní nerovnom rnosti

Hodinový maximální pr tok:

Qho(20) = (Qmo*kh)/24 = (27961,65*1,8)/24 = 2097,12 l/h = 0,58 l/s = 0,00058 m3/s

kh = koeficient hodinové nerovnom rnosti

Výpo et minimální pot ebné dimenze potrubí:

Minimální pot ebné pr r potrubí je 27 mm.

Jelikož jsou v území navrženy podzemní hydranty, navrhuji DN 80.

mmm
v

Q
d 27027,0

2,1*

00058,0*4

*

*4



Výpo et pot eby el. energie

Stupn  elektrifikace bytu:

A (byt s osv tlením, drobné spot ebi e)

B1 (A + el.sporák s troubou)

B2 (B1+p íprava TUV)

C (pln  elektrifikován v .klimatizace a vytáp ní)

Navrhované RD spadají do kategorie elektrifikace B1

B1 - 63 byt

Pb =  Pbi *ßi = 63 * 6,8 * 0,32 = 137,1 kW

Pb [kW] = výpo tový p íkon

ßi = soudobost pro n-byt

Pbi = specifický p íkon [kW/bj]

Vypo ítaný požadovaný p íkon pro 63 byt  (dom ) je 137,1 kW.



Výpo et pot eby plynu

el pot eby:
Va ení

(qi =150 m3/r)

TUV velký

(qi =350 m3/r)

Otop- velký RD

(qi =3500 m3/r)

Po et RD: 63 9450 m3/r 22050 m3/r 220500 m3/r 252000 m3/r

edpokládaná pot eba plynu je 252000 m3 za rok.

Výpo et hodinové pot eby plynu:

qhi = p íkon daného druhu spot ebi e

Pi = po et spot ebi

ki = koeficient sou asnosti daného ú elu spot eby

a)va ení a p íprava TUV:

k1=1/ln(P+16)

va ení:

Qmax,h1 = qhi * Pi * k1 = qhi * Pi * (1/ln(Pi+16)) = 1,2 * 63 * (1/ln(63+16)) = 17,3 m3/h

íprava TUV:

Qmax,h2 = qhi * Pi * k1 = 2,1 * 63 * (1/ln(Pi+16)) = 2,1 * 63 * (1/ln(63+16)) = 30,28 m3/h

b)otop v RD:

k2=1/P0,1

Qmax,h3 = qhi * Pi * k2 = 2,5 * 63 * (1/630,1) = 104,1 m3/h

celkem:

Qmax h = Qmax,h1 +  Qmax,h2 + Qmax,h3 = 17,3 + 30,28 + 104,1 = 151,68 m3/h

Výpo et vnit ního pr ru plynového potrubí:

8,4
22

2

82,1

)100()100(

*
*

kPP

LQ
KD = 8,4

22

82,1

)1006,4()1005(

1*68,151
*8,13D = 37 mm

Vypo ítaný nejmenší vnit ní pr r plynového potrubí je 37 mm.

n

i
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max **



Odpadní vody

Množství odpadních vod odpovídá množství odebírané pitné vody v území.

Qd = Qp

kde: Qp je pr rný denní pr tok splaškových vod v l/s

Qpc = Pi*qi = 189 *98,63 = 18641,1 l/den

Maximální pr tok splaškových vod se dimenzuje na dvojnásobek max. hodinového pr toku

Výpo et maximálního hodinového pr toku:

0,48 l/s

kmax je pro 1000 p ipojených obyvatel roven 2,2

Návrhový pr tok:

Qn = 2 * Qmax,s= 2* 0,48 = 0,96 l/s

2,2
3600

713,776

24 maxmax, k
Q

Q p
s
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Pohled východní z ul. H bitovní 

Pohled západní skrze alej na ul. Mezi Lány 



Pohled jihovýchodní na severní ást lokality 

Pohled jihovýchodní na ji ní ást lokality 



Pohled severozápadní na severní ást lokality 

Pohled ji ní na ji ní ást lokality
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VYJÁD ENÍ O EXISTENCI SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SPOLE NOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.
vydané podle § 101 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o

elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis  a § 161 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon) i dle dalších p íslušných právních p edpis

íslo jednací: 549900/14 íslo žádosti: 0114 100 080

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

Platnost tohoto Vyjád ení kon í dne: 11. 3. 2016.

Žadatel Jaroslav, Szturc, Bc.
Stavebník Jaroslav, Szturc, Bc.
Název akce Územní studie - Diplomová práce

Zájmové území

Okres Karviná

Obec eský T šín

Kat. území / . parcely Mosty u eského T šína; eský T šín

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 jiné 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 zjistil, že jeho zám r, 
pro který podal shora ozna enou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozd ji 
však p ed po átkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat spole nost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, 
p ípadn  k p eložení SEK, a to 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).
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íslo jednací: 549900/14 íslo žádosti: 0114 100 080

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

(4) Pro ú ely p eložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjád ení je stavebník povinen uzav ít se spole ností Telefónica 

Smlouvu o realizaci p ekládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjád ení uvedené skute nosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba 
povinen ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spole nosti Telefónica, které jsou nedílnou sou ástí tohoto 
Vyjád ení.

(6) Spole nost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur ené a vyzna ené zájmové území poskytnuty veškeré, 
ke dni podání shora ozna ené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli p evzetím tohoto Vyjád ení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k ú elu, pro který mu 
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávn n poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozši ovat, pronajímat, p j ovat 
i jinak užívat bez souhlasu spole nosti Telefónica. V p ípad  porušení t chto povinností vznikne žadateli odpov dnost 

vyplývající z platných právních p edpis , zejména p edpis  práva autorského.

V p ípad  dotaz  k Vyjád ení lze kontaktovat spole nost Telefónica na asisten ní lince 14 111.

P ílohami Vyjád ení jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti Telefónica

- Situa ní výkres (obsahuje zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem a vý ezy  ú elové mapy SEK)

- Informace k vyty ení SEK

Vyjád ení vydala spole nost Telefónica dne: 11. 3. 2014.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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ŽADATEL

Jaroslav Szturc

NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNEVYŘIZUJE / LINKA

0200184794 ČEZ ICT Services, a. s. 11.03.2014

Pro: Informativní

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Územní studie- Diplomová práce

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala sdělení o existenci komunikačního vedení. Na Vámi
uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services,  a. s.

Tímto sdělením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením
pro výše uvedenou stavbu.

Toto sdělení je platné 1 rok od 11.03.2014.

S pozdravem

Martin Šklíba

ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s. Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasílací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PSČ 140 53

SKUPINA ČEZ



ŽADATEL

Jaroslav Szturc

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE

0100255836 840 840 840 11.03.2014

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

Územní studie- Diplomová práce

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100255836 ze dne 11.03.2014 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  11.03.2014 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



Platí pouze se sdělením číslo 0100255836.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100255836.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100255836.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100255836.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100255836.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100255836.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100255836.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100255836.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100255836.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100255836.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100255836.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100255836.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11

SKUPINA ČEZ





Situační výkres - list 1



Situační výkres - list 2



Situační výkres - list 3



Situační výkres - list 4
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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

Jaroslav Szturc
Pražská 155/13

73701 Český Těšín

datum

21.03.2014
vyřizuje

Helena Bystřická
naše značka

5000912650

Věc:

Územní studie - Diplomová práce

K.ú. - p.č.: Mosty u Českého Těšína , Český Těšín

Stavebník: Jaroslav Szturc , Pražská 155/13 , 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 prostoru 
 
DOJDE K DOTČENÍ 
bezpečnostního, ochranného pásma VTL plynárenského zařízení (dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění) 
 
Jedná se o plynovod(y): č.V32003 ocel DN 150 mm 
 
V terénu je trasa plynovodu označena černo-žlutými orientačními sloupky. 
Ochranné pásmo VTL plynovodů a přípojek je 4 m na obě strany od půdorysu potrubí.  
Bezpečnostní pásmo je pro plynovod 20 m, měřeno od půdorysu plynového zařízení kolmo na jeho obrys. 
Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 # 1,5 m. 
 
Technické podmínky k umísťování staveb při dotčení bezpečnostního, ochranného pásma VTL plynárenského 
zařízení stanoví odpovědnýpracovník operativní správy sítí - Ostrava (kontakt : Tomáš Kaňa, tel:595142752, email:
tomas.kana@rwe.cz, nebo osobně na pracovišti:Hrušovská 2678/20, Ostrava). 
 
 
V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení místních 
sítí: 
 
STL plynovody + STL přípojky  
NTL plynovody + NTL přípojky 
 
Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. 
Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m. 
 
 
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. 
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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). 
 
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. 
 
 
Vzhledem k nepřesnému rozlišení PZ v mapové příloze je nutno si vyžádat   polohu plynárenských zařízení v 
zájmovém prostoru v digitální podobě. 
 
 

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. 
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Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000912650 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: Orientační zákres plynárenského zařízení



Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000912650 ze dne 21.03.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Jaroslav Szturc , Pražská 155/13 , 73701 Český Těšín. K.ú.: Mosty u Českého Těšína , Český Těšín.

linie 
 plynovodu
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Pod kování 

Tímto bych cht l pod kovat Ing. Rostislavovi Walicovi, Ph.D. za odborné vedení mé 

diplomové práce a všem konzultant m za cenné rady a p ipomínky. 


