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1   Úvod 

 

V poslední době v České republice panuje trend stěhování se z měst do klidnějších částí na 

předměstí a venkov. Tato problematika se týká i města Ostravy, a z důvodu nevyužívání 

bytového fondu ve městě dochází k jeho chátrání a postupné přeměně například na 

administrativní budovy, to má za následek postupné vytrácení života z centra. Obecně, 

centrum jakéhokoliv města a jeho okolí, by mělo být pro bydlení velmi atraktivní lokalitou, 

protože nabízí svým obyvatelům širokou škálu služeb i kulturního vyžití. Co se týče Ostravy, 

důvody stěhování směrem od centra mohou být například rušnost a hluk, nebo to, že bytový 

fond v centru města Ostravy vznikal převážně v minulém století a již nesplňuje dnešní 

představy o komfortním bydlení. Řešením by mohla být zástavba volných ploch, tzv. proluk, 

kterých je v centru Ostravy velké množství, novými stavebními objekty, které by nabízely 

modernější bydlení, doplňovaly vybavenost území, rozšiřovaly nabízené služby a přispěly tak 

k navrácení života do městského centra. Proto je zástavba proluk ve městech dnes velmi 

aktuálním tématem a týká se ho i tato práce. 

  

 Navrhování zástavby v prolukách je ovšem složité, protože se území zpravidla nachází  

mezi stávající zástavbou, kterou je třeba zabezpečit proti poškození, které by mohlo vzniknout 

v souvislosti s výstavbou. Dalšími omezujícími faktory mohou být například prostorové 

omezení pro zřízení staveniště tak, aby nedošlo k zásahům do stávajícího provozu města, 

nebo doprava a skladování stavebních materiálů, či těžkých stavebních strojů. Tyto faktory se 

poté odrážejí na vyšších investičních nákladech a pro investory je tak výhodnější investovat 

do volných ploch nacházejících se na okraji, nebo mimo město. 

 

 1.1   Cíl bakalářské práce  

 

Cílem bakalářské práce je návrh zástavby proluky na ulici Janáčkova v Moravské Ostravě, 

jenž bude respektovat základní zásady platné územně plánovací dokumentace obce, 

zohledňovat požadavky na bezbariérovost a požadavky na statickou dopravu v řešeném 

území. 
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1.2   Získané podklady  

 

Mezi získané podklady, které sloužily ke zpracovaní této práce patří: 

• vyjádření o existenci síti od jejich správců  - ČEZ a.s. 

                 - Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

                 - Telefónica O2 Czech Republic a.s. 

                 - RWE Distribuční služby s.r.o. 

• územní plán města Ostravy, textová a grafická část 

• katastrální mapa a údaje z katastru nemovitostí 

• fotodokumentace stávajícího stavu 

• mapy z mapových serverů - www.mapy.cz a www.google.cz/maps 

• platná legislativa České republiky 

• platné ČSN 

 

2.   Teoretická východiska 

 

 2.1   Urbanismus 

 

Je vědecký, technický i výtvarný obor. Jeho cílem je tvorba harmonického životního prostředí 

základních funkčních složek osídlení. Řeší vztahy harmonického funkčního, prostorového a 

společensko-sociálního uspořádání a spolupracuje s celou řadou vědeckých a technických 

disciplín.[1] 

 

 2.2   Územní plánování  

 

Je to nástroj státní správy pro rozvoj určitého území. Má být demokratické, souborné, účelné 

a výhledové, a má působit tak, že musí brát na vědomí existenci množství individuálních a 

institucionálních rozhodnutí, která ovlivňují organizaci prostoru, nejistotu prognóz, tlak trhu, 

specifické rysy správních soustav a rozmanitost podmínek prostředí a sociálně ekonomických 

vztahů. Musí však usilovat o co největší harmonizaci všech těchto faktorů. [2] 
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 2.3   Stavby občanské vybavenosti 

 

Tyto stavby převážně slouží ku prospěchu obyvatelstva. Jsou to zejména stavby pro 

vzdělávání a výchovu, stavby pro zdravotnictví, stavby pro obchod a služby, stavby pro 

veřejné ubytování a stravování, stavby pro kulturu a sport, apod. Důležitou úlohu v 

navrhování těchto staveb hraje zejména  jejich návaznost na okolí. Tyto stavby by měly plnit 

funkce, které v území chybí, nebo rozšiřovat stávající. [3] 

  

 2.4   Obytné budovy s občanskou vybaveností 

 

Tato kategorie staveb v sobě spojuje funkci občanské vybavenosti, která se nachází zpravidla 

v 1. nadzemním podlaží, s funkcí bydlení nacházející se ve vyšších nadzemních podlažích. 

Tyto stavby musí být navrženy s ohledem na komfort a soukromí obyvatel bytů a musí být 

zajištěno oddělení jednotlivých provozů pomocí zřízení samostatných vchodů jak pro obytnou 

část budovy, tak pro část určenou pro občanskou vybavenost. Navrhování tohoto typu staveb 

umožňuje ekonomické využití stavebního pozemku, avšak umístění občanské vybavenosti v 

1. nadzemním podlaží může mít negativní vliv na soukromí obyvatel bytů. Tyto stavby 

mohou být také označované pojmem Polyfunkční dům. 

  

 2.5   Názvosloví 

 

Proluka 

Nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně nezastavěného nároží, který je 

určen k zastavění. [4] 

 

Stavba 

Za stavbu se považují veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 

technologií bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, 

materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání, přičemž za stavbu se považuje také 

výrobek plnící funkci stavby. [5] 

 

Polyfunkční dům 

Stavba sdružující více funkcí, které jsou svým provozem vzájemně slučitelné. 
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Hotel 

Ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty vybavené pro poskytování přechodného 

ubytování a služeb s tím spojených (zejména stravovací), člení se do pěti tříd. [6] 

 

Budova 

Nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a 

střešní konstrukcí. [7] 

 

Obytná budova 

Stavba určená pro trvalé bydlení, ve které alespoň dvě třetiny podlahové plochy připadají na 

byty, včetně plochy domovního vybavení určeného pro obyvatele jednotlivých bytů 

(nezapočítávají se plochy společného domovního vybavení a domovních komunikací). Člení 

se na bytové nebo rodinné domy. [7] 

 

Obytná část budovy 

Část budovy jiného účelu, obsahující byty a prostory plnící funkce domovní komunikace a 

domovní vybavení k těmto bytům. [7]   

 

Bytový dům 

Stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, pro bydlení o čtyřech a více bytech, 

přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem, případně hlavními 

vstupy z veřejné komunikace. [7] 

 

Byt 

Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým 

uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání 

určen. [7] 

 

Obytná místnost 

Část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která je určena k trvalému bydlení a má 

nejmenší podlahovou plochu 8 m2; pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít 

podlahovou plochu nejméně 16 m2. [7] 
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Příslušenství bytu 

Prostory, které doplňují obytné místnosti a jsou určeny pro zajištění bytové komunikace, 

osobní hygieny, vaření a dalších funkcí, nutných pro trvalé užívání bytu. [7] 

 

Podlaží 

část stavby vymezená dvěma nad sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce stropu; 

rozlišují se podlaží nadzemní a podzemní. [7] 

 

Nadzemní podlaží 

Každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 800 mm 

pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu; nadzemní 

podlaží se stručně nazývá také: 1. podlaží, 2. podlaží atd. [7] 

 

Schodiště 

Je stupňovitá stavební konstrukce určená k překonávání rozdílu výškových úrovní chůzí. 

Skládá se ze schodišťových ramen a schodišťových podest. [8]  

 

3   Základní poznatky o území 

 

 3.1   Historie Ostravy 

 

Ostrava se nachází v Moravskoslezském kraji a je 3. největším městem v České republice. 

 

Obr. č.1 - Mapa České republiky, http://www.novinky.cz 
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 Ostrava vznikla jako malá osada nad řekou Ostrá (dnes Ostravice), která jí dala jméno 

a dělí ji na dvě základní části, Moravskou Ostravu a Slezskou Ostravu. Výhodné umístění a 

současně procházející jantarová stezka ve středověku přispěla k velkému rozvoji. Po 

třicetileté válce význam Ostravy upadá. Další velký rozvoj zažívá Ostrava až na konci 18. 

století a to zejména díky objevu uhlí na jejím území. K 1. 1. 1924 došlo k vytvoření tzv. 

Velké Ostravy, která vznikla sloučením sedmi moravských obcí, a to: Moravská Ostrava, 

Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, Hrabůvka, Nová Ves a Zábřeh nad Odrou. Po roce 1945 

dochází v Československu k velkému rozvoji hornictví a hutnictví a Ostrava se stala jeho 

centrem. Od té doby je Ostrava označována za symbol hornického a hutnického průmyslu. 

Dnes je Ostrava statutárním městem, je tvořena 34 obcemi a sídlem Moravskoslezského kraje. 

[9],[10] 

 

 3.2   Historie Moravské Ostrava a Přívozu 

 

Moravská Ostrava a Přívoz dnes tvoří historické jádro celé Ostravy. V letech 1268-1278 

získala Moravská Ostrava postavení města. Z roku 1377 pocházejí první zmínky o vsi Přívoz 

a v roce 1555 ji Moravská Ostrava odkoupila. Na počátku 17. století měla Moravská Ostrava 

asi 1200 obyvatel. V 19. století prošla Moravská Ostrava velkou změnou a stala se jedním z 

center těžkého průmyslu. V roce 1924 se Moravská Ostrava stala součástí tzv. Velké Ostravy. 

V roce 1944 prošla Moravská Ostrava bombardováním, které ji těžce poškodilo, bylo zničeno 

okolo 1500 domů. Od roku 1990 je Moravská Ostrava samostatný městským obvodem 

statutárního města Ostravy a od roku 1992 je její historické jádro prohlášeno za městskou 

památkovou zónu.[9],[10] 

 

Obr. č.2 - Mapa městských obvodů, http://cs.wikipedia.org 
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 3.3   Městská památková zóna Moravská Ostrava 

 

Prohlášena Vyhláškou MK ČR ze dne 10. září 1992 o prohlášení území historických jader 

vybraných měst za památkové zóny, publikovanou ve sbírce zákonů č. 476/1992 Sb. Hranice 

památkové zóny začíná vnější hranicí v ulici 30. dubna p.č. 3515/5, pokračuje vnější hranicí 

p.č. 3515/6, přechází p.č. 910/4, pokračuje po vnější hranici p.č. 907/3, 905/5, 899/6, přechází 

p.č. 3515/1, 980, dále pokračuje v ulici Horově p.č. 991/2, ulici Sadové p.č. 1000, po hranici 

p.č. 1036, po vnitřním okraji řeky Ostravice p.č. 3652, po vnitřním okraji p.č. 1519/21, 

3372/1, přechází p.č. 3372/4, pokračuje ulicí 28. října p.č. 3582/1, p.č. 3589/2, pokračuje 

vnější hranicí ulice Porážkové p.č. 3576/1, hranicí p.č. 1800/1, přechází ulici Českobratrskou 

p.č. 3506, pokračuje vnější hranicí p.č. 1881/1, vnější hranicí ulice Žerotínova p.č. 3564, 

přechází p.č. 3560 a znovu po ulici Žerotínově p.č. 3558, vnější hranicí ulice Poděbradova 

p.č. 3559, hranicí p.č. 1372/1, přechází ulici Nádražní p.č. 3550/1 k p.č. 3515/5, kde se 

hranice uzavírá. [11] Hranice městské památkové zóny jsou vyznačeny ve výkresu 1 - Širší 

vztahy a výřez z územního plánu města Ostravy. 

 

 3.4   Územní plán města Ostravy 

 

Řešené území se nachází podle územního plánu v plochách smíšených - bydlení a občanská 

vybavenost. Tyto plochy podle územního plánu slouží k bydlení a občanskému vybavení 

integrovanému převážně v domech městského charakteru. Plochy tohoto funkčního využití 

jsou charakteristické intenzivní vícepodlažní zástavbou o výškové hladině vyšší než 3 

nadzemní podlaží. Veškeré nové stavby musí svým objemovým a výrazovým řešením 

odpovídat charakteru zástavby převládající funkce a musí ji vhodně doplňovat, nikoliv ji 

narušovat nebo negativně ovlivňovat svým provozem. [12] 

 

Hlavní využití: 

• Bytové domy, budovy, zařízení a plochy sloužící k zajištění potřeb obyvatel širšího 

území (např. obchody, služby, administrativa, úřady, soudy, kulturní, vzdělávací, 

sportovní, společenská a církevní zařízení, stravování, ubytování, 

vědeckotechnologická zařízení, zdravotní a sociální zařízení – ordinace, domovy 

důchodců, charitativní zařízení) samostatné nebo integrované do domů s 

bydlením.[12] 
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Přípustné využití: 

• provozní zázemí staveb a zařízení uvedených v hlavním využití  

• dopravní infrastruktura  

• technická infrastruktura 

• veřejné prostory a plochy zeleně 

• sakrální stavby a stavby určené k náboženským účelům [12] 

 

Podmíněně přípustné využití: 

• rodinné domy 

• výroba, obchod a služby, které svým charakterem a kapacitou (hluk, emise, zápach, 

dopravní zátěž území, apod.) nesnižují kvalitu prostředí v této ploše 

• stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci [12] 

 

Nepřípustné využití: 

• činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním využitím[12] 

 

 

 3.5   Současný stav řešeného území 

 

 
Obr. č.3 - Letecký pohled s vyznačením řešeného území, http://mapy.cz 
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Řešené území se nachází v jádrovém území Moravské Ostravy na ulici Janáčkova. Je tvořeno 

parcelami č. 780/1, 781/2, 782, 783, 784, 3694/1, celková rozloha řešeného území je 2316 m2. 

V současné době území slouží jako soukromé parkoviště s kapacitou okolo 40 parkovacích 

stání a jako příjezdová komunikace k prodejně společnosti Canis Safety, a.s. Na řešeném 

území se nachází 5 vzrostlých stromů o výšce 10 m a šířce koruny 12-16 m. Na sousední  

parcele č. 780/2 se nachází objekt o 4 nadzemních podlažích s výškou korunní římsy 14 m 

nad úrovní terénu, a na parcele č. 785 se nachází objekt o 5 nadzemních podlažích s výškou 

korunní římsy 16,5 m nad úrovní terénu. Ostatní sousední parcely č. 780/5, 781/3, 3694/2, 

788/3, 788/2 a 786/1 slouží jako parkovací plochy zákazníkům a zaměstnancům prodejny 

společnosti Canis Safety, a.s., o celkové kapacitě okolo 50 parkovacích stání + 1 vyhrazené 

stání pro ZTP. Jako přístupová komunikace k řešenému území slouží ulice Janáčkova. 

Dopravní situace je znázorněna na výkresu č. 3 - Dopravní řešení - stávající stav. Podrobnější 

fotodokumentace se nachází v příloze č.1 - Fotodokumentace stávajícího stavu.  

 

 3.6   Širší vztahy 

 

Řešené území se nachází poblíž centra Ostravy, které tvoří Masarykovo náměstí a jeho blízké 

okolí. Vyšší občanskou vybavenost v území zajišťuje například Janáčkova konzervatoř, 

Městská nemocnice, Ústřední autobusové nádraží, nákupní centrum Karolina, nákupní 

centrum Forum Nová Karolina a výstaviště Černá Louka. Městská zeleň je tvořena parky jako 

Cingrův sad, Husův sad, Bezručův sad, Park Československých letců a Komenského sady. 

Dopravní napojení centra Ostravy a jeho okolí je velmi dobré a je zajištěno pomocí rychlostní 

komunikace R 56 a místních komunikací I. a II. třídy. Vše je znázorněno na výkresu č. 1 - 

Širší vztahy a výřez z územního plánu města Ostravy. 

  

 Dopravní dostupnost řešeného území pro automobilovou dopravu je zajištěna ulicí 

Janáčkova. V docházkové vzdálenosti se nacházejí tramvajová zastávka Stodolní, autobusová 

a trolejbusová zastávka Konzervatoř a Husův sad. Dále je řešená lokalita dostupná i vlakovou 

dopravou, a to zastávkou Ostrava - Stodolní, která je vzdálená 0,5 km od řešeného území, viz 

výkresy č. 2 - Širší vztahy - detail, a č. 3 - Dopravní řešení - stávající stav. 

 

 Centrum Ostravy nabízí velké množství občanské vybavenosti a služeb, jako jsou 

banky, lékárny, obchody, školy, divadla a jiné. Proto je poloha řešeného území velmi výhodná 
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a nabízela by svým budoucím obyvatelům širokou škálu využití. Naopak nevýhodou polohy 

řešené lokality může být blízkost známé Stodolní ulice, jejíž provoz by mohl negativně 

ovlivňovat klid v nočních hodinách. 

  

 3.7   Limity v řešeném území 

 

Limity v území tvoří zejména ochranná pásma inženýrských sítí, která jsou stanovena správci 

jednotlivých sítí. V příloze č. 3 - Vyjádření správců o existenci sítí, jsou uvedena vyjádření o 

existenci sítí od jejich správců, jako jsou:     - ČEZ, a.s. 

      - Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 

      - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

      - RWE Distribuční služby, s.r.o. 

Inženýrské sítě a jejich ochranná pásma jsou znázorněna ve výkresu č. 4 - Koordinační situace 

- stávající stav. 

 

 Řešené území je uvnitř městské památkové zóny Moravská Ostrava, z toho vyplývají 

prostorové omezení, jako je dodržování výšky korunní římsy sousedních objektů a dodržování 

uliční čáry. Podrobně tyto omezení upravuje územní plán města Ostravy a městský 

památkový úřad. 

 Dalším omezením je 5 vzrostlých stromů, které se nacházejí na parcele č.784, s šířkou 

koruny 12 - 16 m a výškou 10 m. 
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 3.8   Majetkoprávní vztahy v řešeném území 

 

Tab. č.1 - majetkoprávní vztahy v řešeném území,[13] 

p.č. Katastrální 

Území 

Výměra 

[m2] 

Způsob  

využití 

Druh  

pozemku 

Vlastnické 

Právo 

780/1 Moravská  

Ostrava 

282 Manipulační  

plocha 

Ostatní  

plocha 

Ing. Kosour Vladimír, Hornická 

1275/14, 74801, Hlučín 

Dr. Okenica Josef, U 

Kasperčoka 648/29, Bludovice, 

73601 Havířov 

781/2 Moravská  

Ostrava 

43 Manipulační  

plocha 

Ostatní  

plocha 

Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 

Moravská Ostrava, 70200 

Ostrava 

3694/1 Moravská  

Ostrava 

769 Ostatní 

komunikace 

Ostatní  

plocha 

Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 

Moravská Ostrava, 70200 

Ostrava 

783 Moravská  

Ostrava 

635 Manipulační  

plocha 

Ostatní  

plocha 

Ing. Kosour Vladimír, Hornická 

1275/14, 74801 Hlučín,  

Dr. Okenica Josef 

U Kasperčoka 648/29, 

Bludovice, 73601 Havířov 

782 Moravská  

Ostrava 

39 Manipulační  

plocha 

Ostatní  

plocha 

Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 

Moravská Ostrava, 70200 

Ostrava 

784 Moravská  

Ostrava 

548 Společný  

dvůr 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Ing. Kosour Vladimír, Hornická 

1275/14, 74801 Hlučín, 

 Dr. Okenica Josef 

U Kasperčoka 648/29, 

Bludovice, 73601 Havířov 
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 3.8   SWOT analýza řešeného území 

 

Silné stránky  

 - poloha území blízko centra Ostravy 

 - dopravní dostupnost  

 - existence inženýrských sítí 

 - dostupnost MHD 

 

Slabé stránky 

 - rušnost 

 - nejisté základové podmínky - nutnost průzkumu  

 - prostorové omezení na zřízení staveniště  

 

Příležitosti 

 - doplnění území zastavěním proluky 

 - přilákání nových obyvatel do centra města 

 - nabízení služeb obyvatelům města 

 

Hrozby 

 - nenávratnost případné investice 

 - rušení nočního klidu z blízké ulice Stodolní  
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4. Popis variant řešení  

 

 4.1 Varianta 1 

 

První varianta řešení je návrh stavby hotelového domu o 5 nadzemních podlažích. Výška 

korunní římsy je 16,3 m nad úrovní terénu a objekt bude situován izolovaně a bude dodržovat 

uliční čáru ulice Janáčkova. Zastavěná plocha činí 707,70 m2. Tento návrh nepočítá se 

zachováním stávající zeleně, která se nachází na parcele č. 784. Kapacita hotelu je 100 lůžek. 

V objektu se budou nacházet vnitřní prostory pro parkování, hotelová restaurace a kongresový 

sál s kapacitou 80 osob, jehož střešní konstrukce bude sloužit jako venkovní terasa pro 

hotelové hosty a bude přístupná ze 4. nadzemního podlaží. Návrh řeší nepojení objektu na 

inženýrské sítě, viz výkres č. 5 Koordinační situace - varianta 1. Dále řeší dopravní situaci s 

vyznačením ploch pro parkování a pro pěší, včetně pěšího napojení na autobusovou a 

trolejbusovou zastávku Konzervatoř, viz výkres č. 6 Dopravní řešení - varianta 1, a 

urbanistické dispoziční řešení jednotlivých podlaží samotného objektu, viz výkres č. 7 

Varianta 1 - urbanistická dispozice.  

 

1. NP 

V 1. nadzemním podlaží se nachází prostory pro vnitřní parkování s kapacitou 7 parkovacích 

stání + 1 vyhrazené stání pro ZTP. Prostory mají samostatný vjezd a výjezd, je z nich 

přístupná vstupní hala s recepcí a místnosti technického zázemí hotelu. Dále je v 1. 

nadzemním podlaží umístěna hotelová restaurace, která zahrnuje prostory hygienického 

zařízení, kuchyně a prostory pro zaměstnance. Hotelová restaurace má 4 samostatné vchody, a 

to 2 pro hosty restaurace, 1 pro zaměstnance a 1 pro zásobování. Restaurace je přístupná i ze 

vstupní haly s recepcí, ve které je umístěno schodiště s výtahem, zajišťující přístup do 2. 

nadzemního podlaží. 

 

2. NP 

Ve 2. nadzemním podlaží se nacházejí jednotlivé hotelové pokoje přístupné ze společných 

komunikačních prostor, celková kapacita pokojů je 25 lůžek. Ze schodišťového prostoru jsou 

přístupné místnosti, které zajišťují zázemí pro úklid, a prostory kongresového sálu včetně 

zázemí. Kongresový sál výškově sahá přes 2. - 3. nadzemní podlaží. 

 



 

23 

3. NP 

Co se týče kapacity pokojů a místností zajišťujících zázemí pro úklid je 3. nadzemní podlaží 

identické s 2. nadzemním podlažím. Rozdílem je, že z 3. nadzemního podlaží nejsou 

přístupné prostory kongresového sálu.  

 

4. a 5. NP  

Ze 4. nadzemního podlaží je přístupná venkovní terasa pro hosty hotelu, která se nachází nad 

kongresovým sálem. Komunikační, ubytovací a úklidové místnosti 4. a 5. nadzemního 

podlaží jsou opět totožné jako u podlaží 2. a 3.  

 

 4.2 Varianta 2 

 

Druhá varianta řešení je návrh stavby polyfunkčního domu o 4 nadzemních podlažích. Výška 

korunní římsy je 14 m nad úrovní terénu a objekt bude situován tak, že navazuje na sousední 

objekt, nacházející se na parcele 780/2, a dodržuje uliční čáru ulice Janáčkova. Zastavěná 

plocha činí 878,38 m2 včetně venkovní terasy restaurace, která se bude nacházet v 1. 

nadzemním podlaží, dále se v tomto podlaží budou nacházet vnitřní prostory pro parkování 

obyvatel bytů, skladovací prostory, zázemí pro úklid a technická místnost. Ve 2. - 4. 

nadzemním podlaží bude umístěno celkem 18 bytů, přístupných ze společných 

komunikačních prostor, a skladovací prostory. Tato varianta naopak počítá se zachováním 

stávající zeleně na parcele č. 784 a jejím rozšířením. Návrh řeší napojení objektu na 

inženýrské sítě, viz výkres č. 8 Koordinační situace - varianta 2. Dále řeší dopravní situaci s 

vyznačením ploch pro parkování a pro pěší, včetně pěšího napojení na autobusovou a 

trolejbusovou zastávku Konzervatoř, viz výkres č. 9 Dopravní řešení - varianta 2, a dispoziční 

řešení jednotlivých podlaží samotného objektu, viz výkresy č. 10 Varianta 2 - půdorys 1.NP, a 

č. 11 Varianta 2 - půdorys 2. - 4.NP.  

 

 4.3 Zhodnocení variant  

 

Varianta č. 1 je architektonicky zajímavá a přinesla by rozšíření možností ubytování v centru 

města a využití kongresového sálu jak pro firemní, tak pro kulturní akce. Tato Varianta má 

však menší zastavěnou plochu a tím pádem hůře využívá stavební pozemek, navíc počítá s 

vykácením stávající zeleně, která se na pozemku nachází. Dalšími problémy by mohlo být  
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nedostatečné množství ploch pro parkování, nebo konkurence, jelikož se ve vzdálenosti do 

0,5 km na ulici Stodolní nacházejí dva objekty s takřka stejným využitím, jedná se o Brioni 

Boutique hotel a Ruby Blue hotel. 

 

 Nevýhodami varianty č.2 jsou rušnost a hluk centra Ostravy, což by mohlo mít 

negativní vliv na komfort bydlení a možné rušení nočního klidu z důvodu blízkosti ulice 

Stodolní, která je svým nočním životem pověstná. Naopak mezi výhody patří větší zastavěná 

plocha a využití pozemku, zachování stávající zeleně a její rozšíření, dostatečné plochy pro 

parkování jak obyvatel bytů, tak návštěvníků restaurace, a přilákání nových obyvatel do 

centra města rozšířením bytového fondu. Z těchto důvodů byla tato varianta vybrána k 

podrobnějšímu rozpracování, kterému je věnována další část této práce. 

  

5   Vybraná varianta řešení 

 

 5.1   Průvodní zpráva 

 

    5.1.1   Identifikační údaje 

Název stavby:   Polyfunkční dům na ulici Janáčkova v Moravské Ostravě 

Místo stavby:    Janáčkova ulice, Moravská Ostrava  

Katastrální území:   Moravská Ostrava 

Parcelní čísla:   780/1, 781/2, 3694/1, 783, 782, 784 

Předmět dokumentace: Objemová studie 

 

    5.1.2   Údaje o zpracovateli 

Jméno a příjmení:  Václav Ridl 

Adresa:   Stará Ves nad Ondřejnicí, Ve Vrbí č.p. 159, 739 23 

 

    5.1.3   Údaje o území 

Celková výměra řešeného území je 2316 m2 a nachází se na ulici Janáčkova v Moravské 

Ostravě. Jedná se o nezastavěné území, které se nachází v městské památkové zóně Moravská 

Ostrava. Podmínky a přípustné využití území upravuje územní plán města Ostravy, viz čl. 3.4 

Územní plán města Ostravy. Dotčenými orgány jsou správci jednotlivých inženýrských sítí, 

které se v řešeném území nachází, jsou to ČEZ, a.s, Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., 
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Telefónica O2 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o. Jejich vyjádření jsou 

uvedena v příloze č. 3 - Vyjádření správců o existenci sítí. Seznam pozemků a staveb 

dotčených umístěním stavby a jejich druh a využití je uveden v čl. 3.8 Majetkoprávní vztahy 

v řešeném území, tabulka č.1. 

 

    5.1.4   Údaje o stavbě 

Jedná se o novostavbu Polyfunkčního domu o 4 nadzemních podlažích, která v sobě spojuje 

funkci občanské vybavenosti v podobě restaurace, nacházející se v 1. nadzemním podlaží, s 

funkcí bydlení v podobě 18 bytů a garážového parkování pro jejich obyvatele. Jde o stavbu 

trvalého charakteru a její návrh je v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly 

územního plánování. Návrh také dodržuje technické požadavky na stavby a obecné technické 

požadavky, zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Stavba bude provedena jako celek v 

jedné etapě. 

 

 5.2   Souhrnná technická zpráva 

 

    5.2.1   Popis území stavby  

Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek je tvořen 6 parcelami o celkové výměře 2 316 m2. Nachází se na Ulici 

Janáčkova, v katastrálním území Moravská Ostrava. Plocha je rovinná a povrch zpevněn 

asfaltem a posypovým materiálem. V současné době slouží část pozemku jako soukromé 

parkoviště, které je oplocené, a část jako příjezdová komunikace k prodejně společnosti Canis 

Safety, a.s. 

 

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, apod.) 

Pro účely této práce nebyly zpracovány odborné průzkumy a rozbory, nebo odběr vzorků z 

místa stavby. Proběhl pouze vlastní předběžný průzkum na základě něhož se dají 

předpokládat jednoduché základové podmínky v zemině I. třídy podle ČSN 73 6133.  

 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná a bezpečnostní pásma v území vyplývají z vyjádření správců o existenci sítí, které 

jsou uvedeny v příloze č. 3 - Vyjádření správců o existenci sítí, a jsou znázorněna ve výkresu 

č. 4 Koordinační situace - stávající stav. 
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Poloha vzhledem k záplavovému území 

Řešené území se nenachází v záplavovém území. 

 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 

Stavební pozemek se nachází v zastavěném území blízko centra města. Zřízení staveniště a 

výstavba nesmí ovlivnit stávající provoz města. Navrhované řešení pak bude přímo navazovat 

na stávající stavební objekt nacházející se na parcele č. 780/2. Tento objekt musí být 

zabezpečen proti případnému poškození vzniklému v souvislosti z výstavbou. Část pozemku, 

konkrétně parcela č. 3694/1, slouží jako příjezdová komunikace k prodejně Canis Safety, a.s. 

a jejím parkovacím místům, provoz na této komunikaci také nesmí být ovlivněn. Staveniště 

bude oploceno, aby  nedocházelo ke vstupu nepovolaných osob. Dále musí být zajištěna 

ochrana provozu na přilehlé ulici Janáčkova a ochrana stávající zeleně, neboť se počítá s jejím 

zachováním. 

 

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na stavebním pozemku se nenacházejí žádné objekty, z tohoto důvodu asanace a demolice 

nejsou nutné. Na pozemku se nachází stávající zeleň, která bude zachována, v případě, že 

bude zeleň bránit, nebo zasahovat do postupu výstavby, dojde k ořezání větví které tyto 

problémy způsobí. 

 

Požadavky na zábory ZPF, nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

K záborům ZPF, nebo pozemkům určených k plnění funkce lesa na řešeném území 

nedochází. 

 

Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu) 

Dopravní obsluhu bude zajišťovat přilehlá ulice Janáčkova. Na této ulici se nacházejí všechny 

typy inženýrských sítí, na které bude navrhovaný objekt napojen. Jedná se o jednotnou 

dešťovou a splaškovou kanalizaci DN 600, vodovodní řad DN 80, nízkotlaký plynovodní řad, 

vedení nízkého napětí do 1 kV a telekomunikační vedení.   

 

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V této fázi rozpracovanosti neřešeno. 
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    5.2.2   Celkový popis stavby  

Účel užívání stavby a základní kapacity funkčních jednotek 

Navrhovaná stavba polyfunkčního domu bude sloužit k trvalému bydlení, bude obsahovat 18 

bytových jednotek, občanskou vybavenost v podobě restaurace a garáž pro parkování 

obyvatel bytů. Obytná část bude situována ve 2. - 4. nadzemním podlaží, kromě bytů jsou v 

těchto podlažích i skladovací kóje pro obyvatele. Restaurace a prostory garáže jsou umístěny 

v 1. nadzemním podlaží, toto podlaží bude dále obsahovat zázemí pro úklid bytové části, 

technickou místnost a skladovací kóje. Jednotlivé vstupy jak do bytové části, tak do 

restaurace, budou řešeny samostatně, aby nedocházelo ke konfliktu obyvatel bytů a 

návštěvníků restaurace. 

 

Tab. č.2 - Základní kapacity funkčních jednotek 

Zastavěná plocha budovy 878,38 m2 

Obestavěný prostor 13 169 m3 

Užitná plocha budovy 2 665,37 m2 

Zpevněné plochy komunikací 

a chodníků 

 

900 m2 

Zpevněná plocha chodníku 

zajišťující pěší napojení na 

autobusovou a trolejbusovou 

zastávku Konzervatoř 

 

 

120 m2 

Venkovní parkovací plochy 289 m2 

Zelené plochy 248 m2 

 

Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 a) Urbanistické řešení 

Navržené řešení respektuje sousední zástavbu, výškové uspořádání a uliční čáru. Objekt 

doplňuje stávající zástavbu a jeho umístění vzhledem k okolní zástavbě je znázorněno ve 

výkresech č. 13 Vizualizace 1 a č. 14 Vizualizace 2 - letecké pohledy. 

 b) Architektonické řešení 

Objekt má 4 nadzemní podlaží a výška korunní římsy je 14 m nad úrovní terénu. Obvodová 

konstrukce prostor restaurace bude prosklená, výškově objekt navazuje na sousední zástavbu 
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na parcele č. 780/2. Barva omítky bude zvolena tak, aby nenarušovala celkový ráz okolní 

zástavby. 

 

Dispoziční a provozní řešení 

 a) 1.NP 

1. nadzemní podlaží, viz výkres č.10 Varianta 2 - půdorys 1.NP, je rozděleno do tří částí. 

První částí jsou prostory garáží pro obyvatele bytů, druhou jsou vstupní prostory a technické 

zázemí bytového domu, a třetí, prostory restaurace s venkovní terasou. Všechny části mají 

samostatný vstup, aby nedocházelo ke konfliktu jednotlivých provozů. Konstrukční výška 

podlaží je 4 000 mm a světlá výška 3 300 mm, viz výkres č. 12 Varianta 2 - řez A-A', B-B'. 

  

 Prostory garáží budou sloužit k parkování jen obyvatelům bytů a budou přístupné z 

navržené přístupové komunikace o šířce 6 500 mm, viz výkres č. 9 Dopravní řešení - varianta 

2. Kapacita garáží je 15 parkovacích stání s možností 1 vyhrazeného stání pro ZTP v případě 

zřízení bezbariérového bytu. Podlaha v garážích bude spádovaná směrem ke dvěma 

podlahovým vpustím, aby bylo zajištěno odvodnění garáží během zimních měsíců. Podlahové 

vpusti budou osazeny odlučovačem ropných látek. Z garáží bude zajištěn přístup do části - 

vstupní prostory a technické zázemí bytového domu. 

  

 Vstupní prostory a technické zázemí bytového domu jsou tvořeny technickou 

místností, komunikačními prostory, místností pro úklid a 3 skladovacími kójemi pro 

obyvatele. Místnost pro úklid bude vybavena výlevkou a sloužit pro úklid společných částí 

bytového domu. Z komunikačních prostor je přístupné 2. nadzemní podlaží pomocí schodiště 

a výtahu. 

  

 Prostory restaurace mají dva vstupy. První vstup je určen pro hosty restaurace přes 

zádveří a nachází se z čelní strany objektu vedle vstupu do bytové části. Druhy vstup slouží k 

zásobovaní restaurace a jako vstup pro zaměstnance, tento vstup zajišťuje přístup z ulice 

Janáčkova. Dále restaurace zahrnuje prostory pro skladování, kuchyň, zázemí pro 

zaměstnance, komunikační prostory a sociální zařízení pro hosty. Sociální zařízení je 

přístupné jak z restaurace, tak ze zádveří vstupu č. 1. Vnitřní část restaurace obsahuje bar s 

výčepem a má kapacitu 40 hostů. Venkovní prostory mají kapacitu 54 hostů. Restaurace 

splňuje podmínky bezbariérového užívání. 
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 b) 2. - 4. NP 

2. - 4. nadzemní podlaží, viz výkres č. 11 Varianta 2 - půdorys 2. - 4.NP, obsahuje celkem 18 

bytových jednotek, 6 v každém podlaží. Dále zahrnuje 15 skladovacích kójí, 5 v každém 

podlaží a společné komunikační prostory, ze kterých jsou přístupné jednotlivé byty. 

Konstrukční výška podlaží je 3000 mm a světlá výška 2 650 mm, viz výkres č. 12 Varianta 2 - 

řez A-A', B-B'. Jednotlivé dispoziční řešení a užitné plochy bytů jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

 

Tab. č. 3 - Dispoziční řešení a užitné plochy bytů 

Byt č. Dispoziční řešení Užitná plocha 

1; 7; 13 3 + kk 101,25 m2 

2; 8; 14 2 + kk 78,52 m2 

3; 9; 15 2 + kk  85,92 m2 

4; 10; 16 2 + kk 89,90 m2 

5; 11; 17 3 + kk 115,52 m2 

6; 12; 18 3 + kk 100,64 m2 

  

Bezbariérové užívání stavby 

Celý objekt je řešen jako bezbariérový. Jednotlivé vstupy jsou v úrovni okolních komunikací 

pro pěší. Výškové rozdíly pochozích ploch nepřesahují 20 mm a podlahy budou zabezpečeny 

proti uklouznutí. V restauraci jsou umístěny WC kabiny pro ZTP, jak pro muže, tak pro ženy. 

Přístup do 2. nadzemního podlaží je zajištěn výtahem. Před objektem jsou umístěny 2 

vyhrazená stání pro ZTP. 

 

Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nedocházelo k nehodám a 

nevznikalo nebezpečí nebo poškození, jako například uklouznutí, pád, zásah elektrickým 

proudem, popálení, vloupaní, apod. 

 

Základní technický popis stavby 

 a) Stavební řešení  

Objekt polyfunkčního domu bude založen na ŽB základových pásech a ŽB základové desce. 

Sloupy nacházející se v prostorách garáže budou založeny na základových patkách, opět ze 

ŽB. V prvním nadzemním podlaží je kombinován sloupový nosný systém se stěnovým. 2. - 4. 
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nadzemní podlaží je řešeno pouze stěnovým nosným systémem. Střecha objektu bude plochá 

jednoplášťová větraná, a řešena jako pochozí. 

 

 b) Materiálové a konstrukční řešení 

Výkopy  

Výkopové práce budou prováděny běžným způsobem pomocí stavební mechanizace, případně 

ručně. Tyto Práce musí probíhat tak, aby nebyla ohrožena stabilita sousedních objektů. 

 

Základy  

Hloubka základové spáry se bude nacházet 1 200 mm pod úrovní terénu. Šířka základových 

pásů je 700 mm pod nosným obvodovým zdivem a 600 mm pod vnitřním nosným zdivem. 

Základové patky budou čtvercové o rozměrech 600 x 600 mm. Tloušťka základové desky 

bude 200 mm. Základové konstrukce budou provedeny ze železobetonu.  

 

Svislé nosné konstrukce  

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy ze zdicího systému Ytong v kombinaci se sloupy. 

Obvodové nosné zdivo bude provedeno z tvárnic Ytong Lambda P2-350, tloušťky 375 mm. 

Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z tvárnic Ytong P4-500, tloušťky 300 mm. Zdění bude 

prováděno na tenkovrstvou zdící maltu Ytong. Sloupy budou provedeny ze železobetonu. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce nad prostorem garáží bude provedena jako monolitická ŽB stropní deska. 

Ostatní stropní konstrukce budou provedeny ze systému Ytong klasik, v tloušťce 250 mm. Pro 

nadokenní a naddveřní překlady je také použit systém Ytong. Ztužující ŽB věnec v úrovni 

stropů bude krytý věncovou tvárnicí Ytong P4-500, tloušťky 75 mm s  tepelnou izolací. 

 

Schodiště 

Schodiště bude řešeno jako monolitické železobetonové. Šířka schodišťového ramene je 1100 

mm. Ve schodišťovém zrcadle bude umístěna výtahová šachta. 

 

Střecha 

Střešní konstrukce je navržena jako plochá jednoplášťová větraná. 
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Příčky 

Příčky budou provedeny z příčkovek Ytong P2-500, tloušťky 100 a 150 mm, prováděné na 

tenkovrstvou zdící maltu Ytong. 

 

Technická a technologická zařízení  

Stavba bude napojena na všechny druhy inženýrských sítí. Vytápění a ohřev TUV bude 

zajištěn pomocí centrální kotelny na zemní plyn, která se bude nacházet v technické místnosti 

v  1.NP. Vnitřní rozvody v budově budou vedeny v příčkách, nosných stěnách a instalačních 

šachtách, znázorněných ve výkresech č. 10 Varianta 2 - půdorys 1.NP a č. 11 Varianta 2 - 

půdorys 2. - 4.NP. Podrobněji se technickým a technologickým zařízením tato práce 

nevěnuje. 

 

Požárně bezpečnostní řešení  

Stavba byla navrhnuta z nehořlavých materiálů. Schodiště spolu se schodišťovým prostorem 

tvoří samostatný požární úsek. Každý byt bude vybaven zařízením autonomní detekce a 

signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty. 

Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2 a v mezonetových bytech, musí být 

umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu.[14] 

 

Zásady hospodaření s energiemi 

V této fázi rozpracovanosti neřešeno. 

 

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavba musí splňovat požadavky na větrání, osvětlení, zásobování vodou, apod. V této fázi 

rozpracovanosti neřešeno. 

 

Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

V této fázi rozpracovanosti neřešeno. 

 

    5.2.3   Připojení na technickou infrastrukturu 

Objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu, která je vedena v přilehlé ulici 

Janáčkova. Jednotlivé sítě budou přivedeny do technické místnosti v 1.NP. Budova bude 

napojena na jednotnou dešťovou a splaškovou kanalizaci, vodovodní řad, nízkotlaký 

plynovodní řad, vedení nízkého napětí a telekomunikační síť, viz výkres č. 8 Koordinační 
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situace - varianta 2. Přeložky stávajících sítí technické infrastruktury nejsou nutné, a přípojky 

budou provedeny v souladu s podmínkami, které stanoví správci těchto sítí. 

 

Délky přípojek: 

- kanalizační přípojka   43 m 

- vodovodní přípojka   14 m 

- plynovodní přípojka   49 m 

- přípojka elektrické energie  34 m 

- telekomunikační přípojka   38 m 

 

Dimenze jednotlivých sítí v této fázi rozpracovanosti neřešeny. 

 

    5.2.4   Dopravní řešení 

 a) Popis dopravního řešení 

Dopravní řešení je znázorněno na výkresu č. 9 Dopravní řešení - varianta 2. Byla navrhnuta 

obslužná komunikace o šířce 6 500 mm s obousměrným provozem, která bude zajišťovat 

přístup k vnitřním garážím a venkovním parkovacím stáním určených pro obyvatele bytů a 

hostů restauračního zařízení. Tato komunikace slouží i k přístupu zákazníkům prodejny 

společnosti Canis Safety, a. s. Dále byly navrhnuty komunikace pro pěší v šířce 1 500 a 1 600 

mm. Součástí dopravního řešení je také návrh pěšího napojení na autobusovou a 

trolejbusovou zastávku Konzervatoř, pomocí chodníku o šířce 2 000 mm. 

 

 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní napojení území je zajištěno ulicí Janáčkova, jedná se o jednosměrnou místní 

komunikaci. 

 c) Doprava v klidu 

V území je navrhnuto celkem 43 parkovacích stání, včetně vnitřní garáže nacházející se v 

1.NP navrhovaného objektu. Z tohoto počtu je 29 vyhrazeno pro obyvatelé bytů a 14 pro 

hosty restaurace. Počet vyhrazených parkovacích stání pro ZTP je 2 stání s možností 

rozšíření. Stanovení potřebného počtu parkovacích míst je uvedeno v příloze č. 2  Výpočet 

odstavných a parkovacích stání. 
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    5.2.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Stávající zeleň nacházející se na pozemku bude zachována a dále rozšířena o zatravněné 

plochy. 

 

    5.2.6   Popis vlivu stavby na životní prostředí 

Stavba je navržena tak, aby její provoz neměl negativní vliv na životní prostředí. Kolem 

objektu budou umístěny popelnice jak na komunální, tak na tříděný domovní odpad, a jejich 

pravidelný odvoz bude zajišťovat společnost zabývající se svozem odpadu. 

 

    5.2.7   Ochrana obyvatel 

V této fázi rozpracovanosti neřešeno. 

 

    5.2.8   Zásady organizace výstavby 

V této fázi rozpracovanosti neřešeno. 

 

 Souhrnná technická zpráva byla zpracována podle vyhlášky 499/2006 Sb. O 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příl. 1 - rozsah a obsah dokumentace pro 

rozhodnutí o umístění stavby nebo zřízení.   

 

6   Propočet nákladů 

 

 6.1   Obestavěný prostor [15] 

 

OP = O z + O s  + O v +O t 

 

Obestavěný prostor základů 

Oz  = 135,9 *1*0,7 + 73,45*1*0,6 + 11*1*0,6 + 6*0,6*0,6*1 + 770*0,2 = 301,96 m3 

Obestavěný prostor spodní stavby 

 a) Restaurace 

O sa = 246*4 = 984 m3  

 b) Vstupní prostory a technické zázemí bytového domu 

O sb = 154,4*4 = 617,6 m3  
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 c) Prostory garáže 

O sc = 360*4 = 1440 m3 

Obestavěný prostor vrchní části objektu 

O vb = 786*11,85 = 9 314,1 m3 

Obestavěný prostor zastřešení 

O t = 786*0,65 = 510,9 m3 

 

Celkový obestavěný prostor 

O p = 301,96 + 984 + 617,6 + 1440 + 9 314,1 + 510,9 = 13 169 m3 

 

  Obestavěný prostor restaurace 

  O pr = 984 m3 

  Obestavěný prostor bytové části  

 O pb = 617,6 + 9 314,1 + 510,9 + 301,96 = 10 744,56  m3 

  Obestavěný prostor garáže  

 O pg = 1440 m3 

  

 6.2   Stavební pozemek 

 

 Cena stavebního pozemku je stanovena podle cenové mapy Ostravy - cenová mapa č. 15 [16]  

  

 6.3   Orientační ceny za měrnou jednotku  

 

Orientační ceny za měrnou jednotku jsou stanoveny podle cenových ukazatelů ve stavebnictví 

pro rok 2015 a podle průměrných cen dopravní a technické infrastruktury [17], [18] 

 

 6.4   Cena projektových a inženýrských prací 

 

 Cena projektových a inženýrských prací je stanovena podle honorářových zón a 

započitatelných nákladů.[19]   
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6.5   Celkový propočet stavby 

 

Tab. č. 4 - Celkový propočet nákladů 

Položka MJ Počet 

MJ 

Orientační 

cena za MJ 

Celková 

cena 

I. Pozemek 

Pozemek m2 2 316 4 350 10 074 600 

II. Stavba polyfunkčního domu 

Bytová část m3 10 744,56 4 826 51 835 247 

Prostory restaurace m3 984 6 466 6 129 768 

Prostory garáže m3 1440 5 970 6 805 800 

Komunikace m2 627 1 183 741 741 

Komunikace pro pěší m2 273 896 244 608 

Parkovací plochy m2 289 896 258 944 

Zelené plochy m2 248 27 6 696 

Kanalizační přípojka m 43 5 061 217 623 

Vodovodní přípojka m 14 2476 34 664 

Plynovodní přípojka m 49 702 34 398 

Přípojka elektrické energie m 34 437 14 858 

Telekomunikační přípojka m 38 200 7 600 

Celkem, zaokrouhleno na tisíce 76 407 000 

III. Projektové a inženýrské práce 

Projektové práce, Inženýrská činnost % 8,22 - 6 280 655 

IV. Náklady na umístění stavby 

Zařízení staveniště % 3 - 2 292 210 

V. Vyvolané investice 

Pěší napojení na zastávku MHD 

Konzervatoř 

m2 120 896 107 520 

Rezerva % 10 - 7 640 700 

Celkem, zaokrouhleno na tisíce 92 728 000 
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7   Závěr 

 

Cílem bakalářské práce byl návrh zástavby proluky na ulici Janáčkova v Moravské Ostravě v 

rozsahu objemové studie. Práce předkládá dvě varianty možného řešení. První variantu 

představuje návrh hotelového komplexu o pěti nadzemních podlažích s restaurací, vnitřním 

parkováním a kongresovým sálem, který by sloužil jak pro soukromé, tak veřejné účely. Pro 

podrobnější rozpracování ovšem byla vybrána druhá varianta, kterou je návrh polyfunkčního 

domu o čtyřech nadzemních podlažích, který nabízí možnost bydlení spojenou s funkcí 

občanské vybavenosti v podobě restaurace v prvním nadzemním podlaží. Obytná část budovy 

je tvořena celkem osmnácti byty situovanými ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží. 

Objekt v sobě bude obsahovat i vnitřní prostory pro parkování sloužící obyvatelům obytné 

části budovy. Návrh dále řeší také technickou a dopravní infrastrukturu. Druhá varianta byla 

vybrána k podrobnému rozpracování z několika důvodů. Mezi tyto důvody patří například 

větší zastavěná plocha oproti první variantě, a tím pádem lepší využití pozemku, a zachování 

stávající zeleně, navíc by toto řešení nabídlo nové a moderní možnosti bydlení v centru 

Ostravy, což by mohlo zvýšit zájem o bydlení v této lokalitě.  
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Obr. č.4 - Pohled na řešené území z ulice Janáčkova, vlastní zdroj 

 

 

 

Obr. č.5 - Pohled na řešené území z ulice Musorgského, vlastní zdroj, vlastní zdroj 

 

 

 



 

 

Obr. č.6 - Pohled na přístupovou komunikaci k prodejně Canis Safety, a.s., vlastní zdroj 

 

 

Obr. č.7 - Pohled na řešené území z ulice Českobratrská, vlastní zdroj 
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Výpočet odstavných a parkovacích stání  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výpočet odstavných a parkovacích stání 

 

1) Index dostupnosti 

Tabulka č.4 - Tabulka pro výpočet indexu dostupnosti Ad ČSN 73 6110 

Zastávka Č.  

linky 

Dopravní 

prostředek 

Af Docházková 

vzdálenost 

Az Ac An Af 

1 TRAM 6 7 11,78 5,093 

2 TRAM 6 7 11,78 5,093 

8 TRAM 6 7 11,78 5,093 

9 TRAM 6 7 11,78 5,093 

11 TRAM 6 7 11,78 5,093 

S
to

do
ln

í 

14 TRAM 2 

 

 

 

205 m 

 

 

 

4,78 

 

21 25,78 2,327 

102 Trolejbus  5 10,8 16,17 3,711 

103 Trolejbus 3 18 23,37 2,567 

104 Trolejbus 6 9 14,37 4,175 

105 Trolejbus 3 18 23,37 2,567 

108 Trolejbus 3 18 23,37 2,567 

109 Trolejbus 3 18 23,37 2,567 

K
on

ze
rv

at
oř

 

38 BUS 3 

 

 

 

 

230 m 

 

 

 

 

 

 

5,37 

18 23,37 2,567 

Index dopravní dostupnosti  48,513 

 

Podle tabulky 32 v ČSN 73 6110 je stupeň úrovně dostupnosti území 4 - velmi dobrá kvalita. 

 

2) Počet odstavných a parkovacích stání 

 

N = Oo*ka + Op*ka*kp 

 

Počet bytů s celkovou plochou do 100 m2 -  9 

Počet bytů s celkovou plochou nad 100 m2 -  9 

Prostory restaurace -     203,5 m2 

 

 

 



 

 

Tabulka č.5 - Tabulka 34 - Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a 

parkovacích míst uvedená v ČSN 73 6110 

Z počtu stání  

Druh stavby 

 

Účelová jednotka 

Počet účelových 

jednotek na 1 stání Krátkodobých 

% 

Dlouhodobých 

% 

Odstavná stání     

Byt do 100 m2  

celkové plochy 

1  100 Obytný dům  

činžovní 

Byt nad 100 m2 

Celkové plochy 

0,5  100 

Parkovací stání     

Restaurace  

2. skupiny 

Plocha pro hosty 

v m2 

4-6 70 30 

 

Odstavná stání 

Tabulka č.6 - Stanovení počtu odstavných stání 

Počet míst Druh stavby Účelová jednotka Počet účelových jednotek 

Krátkodobých Dlouhodobých 

 

Byt do 100 m2  

celkové plochy 

9  9 Obytný dům  

činžovní 

Byt nad 100 m2 

Celkové plochy 

9  18 

Základní počet odstavných stání  Oo 27 

 

Parkovací stání 

Tabulka č.7- Stanovení počtu parkovacích stání 

Počet míst Druh stavby Účelová jednotka Počet účelových jednotek 

Krátkodobých 

 

Dlouhodobých 

 

Restaurace  

2. skupiny 

Byt do 100 m2  

celkové plochy 

203,5 24 11 

Základní  počet parkovacích stání Op 35 

 



 

 

Součinitel vlivu stupně automobilizace - ka 

- stanoví se podle  čl. 14.1.11 v ČSN 73 6110 

 Ostrava stupeň automobilizace - 520,83 automobilů na 1000 obyvatel 

 Součinitel vlivu stupně automobilizace ka = 1,052 

 

Součinitel redukce počtu parkovacích stání - kp 

- stanoví se podle tabulek 30 a 31 v ČSN 73 6110 

 Ostrava - skupina 3 - obce (města) nad 50 000 obyvatel 

 Ostrava - skupina C obce (města) nad 50 000 obyvatel - stavby v historickém jádru, v 

                  památkové rezervaci 

 Součinitel redukce počtu parkovacích míst kp = 0,25 

 

Výpočet celkového počtu odstavných a parkovacích míst 

N = 27*1,05+ 35*1,05*0,25 = 37,54  

 

Minimální celkový počet je stanoven na 38 míst, z toho 29 odstavných stání pro obyvatele 

bytů a 9 parkovacích stání pro návštěvníky restaurace. Minimální počet vyhrazených stání pro 

ZTP je podle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb, stanoven na 2 vyhrazená parkovací stání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.3 

Vyjádření správců o existenci sítí 
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VYJÁD ENÍ O EXISTENCI SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SPOLE NOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.
vydané podle § 101 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o

elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis  a § 161 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon) i dle dalších p íslušných právních p edpis

íslo jednací: 539709/15 íslo žádosti: 0115 311 166

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

Platnost tohoto Vyjád ení kon í dne: 26. 2. 2017.

Žadatel Václav Ridl

Stavebník Václav Ridl
Název akce Bakalá ská práce - Návrh polyfunk ního objektu

Zájmové území

Okres Ostrava-m sto

Obec Ostrava

Kat. území / . parcely Moravská Ostrava

Žadatel shora ozna enou žádostí ur il a vyzna il zájmové území, jakož i stanovil d vod pro vydání Vyjád ení o 
existenci sít  elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sít  elektronických komunikací 
spole nosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen Vyjád ení).

Na základ  ur ení a vyzna ení zájmového území žadatelem a na základ  stanovení d vodu pro vydání Vyjád ení 

vydává spole nost O2 Czech Republic a.s. následující Vyjád ení:

Ve vyzna eném zájmovém území se nachází sí  elektronických komunikací spole nosti 
O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
Existence a poloha SEK je zakreslena v p iloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK spole nosti O2 Czech 
Republic a.s.. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon  stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a 
není v p iloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s. vyzna eno (dále jen 
Ochranné pásmo).
(1) Vyjád ení je platné pouze pro zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem, jakož i pro d vod vydání Vyjád ení 

stanovený žadatelem v žádosti.
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 O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto Vyjád ení v dob  
bezprost edn  p edcházející zahájení realizace stavby ve vyzna eném zájmovém území stále odpovídá skute nosti, to 
vše v závislosti na tom, která ze skute ností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjád ení nastane nejd íve.
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íslo jednací: 539709/15 íslo žádosti: 0115 311 166

(2) Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen bez zbyte ného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zám r, 

pro který podal shora ozna enou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozd ji 

však p ed po átkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat spole nost O2 Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany 

SEK, bude-li stanovení takových konkrétních podmínek t eba, p ípadn  k p eložení SEK, a to v pracovní dny od 
8:00 do 15:00, prost ednictvím zam stnance spole nosti O2 Czech Republic a.s. pov eného ochranou sít  - Radim 

Ko a , tel.: 596 682 978, 602 438 599, e-mail: radim.konar@o2.cz (dále jen POS).
(3) P eložení SEK zajistí její vlastník, spole nost O2 Czech Republic a.s.. Stavebník, který vyvolal p ekládku SEK je 
dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých 
souvisejících zákon  povinen uhradit spole nosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy 
dot eného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického ešení.
(4) Pro ú ely p eložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjád ení je stavebník povinen uzav ít se spole ností O2 Czech 

Republic a.s. Smlouvu o realizaci p ekládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjád ení uvedené skute nosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba 
povinen ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou 
sou ástí tohoto Vyjád ení.

(6) Spole nost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur ené a vyzna ené zájmové území 
poskytnuty veškeré, ke dni podání shora ozna ené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli p evzetím tohoto Vyjád ení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k ú elu, pro který mu 
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávn n poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozši ovat, pronajímat, p j ovat 
i jinak užívat bez souhlasu spole nosti O2 Czech Republic a.s.. V p ípad  porušení t chto povinností vznikne žadateli 

odpov dnost vyplývající z platných právních p edpis , zejména p edpis  práva autorského.

V p ípad  dotaz  k Vyjád ení lze kontaktovat spole nost O2 Czech Republic a.s. na asisten ní lince 14 111.

P ílohami Vyjád ení jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s.

- Situa ní výkres (obsahuje zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem a vý ezy  ú elové mapy SEK)

- Informace k podmínkám napojení

- Informace k vyty ení SEK

Vyjád ení vydala spole nost O2 Czech Republic a.s. dne: 26. 2. 2015.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

2 / 2

zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I : 60193336  DI  CZ60193336



P íloha k Vyjád ení .j.: 539709/15 íslo žádosti: 0115 311 166

Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s.

I. Obecná ustanovení

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p i provád ní jakýchkoliv inností, zejména stavebních nebo 
jiných prací, p i odstra ování havárií a projektování staveb, ídit se platnými právními p edpisy, technickými a 
odbornými normami (v etn  doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a u init 
veškerá opat ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít  elektronických komunikací ve 
vlastnictví spole nosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovn  srozum n s tím, že SEK jsou sou ástí ve ejné komunika ní 
sít , jsou zajiš ovány ve ve ejném zájmu a jsou chrán ny právními p edpisy.                                                                                                  

 2. P i jakékoliv innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p ístupu k SEK. P i k ížení nebo soub hu inností se 
SEK je povinen ídit se platnými právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn  doporu ených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P i jakékoliv innosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m 
od krajního vedení vyzna ené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechaniza ních 
prost edk  a nevhodného ná adí.                                                                                                                                                                       

 3. Pro p ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, založené Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, odpov dný 
za veškeré náklady a škody, které spole nosti O2 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                 

 4. V p ípad , že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád ení, nelze toto Vyjád ení použít 
jako podklad pro vyty ení a je t eba požádat o vydání nového Vyjád ení.                                                                                                        

 5. Bude-li žadatel na spole nosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako ú astník správního ízení, pro jehož 

ú ely bylo toto Vyjád ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním ízení, pro jehož 

ú ely bylo toto Vyjád ení vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                       

II. Sou innost stavebníka p i innostech v blízkosti SEK

 1. Zapo etí innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 

íslo Vyjád ení, k n muž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                                         

 2. P ed zapo etím zemních prací i jakékoliv jiné innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen zajistit 

vyzna ení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna enou trasou PVSEK prokazateln  seznámí 

všechny osoby, které budou a nebo by mohly innosti provád t.                                                                                                                      

 3. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t etí osobu, jež bude provád t zemní 

práce, aby zjistila nebo ov ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p í nými sondami, a je srozum n s tím, že 

možná odchylka uložení st edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, iní +/- 30 cm mezi skute ným uložením PVSEK a 

polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                   

 4. P i provád ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen postupovat tak, 

aby nedošlo ke zm n  hloubky uložení nebo prostorového uspo ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím 

pov ená t etí osoba, povinen zabezpe it proti prov šení, poškození a odcizení.                                                                                             

 5. P i zjišt ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute ností je stavebník, nebo jím pov ená 

t etí osoba, povinen bez zbyte ného odkladu p erušit práce a zjišt ní rozporu oznámit POS. V p erušených pracích lze 

pokra ovat teprve poté, co od POS prokazateln  obdržel souhlas k pokra ování v pracích.                                                                             

 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem  do budovy, rozvád e, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pov ená 

t etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 

Výkopové práce v blízkosti sloup  nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provád t v takové 

vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních p edpis , technických a 

odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup .                                                                                          
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 7. P i provád ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba 
p ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávn n provést až poté, kdy prokazateln  obdržel souhlas 
POS.                                                                                                                                                                                                                   

 8. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu spole nosti O2 Czech Republic a.s..                                                                                                              

 9. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasu PVSEK mimo vozovku p ejížd t vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK ádn  zabezpe í proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo 
jím pov ená t etí osoba, je povinen projednat s POS zp sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P i p eprav  vysokého 
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat výšku 
NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                               

 10. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n na trase PVSEK (v etn  ochranného pásma) jakkoliv 
m nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m nit rozsah a konstrukci zpevn ných ploch (nap . komunikací, 
parkoviš , vjezd  aj.).                                                                                                                                                                                        

 11. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen manipula ní a skladové plochy z izovat v takové vzdálenosti 
od NVSEK, aby innosti na/v manipula ních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 
1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                   

 12. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr b hu stavby, a to ve všech p ípadech, 
kdy by i nad rámec t chto Všeobecných podmínek ochrany SEK spole nosti O2 Czech Republic a.s. mohlo dojít ke 
st etu stavby se SEK.                                                                                                                                                                                          

 13. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n užívat, p emís ovat a odstra ovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                       

 14. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n bez p edchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s 
p ípadn  odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou sk íní optických spojek, optickými spojkami, technologickými 
rezervami i jakýmkoliv jiným za ízením SEK. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn  srozum n s tím, 
že technologická rezerva p edstavuje n kolik desítek metr  kabelu sto eného do kruhu a ochranou optické spojky je 
sk í  o hran  cca 1m.                                                                                                                                                                                         

 15. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK neprodlen  od okamžiku 
zjišt ní takové skute nosti, oznámit POS nebo poruchové služb  spole nosti O2 Czech Republic a.s., telefonní íslo 
800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní íslo 241 400 500.                                                                                                                 

III. Práce v objektech a odstra ování objekt

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p ed zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazateln  kontaktovat POS a zajistit u spole nosti O2 Czech 
Republic a.s. bezpe né odpojení SEK.                                                                                                                                                               

 2. P i provád ní inností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen v souladu 
s právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn  doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy provést mimo jiné pr zkum vn jších i vnit ních vedení SEK na omítce i pod ní.                                                    

IV. Sou innost stavebníka p i p íprav  stavby

 1. Pokud by inností stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, k níž je t eba povolení správního orgánu dle zvláštního 
právního p edpisu, mohlo dojít k ohrožení i omezení SEK, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen 
kontaktovat POS a p edložit zakreslení SEK do p íslušné dokumentace stavby (projektové, realiza ní, koordina ní atp.).                             

 2. V p ípad , že pro innosti stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, není t eba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního p edpisu, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen p edložit zakreslení trasy SEK i s 
p íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dot ení 

SEK.                                                                                                                                                                                                                   
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 3. P i projektování stavby, rekonstrukce i p eložky vedení a za ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 
vlak  a tramvají, nejpozd ji však p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení stavby, rekonstrukce i p eložky 

vedení a za ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak  a tramvají, je stavebník, nebo jím pov ená t etí 
osoba, povinen provést výpo et rušivých vliv , zpracovat ochranná opat ení a p edat je POS. Stavebník, nebo jím 

pov ená t etí osoba, není oprávn n do doby, než obdrží od POS vyjád ení k návrhu opat ení, zahájit innost, která by 

mohla zp sobit ohrožení i poškození SEK. Zp sobem uvedeným v p edchozí v t  je stavebník, nebo jím pov ená 

t etí osoba, povinen postupovat také p i projektování stavby, rekonstrukce i p eložky produktovod  s katodovou 

ochranou.                                                                                                                                                                                                           

 4. P i projektování stavby, p i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spole nosti O2 Czech 

Republic a.s. a p ekra uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v etn  do asných objekt  za ízení staveništ  

(je áby, konstrukce, atd.), nejpozd ji však p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení takové stavby, je stavebník 

nebo jím pov ená t etí osoba, povinen kontaktovat POS za ú elem projednání podmínek ochrany t chto radiových 

tras. Ochranné pásmo radiových tras v ší i 50m je zakresleno do situa ního výkresu. Je tvo eno dv ma podélnými 

pruhy o ší i 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 

za ízení.                                                                                                                                                                                                              

 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole nosti O2 Czech Republic a.s.

je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení správního orgánu k 

innosti stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, nejpozd ji však p ed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                

 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 

stávajících tras a za ízení SEK, i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen 

realizovat taková opat ení, aby mohla být provád na údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otev eného 

plamene a podobných technologií.                                                                                                                                                                     

V. K ížení a soub h se SEK

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen v místech k ížení PVSEK se sít mi technické infrastruktury, 

pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými p edpisy stanovené 

hloubce a chránit PVSEK chráni kami s p esahem minimáln  0.5 m na každou stranu od hrany k ížení. Chráni ku je 

povinen ut snit a zamezit vnikání ne istot.                                                                                                                                                        

 2. Stavebník nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn  srozum n s tím, že v p ípad , kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 

i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umíst ny v hloubce menší 

než 0,6 m a optické nebyly umíst ny v hloubce menší než 1 m. V p ípad , že stavebník, nebo jím pov ená osoba, není 

schopen zajistit povinnosti dle p edchozí v ty, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                   

 3. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen základy (stavby, op rné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby 

dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, p ípadn  kontaktovat POS.                                                                           

 4. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasy PVSEK znep ístupnit (nap . zabetonováním).                                            

 5. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je p i k ížení a soub hu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 

kabelovodem povinen zejména:

• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umíst ny v blízkosti kabelovodu ve 

vzdálenosti menší než 2 m nebo p i k ížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 

kabelovodem, p edložit POS a následn  projednat zakreslení v p í ných ezech,

• do p í ného ezu zakreslit také profil kabelové komory v p ípad , kdy jsou sít  technické infrastruktury i 

stavby umíst ny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,

• neumís ovat nad trasou kabelovodu v podélném sm ru sít  technické infrastruktury,

• p edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v etn  návrhu ochrany t lesa kabelovodu pod stavbou, 

ve vjezdu nebo pod zpevn nou plochou,

• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do asn ,

• projednat s POS, nejpozd ji ve fázi projektové p ípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny 

v úrovni i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré p ípady, kdy jsou trajektorie podvrt  a protlak  ve 

vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                                                                                                     
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Informace k podmínkám napojení

Spole nost O2 Czech Republic a.s., jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 

odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (dále jen stavební zákon) sou asn  s 

vydáním Vyjád ení následující informace o podmínkách v asného napojení stavby (objektu) k SEK u níž je 

zájem o služby elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).

Pro urychlení a usnadn ní napojení Vašeho objektu k SEK a následnému zprovozn ní požadovaných služeb 

spole nosti O2 Czech Republic a.s., kontaktujte, prosím, naše pracovišt  Plánování a výstavba sít , které bude 

koordinátorem napojení objektu k SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je spln ní technických, 

ekonomických a správních podmínek napojení v dané lokalit . Kontaktním pracovníkem pro ešení napojení 

Vašeho objektu k SEK je Skowronek Valter, Jablonského 2091 Ostrava, tel: +420 59 668 2422.

Další užite né informace:

- V rámci p ípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to v etn  výstavby p ípojky k SEK. 

V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu ozna it jako stavební objekt - "SO Bakalá ská práce -

Návrh polyfunk ního objektu trasa SEK O2 Czech Republic a.s." Trasu kabelu SEK a místo napojení na stávající sí  

spole nosti O2 Czech Republic a.s. konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již žádost o 

vydání územního rozhodnutí podali, p ípadn  územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy SEK, požádejte o zm nu 

územního rozhodnutí u nové trasy SEK nutné pro napojení požadovaných objekt  (projednání žádosti o zm nu 

územního rozhodnutí se provádí pouze v rozsahu této zm ny).

- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší spole nosti o 

nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a p ípojku vedení SEK. V p ípad  pot eby s Vámi 

spole nost O2 Czech Republic a.s., uzav e smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního 

rozhodnutí pro výstavbu p ípojky vedení SEK.

- Na základ  našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést p ípravu pro následné vybudování 

vnit ních komunika ních rozvod  (nap . trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunika ní rozvody s 

možností napojení k SEK. Dodate n  budované vnit ní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.

- Dovolujeme si Vás také upozornit na sou asné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky . 

137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba dle ustanovení § 45 odst. 5 této vyhlášky musí 

umož ovat vstup silnoproudých a komunika ních kabel  do budovy, umíst ní rozvodných sk íní a provedení vnit ních 

silnoproudých a komunika ních rozvod  až ke koncovým bod m sít . Vnit ní elektrické rozvody silnoproudé a 

komunika ní musí spl ovat požadavky na zabezpe ení proti zneužití.

- Spole nost O2 Czech Republic a.s. Vám nabízí p edání typového projektu pro realizaci vnit ních rozvod , 

koncového bodu sít  a ešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sít . V p ípad  zájmu o uvedené typové ešení 

kontaktujte, prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.

- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sít  spole nosti O2 Czech Republic a.s. (vztahuje se k síti 

v tších územních celk  jako jsou pr myslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost 

uzav ení smlouvy o smlouv  budoucí kupní ješt  p ed zahájením realizace. Smlouva o smlouv  budoucí kupní bude 

upravovat p edevším realiza ní, cenové a platební podmínky budované sít  a také problematiku v cných b emen k 

dot eným nemovitostem. Na základ  smlouvy o smlouv  budoucí kupní bude následn  uzav ena vlastní kupní 

smlouva. Zpracování projektové dokumentace Vámi budované sít  konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním 

pracovníkem, který pro Vás zajistí nutnou konzultaci technických ešení s odbornými útvary spole nosti O2 Czech 

Republic a.s..

Aktuální nabídku služeb naší spole nosti naleznete na letácích v prodejnách spole nosti O2 Czech Republic a.s., na 

telefonní lince 800 02 02 02 nebo na internetových stránkách spole nosti www.o2.cz.

D kujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci p i budování sít  a zprovozn ní služeb elektronických 

komunikací ve Vašem objektu.
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Informace k vyty ení SEK

V p ípad  požadavku na vyty ení PVSEK spole nosti O2 Czech Republic a.s. se, prosím, obracejte na spole nosti 

uvedené níže.

O2 Czech Republic a.s. - st edisko Morava sever

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle

I :                60193336                                                         DI : CZ60193336

kontakt: tel: 596682861 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel spole nosti O2 Czech Republic a.s.

se sídlem: Pohrani ní 52/23, 703 00 Ostrava

I :                25788680                                                         DI : CZ25788680

kontakt: Ing. Lubomír Va echa, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz

Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PS  739 51
I :                25863037                                                         DI : CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bu inská 1733, 735 41  Pet vald

I :                25163558                                                         DI : CZ25163558

kontakt: Michal Ku era, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz 

Ing. Anežka Škovro ová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz 

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PS : 708 00
I :                75591961                                                         DI : 6404090748

kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: D lní 889, 735 35  Horní Suchá
I :                47680954                                                         DI : 

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Ko vara

se sídlem: Osvoboditel  1200, 742 21  Kop ivnice
I :                63341620                                                         DI : 

kontakt: Milan Ko vara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00  Ostrava
I :                25355759                                                         DI : CZ25355759

kontakt: Tomáš Jurošek, tel.: 558340911, mobil: 606776048, e-mail: tomas.jurosek@optomont.cz

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, sl.armády 2930/25, PS  73301
I :                70244090                                                         DI : CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz
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Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30  Ostrava-Záb eh

I :                44797320                                                         DI : CZ 44797320

kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnicky@sitel.cz

Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.

se sídlem: P í ná 2828/10, 746 01  Opava
I :                43964435                                                         DI : 

kontakt: Jan Socha, mobil: 602741244, e-mail: jan.socha@smt.cz
zástup: Jan Fojtík, mobil: 602774138, e-mail: jan.fojtik@smt.cz
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