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1. Úvod 

Tématem této bakalá ské práce je návrh urbanistického ešení využití území, dle ÚP jako 

„SO Z3“, obce Dolní Lhota.  

 Nám t pro bakalá skou práci byl vybrán za ú elem rozší ení poznatk  a postup  p i 

tvorb  územní studie, dále také k prohloubení znalostí z oboru územního plánování. Blízkost 

k problematice zástavby a jejím fungování na venkov  byla taktéž vodítkem výb ru. 

 Oblast „SO Z3“ se nachází na severovýchod  obce, v klidné lokalit  a t sné blízkosti 

lesa. Na atraktivit  místa p ispívá i dobrá dostupnost Statutárního m sta Ostrava, která nabízí 

mnoho pracovních p íležitostí i široké spektrum ob anské vybavenosti. Zvýšený zájem  

o individuální bydlení a rekrea ní innosti mimo Ostravu iniciují obce v jejím okolí 

k rozší ení t chto ploch. Avšak tendence suburbanizace je pot eba usm r ovat v souladu 

s udržitelným rozvojem Dolní Lhoty a životním prost edím lokality.   

Cílem bakalá ské práce je zpracování územní studie oblasti „SO Z3“, která se nachází 

v obci Dolní Lhota u Ostravy. Studie navrhne efektivní prostorové uspo ádání oblasti, ve 

které bude ešena zástavba rodinnými domy s návazností na ve ejnou infrastrukturu, 

vymezení ve ejného prostranství, umíst ní zelen  a možné ob anské vybavenosti. Návrh je 

vypracován ve variantním ešení s ohledem na za len ní do okolního prost edí, sou asný stav 

a stávající limity území. Vybraná varianta je dále rozší ena o návrh technické a dopravní 

infrastruktury, v etn  orienta ního ekonomického zhodnocení. 
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2. Teoretická východiska 

Tato kapitola se v nuje rekapitulaci základních teoretických východisek, týkajících se 

ešeného tématu. 

2.1 Základní pojmy 

Územní studie 

Územní studie je sou ástí územn  plánovacích podklad . Zabývá se možnými návrhy a 

ešením funk ního uspo ádání území (nap íklad vymezením ve ejné infrastruktury, územního 

systému ekologické stability i návrhem zástavby území), jeho problémy a podmínkami 

využití. 

Studie se po izuje na základ  zadání územn  plánovací dokumentací, které vymezí její 

rozsah a stanoví požadovaný obsah. [ 3 ] 

Územní plán 

Územní plán je sou ástí územn  plánovací dokumentace. Je zám rem prostorového 

uspo ádání území obce, hlavního m sta Prahy nebo vojenských újezd , jeho možného využití 

a omezujících limit . Vymezuje oblasti zastav ného a nezastav ného území, s návrhy  

i regulacemi ploch zastavitelných. Územní plán dále charakterizuje nap íklad koridory a 

plochy místního, pop ípad  nadmístního významu, ve ejnou infrastrukturu, krajinné 

uspo ádání, ve ejn  prosp šné stavby a opat ení a stanovuje jejich podmínky využívání.  

Je zásadní pro rozhodování o daném území a pro vyjád ení územního rozhodnutí. 

Schvaluje jej zastupitelstvo dané obce. [ 3 ] 

Limity využití území 

Jsou to omezení zm n v rozvoji daného území, která chrání ve ejné zájmy. Stanovení limit

pat í k d ležitým úkol m územního plánování. Limity v území mohou být vyjád eny 

nap íklad ochranným pásmem. [ 1 ] 
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Katastr nemovitostí

Lze definovat jako evidenci údaj  o v cech nemovitých. Obsahuje jejich databázi s p esným 

popisem, práva k nim náležející, informace o poloze a geometrickém ur ení. Sou asn  slouží 

jako podklad pro ur ení daní, ocen ní nemovitosti, ochran  práv, životního prost edí, 

statistické údaje apod. [ 7 ] 

Rodinný d m 

Rodinný d m je stavbou pro trvalé bydlení. Tomuto ú elu vyhovuje p evažující polovina 

podlahové plochy. Stavba je omezena na maximáln  dv  nadzemní podlaží, podkroví a jedno 

podlaží podzemní. V objektu se mohou nacházet až t i bytové jednotky. [ 5 ] 

Ve ejná infrastruktura 

Za ve ejnou infrastrukturu lze považovat soubor staveb, za ízení a pozemk  poskytující 

služby obecného ve ejného zájmu za ú elem ekonomického a sociálního rozvoje, mezi n ž 

pat í: 

a) technická infrastruktura jsou stavby, pozemky a za ízení, které souvisí s tranzity 

veškerých pot ebných energií, nakládání s vodou a informacemi. Pat í zde vodovody, 

kanalizace, vodojemy, istírny odpadních vod, plynovody, elektrické vedení, 

trafostanice, regula ní stanice, sd lovací vedení a komunika ní sít , teplovody aj.,  

b) dopravní infrastruktura zajiš uje nadzemní, podzemní, vodní i vzdušné propojení 

územní pro p epravu osobní, ve ejnou a nákladní. P íkladem jsou pozemní 

komunikace, drážní objekty, letištní prostory a vodní cesty, 

c) ob anská vybavenost, vytvá ející služby pro ve ejnost v podob  staveb, za ízení  

a pozemk  pro vzd lávání, zdravotnictví, sociální služby, kulturu, bezpe nost 

obyvatelstva a ve ejnou správu, 

d) ve ejné prostranství, které se z izuje za ú elem obecného využívání ve ejností, 

zahrnuje prostory ve ejné zelen , ulice a chodníky, nám stí a další. [ 3 ] 

Obytná zóna 

Obytná zóna je formou provozu na pozemních komunikacích v zastav ném území, která 

upravuje podmínky jejich užívání. Vymezení zóny se provádí p íslušným svislým dopravním 

zna ením a možnými doprovodnými prvky jako nap íklad dlouhý zpomalovací práh. 

Charakteristickým znakem je zd razn ní pobytové funkce s p izp sobením provozu vozidel, 

zejména omezením rychlost jízdy na 20 km/h . Chodci je dovoleno využívat prostor místní 
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komunikace v rámci její celkové ší ky, avšak musí umožnit vozidl m pr jezd. Hry d tí 

v dopravním prostoru jsou taktéž povoleny. Parkování je možné pouze na místech k tomu 

vymezených. [ 6 ] 

D tské h išt

Je prostorem ur eným pro volný pohyb d tí, ve v tšin  p ípad  ohrani ený oplocením. 

Ur ujícím prvkem je za ízení d tského h išt , které se skládá konstrukcí a objekt  sloužící ke 

hraní, k fyzickému a duševnímu rozvoji dít te. Je d ležité tyto prostory spl ovaly 

bezpe nostní, technické a hygienické požadavky. [ 5 ] 

Suburbanizace a urban sprawl

Pod pojmem suburbanizace si lze p edstavit sou asný trend st hování obyvatelstva z center 

velkých m st do p ím stských ástí i do oblastí venkovského charakteru. Za mnoha aspekty 

stojí zejména touha vlastnit rodinný d m v klidném a istém prost edí v blízkosti p írody, 

avšak zárove  v kontaktu s m stem.  

Se zvyšujícími se ekonomickými možnostmi rodiny a životním stylem roste  

i poptávka. Tyto skute nosti zap í i ují realizaci mnoha nových reziden ních území na 

„zelené louce“ na úkor zem d lské p dy. Vznikají tak velké plochy pro bydlení 

jednotvárného charakteru s využitím typových staveb, které narušují dosavadní charakter 

území a tradi ní výstavby, tzv. „podnikatelské baroko“. Nové plochy pro bydlení však již 

neposkytují nové pracovní p íležitosti, ob anská vybavenost je kapacitn  nedosta ující. 

Vznikají problémy odcizení, izolace a neza lenitelnosti do okolí. Pojem urban sprawl neboli 

„sídelní kaše“ vystihuje tento jev. [ 3 ] 
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2.2 Požadavky na umis ování staveb 

Stavby se podle pot eby umis ují takovým zp sobem, aby je bylo možno napojit na sít

technické infrastruktury a dopravní infrastruktury a umožnilo zásah požární techniky. 

P ipojení staveb musí spl ovat požadavky na bezpe né užívání staveb a bezpe ného  

provozu. [ 4 ] 

2.2.1 Vzájemné odstupy staveb pro bydlení 

Rodinné domy musejí být od sebe vzdáleny alespo  7 m, ve výjime ných p ípadech až 4 m,  

a od spole ných hranic pozemk  minimáln  2 metry. Pr elí budov s okny obytných 

místností je t eba umístit nejmén  3 m od okraje místní komunikace. [ 4 ] 

2.3 Požadavky na vymezování pozemk  a staveb 

Požadavkem na vymezení pozemk , využívání a umis ování staveb je významn  nezhoršovat 

kvalitu prost edí a hodnotu území. [ 4 ] 

2.3.1 Vymezení stavebního pozemku  

Stavební pozemek se vymezuje tak, aby bylo na jeho ploše vy ešeno: 

a) odstavování a parkování vozidel pro využívání pozemku a staveb na n m umíst ných, 

b) nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, které vznikají užíváním pozemku 

a staveb, které jsou na n m umíst ny, 

c) preferované vsakování deš ových vod nebo odvád ní t chto vod oddílnou kanalizací  

a dalšími povolenými zp soby. 

Ke každému rodinnému domu nebo stavb  ur ené pro rodinnou rekreaci musí být vedena 

zpevn ná pozemní komunikace nejdále 50 m od stavby široká minimáln  2,5 m. [ 4 ] 

2.3.2 Pozemky ve ejných prostranství   

„Nejmenší ší ka ve ejného prostranství, jehož sou ástí je pozemní komunikace zp ístup ující 

pozemek rodinného domu je 8 m. P i jednosm rném provozu lze tuto ší ku snížit až  

na 6,5 m.“ [ 4, str. 15 ] 
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3. Údaje o obci Dolní Lhota 

Tato ást se v nuje základním informacím, historii, sou asnému stavu dopravní a technické 

infrastruktury dot ené obce Dolní Lhota a zdejším podmínkám pro život.

3.1   Základní informace 

Dolní Lhota je obec situovaná ve st ední ásti Moravskoslezského kraje, v okrese Ostrava – 

m sto. Se svou polohou na okraji Ostravské pánve se až dotýká poho í Nízkého Jeseníku, 

severní ást protíná menší tok Opusta a jižní okraj obce lemuje potok Porubka. lenitý terén, 

z ásti zalesn ný, je mimo zástavbu využíván p evážn  k zem d lským ú el m, avšak je také 

lákadlem pro p ím stskou rekreaci. Nejvyšším bodem území je kopec Strážnice s nadmo skou 

výškou 336 m. n. m. 

 Dolní Lhota se nachází mezi m sty Ostrava a Opava, na které je orientována zejména 

z hlediska pracovních p íležitostí a ob anské vybavenosti. Dalšími vazbami je propojena se 

sousední obcí avisov, kde provozuje t ídu své mate ské školy, a obcí Velká Polom, která 

zajiš uje druhý stupe  školského vzd lání. 

 Obec je samostatnou správní jednotkou, která je ízena obecním ú adem, v ele se 

starostou a sedmi lenným obecním zastupitelstvem, zvoleným v roce 2014. Katastrální 

vým ra dot ené obce je rovna 536 ha a po et obyvatel k datu 1. 1. 2014 iní 1 435 osob. [ 8 ] 

Obr. 1 - Poloha obce Dolní Lhota [ 3 ] 
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3.2 Historie Dolní Lhoty 

První historické zmínky o obci Dolní Lhota pocházejí z roku 1377, kdy p ešla pod správu 

Jind icha z Bítova. Z po átku nesla jméno Lhotka, avšak pozd ji roku 1464 byl název 

rozší en na Lhotka D lní. Dle záznam  Opavského zemského archivu neboli „zemských 

desek“ bylo vlastnictví tehdejší osady 30. kv tna 1465 p evedeno na bratry Žib ida a 

Mikuláše Donáta a roku 1486 odkoupena Pražmy z Bílkova. Než obec obdržela své sou asné 

jméno, byla v rozmezí let 1514 – 1924 nazývána Malá Lhota. Do sklonku 17. století pat ila 

Dolní Lhota k vlastnictví klímkovického panství. Jako poslední majitel lhotského území byl 

zapsán rod Vl k  až do roku 1918. [ 21 ] 

 Po konci první sv tové války a stabilizaci eskoslovenské republiky došlo v Dolní 

Lhot  k významnému rozvoji. V roce 1926 je datován po átek elektrifikace území a výstavba 

železni ní trat , která obec propojila s Ostravou. I tato železnice, vedoucí z Kyjovic do 

ostravské ásti Svinov, byla na sklonku 40. let úsp šn  elektrifikována. [ 21 ] 

 V dob  okupace se obec stala sou ástí Sudet. K osvobození Dolní Lhoty za druhé 

sv tové války došlo 26. dubna 1945. Boje, kterých se ú astnilo mnoho oddíl  Rudé armády  

1. eskoslovenský sbor tankist , ustaly až o dva dny pozd ji. Padlým tankist m a sedmnácti 

lhotským ob an m byl na po est postaven památník na místním h bitov  a v centru obce další 

dva jako vzpomínku na vojáky a jejich t žký boj. [ 21 ] 

 P vodn  se obec rozprostírala pouze v severní ásti území. Od první poloviny  

20. století došlo k postupnému rozši ování zástavby jižn ji potoku Porubka. Roku 1930 

bydlelo v Dolní Lhot  715 obyvatel a b hem devíti let p ibylo dalších 17 obyvatel. ást obce 

avisov se v roce 1969 osamostatnila. [ 20 ] 

3.3 Kulturní hodnoty 

V Úst edním seznamu nemovitých kulturních památek R je vedena na území Dolní Lhoty 

jedna nemovitá kulturní památka, a to hrob a pomník p íslušník  1. Tankové brigády, pod 

íslem 32266/8 – 2181, z místního h bitova. [ 22 ] 
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 Mezi ostatní objekty v obci pat í tyto památky místního významu – kaple sv. Cyrila 

a Metod je a u ní pomník profesora F. Myslivce, nacházející se na ulici eskoslovenských 

tankist , boží muka, pomník T. G. Masaryka a k íž na stejné ulici, kapli ka na ulici U kaple. 

Dále pomníky v novaným padlým p íslušník m 1. samostatné tankové brigády u obecního 

ú adu a u základní školy, k íž pod vrchem Strážnice a kapli ka Pany Marie Sedmibolestné na 

ulici Na Strážnici. [ 22 ] 

 Z hlediska urbanistických hodnot zde nefiguruje žádný významný prvek, jedná se 

pouze o zástavbu typu p ím stských vil. [ 22 ] 

3.4 Ob anská vybavenost 

Nabídka ob anské vybavenosti v obci je v pom ru k její velikosti dosta ující. Širší výb r 

vybavení je dostupný v blízkých m stech Ostrava a Opava. Ob anské vybavení je situováno 

zejména ve st ední ásti Dolní Lhoty, podél hlavní komunikace III/46610. Lze zde využít 

služby obecního ú adu, pošty, knihovny, lékárny, nákupního st ediska, dále je zde hasi ská 

zbrojnice, mate ská a základní škola, kaple sv. Cyrila a Metod je, h bitov a sportovní zázemí. 

[ 22 ] 

3.4.1 Vybavenost ve ejné infrastruktury 

V Dolní Lhot  se nachází mate ská škola. Se dv ma t ídami, jednou odlou enou t ídou 

v avisov  a kapacitou 45 d tí je nedosta ující pro nár st populace v souvislosti s plánem 

nové výstavby. Základní škola vyu uje d ti od 1. – 5. ro níku. Vyšší stupe  základního 

vzd lání je poskytován v sousední obci Velká Polom. 

 Zdravotní pé e je soust ed na p edevším ve Velké Polomi, kde se nachází nap . d tská 

ordinace. Dolní Lhota nabízí služby praktického a zubního léka e. Veškerá ostatní pot ebná 

za ízení jsou k dispozici ve Fakultní nemocnici v Ostrav . [ 22 ] 

3.4.2 Vybavenost sportovní a t lovýchovná  

Sportovní vyžití v obci zajiš uje sportovní areál TJ Sokol Dolní Lhota, kde je umíst no 

fotbalové a volejbalové h išt , tenisové kurty, šatny a restaurace. K dalšímu rozší ení 

tenisových kurt  je navržena plocha v jihozápadní ásti obce. Dalšími objekty ur ené ke 
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sportu jsou t locvi na a za ízení volno asových aktivit v areálu ZŠ a d tské h išt , nacházející 

se v ásti Ho i ška. Územím obce prochází cyklistická a turistická trasa. [ 22 ] 

3.4.3 Vybavenost komer ního typu  

V tší ást tohoto typu za ízení je soust ed no v blízkosti ulice eskoslovenských tankist . Na 

území obce jsou situovány restaurace Pod Kaštany, Mok inka a hostinec U Fouse. K nákupu 

potravin slouží objekt „Na zahrádce“, jehož provozovatelem je obchodní et zec  COOP - 

TUTY. V ulici Podjárky se nachází auk ní sí . Ostatní za ízení a služby, jako nap íklad 

kade nictví, autoopravna a zahradnictví, jsou realizovány v soukromých obytných objektech.  

[ 22 ] 

3.5 P írodní podmínky 

3.5.1 Geomorfologie území 

Dolní Lhota je sou ástí geomorfologického celku Nízký Jeseník. Reliéf obce je mírn  zvln ný 

s vyvýšenými zaoblenými h bety, což m že zvyšovat náklady na výstavbu technické 

infrastruktury, avšak je díky tomu vyhledávanou rekrea ní a obytnou oblastí. Nachází se ve 

výškovém rozmezí 260 – 336 m. n. m. [ 10 ] V tšinu území tvo í kvartérní sedimenty typu 

hlína a spraš. [ 23 ] 

3.5.2 Klimatické podmínky 

Obec je situována na rozmezí mírn  teplých klimatických pásem MT9 a MT10, což znamená 

mírn  teplou, st edn  až velmi vlhkou oblast. Srážkový úhrn v zimních m sících se pohybuje 

v rozmezí 200 - 300 mm a v období vegetace mezi 400 a 450 mm. Lze to ozna it za nižší 

hodnoty, zp sobené srážkovým stínem Jeseník . Pr m rná teplota v lednu dosahuje -2 až 

 -4 °C, v ervenci pak 17 – 18 °C. [ 22 ] 

3.5.3 Nerostné suroviny 

Na území Dolní Lhoty se nenacházejí významná í chrán ná ložiska nerostných surovin  

a jejich dobývacích prostor. [ 22 ] 
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3.5.4 Radonové riziko 

Riziko radonové kontaminace v obci bylo m ením v jeho r zných ástech za azeno do 

st ední a nízké kategorie. Stanovené koncentrace radonu pocházejí pouze z geologického 

podloží, avšak výsledné množství mohou ovliv ovat i n které stavební materiály. [ 23 ] 

3.5.5 Poddolovaná a sesuvná území 

Obec se nenachází na poddolovaném území, jeho jižní ást je však vedena jako aktivní 

sesuvné území . 1038. [ 22 ] 

3.6 Územní systém ekologické stability 

Na území Dolní Lhoty jsou vymezeny lokální a regionální prvky ÚSES, mezi n ž se adí 

nivní p dy a vybrané oblasti kolem tok  Porubky a Opusty. Konkrétním p íkladem je 

regionální biocentrum 134 Horník na jihu území a lokální biokoridory a biocentra podél toku 

Porubky a p ítoku Opusty. Pro všechny prvky mimo vodní plochy zahrnuté do ÚSES je les 

cílovou vegeta ní formou. [ 22 ] 

3.7 Dopravní infrastruktura 

Hlavní dopravní spojení v obci Dolní Lhota zajiš uje silnice III/46610 - tzv. 

„ eskoslovenských tankist “, procházející jejím st edem. Tato „páte “ obce vedoucí z Háje 

ve Slezsku do Zbyslavic je obklopena hlavní zástavbou a ob anskou vybaveností. Jde  

o dvoupruhovou komunikaci lokálního významu, kterou lze za adit také za sb rnou 

komunikaci funk ní skupiny B (místní komunikaci II. t ídy).  Silnice se ve Velké Polomi 

napojuje na nad azenou komunikaci I/11 spojující m sta Opavu a Ostravu. V jižní ásti Dolní 

Lhoty je navázána na silnici III/4692, jenž vede podél tramvajové trat  z Horní Lhoty do 

ostravské ásti Poruba. [ 22 ] 

 Obsluhu veškeré zástavby v obci mimo hlavní tahy zajiš uje sí  místních komunikací, 

jednopruhových a dvoupruhových, s kolísající ší kou vozovky a r znými materiálovými 

povrchy. V územním plánu jsou navrženy nové úseky komunikací pro budoucí plánovanou 

zástavbu a ešení ší kové úpravy stávající nevyhovující dopravní sít . Na místní komunikace 
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navazují komunikace ú elové, které slouží p edevším ke zp ístupn ní lesních, polních nebo 

soukromých pozemk  v obci. [ 22 ] 

3.7.1 Statická doprava 

Odstavování vozidel je p ednostn ešeno na soukromých pozemcích obyvatel, pop ípad

v p ilehlém prostoru místní komunikace. Parkovací plochy jsou realizovány zejména  

u objekt  ob anské vybavenosti, a to u tramvajové zastávky, h bitova a obecního ú adu, p i 

celkové kapacit  zhruba 30 míst. Možnosti parkování budou rozší eny o další 3 nové plochy. 

[ 22 ] 

3.7.2 Hromadná doprava 

Hromadná doprava je umožn na pravidelnými tramvajovými a autobusovými spoji, které 

zašti ují spole nosti DPO a.s. a Veolia Transport Morava a.s. Na území obce se nacházejí  

3 tramvajové zastávky linky . 5 a 3 autobusové zastávky, které zajiš ují kontakt p edevším 

s m stem Ostrava.  

3.7.3 Komunikace pro chodce a cyklisty 

K p šímu provozu jsou v Dolní Lhot  využívány hlavn  prostory komunikace. Chodník je 

z ízen podél silnice III/46610 a n kolika místních komunikací s plánovaným budoucím 

rozší ením sít . [ 22 ] 

 Skrz obec vede cyklistická stezka . 6199 ve sm ru od V esiny na Horní Lhotu  

a okruh Radegast Slezsko, který je trasován od Velké Polomi podél silnice III/46610. 

3.8 Technická infrastruktura 

Sít  technické infrastruktury se p ednostn  vedou v plochách ve ejn  p ístupných, které 

nejsou oploceny, podél místních komunikací. Pouze ve výjime ných a nevyhnutelných 

situacích se m žou vést inženýrské sít  v komunikacích. V žádném p ípad  se inženýrské sít

nevedou p es soukromé pozemky. Sít  a objekty technické infrastruktury je možné vést ve 

všech plochách zastav ného území a zastavitelných plochách. [ 22 ] 
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3.8.1 Zásobování pitnou vodou 

Obec Dolní Lhota je zásobena vodovodem pro ve ejnou pot ebu ze skupinového vodovodu 

Dolní Lhota - Horní Lhota – avisov, jehož zdrojem je Ostravský oblastní vodovod. Napojení 

je zprost edkováno p ívodním adem DN 150 vodojemu Krásné Pole. Území je rozd leno na 

horní a dolní tlakové pásmo. Z p ívodního adu se zásobí dolní tlakové pásmo, kterým je voda 

odvád na do vodojemu Dolní Lhota. Zde je voda erpána do horního tlakového pásma  

a zásobí vodojemy Horní Lhota a avisov. [ 22 ] 

 Kapacita vodovodu je v sou asnosti nedosta ující a projevuje se p i provozu nízkými 

tlakovými pom ry v místech s vyšší nadmo skou výškou. Tento problém je zpracován 

v dokumentaci Skupinový vodovod Krásné Pole – Dolní Lhota – Horní Lhota – avisov – 

hydrotechnické posouzení (Ivo Hradil – Vodoprojekt, íjen 2007) a jsou zde navržena ešení 

pro zlepšení tlakových podmínek jako je požadovaná rekonstrukce p ívodního adu 

z Krásného Pole z DN 150 na DN 200, vým na vybraných ad  a rozší ení horního tlakového 

pásma do ulic Lomená, K Obo e, K Nádraží, Záhumenní, Krátká, Na P edm stí, Na B ížku  

a eskoslovenských tankist , které po ítá kapacitn  i navrženou novou výstavbou v lokalit .  

[ 22 ] 

3.8.2 Odvád ní a išt ní odpadních vod 

Vedení kanalizace v obci bylo po ástech budováno od roku 1935 jako kanalizace jednotná, 

ur ená k odvodu deš ových vod do vodote e. Postupem asu však zde byly p ipojeny  

i odvody splaškových vod z domácností. Oddílná deš ová kanalizace byla vystav na jen 

v ulicích Podjárky, Záhumení a Na B ížku. Materiál potrubí o velikosti DN 300 až DN 600 je 

beton a sou asná délka kanaliza ního vedení je zhruba 5,5 km. Sou asným provozovatelem 

kanaliza ní i vodovodní sít  je SmVak Ostrava a.s. [ 22 ] 

 Problematika ist ní odpadních vod je v obci ešena pomocí septik  a žump, jejichž 

p epady ústí do stávající kanalizace. Splaškové vody jsou d vodem zne išt ní toku, zápachu 

v okolí a hygienických závad. Pouze 10 domácností provozuje své domovní istírny. [ 22 ] 

 Pro ešení sou asného problému byl vypracován návrh výstavby oddílné kanalizace  

a splaškové vody odvád ny do OV s možností využívání již vybudované kanalizace pro 

odvod deš ových vod p es nov  navrženou OV do povodí toku Porubky a Mešnice. Po 
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realizaci splaškové kanalizace budou všechny objekty na tuto kanalizaci napojeny a užívání 

septik  a žump bude zrušeno. [ 22 ] 

3.8.3 Zásobování elektrickou energií 

„Obec je zásobována elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV, linky VN 18, propojující 

rozvodny 110/22 kV Ostrava – T ebovice a Dolní Benešov. Odbo ka z této linky Velká Polom 

- avisov je k obci Dolní Lhota provedena v dimenzi 3x42/7 AlFe na betonových podp rných 

bodech, dále pokra uje v dimenzi 3x35 na d ev ných, patkovaných sloupech do avisova. 

Rozvodná sí  NN je vedena na betonových sloupech s vodi i AlFe 3x70 + 50 resp. AES 4x70, 

dopln ná posilovacími vývody AES 4x95. Koncové ásti sít  jsou vedeny na d ev ných 

sloupech, áste n  patkovaných s vodi i nižších dimenzí.“ [ 22, str. 64] 

Sou ástí distribu ní soustavy VN je 7 distribu ních trafostanic DTS 22/04, které jsou 

napojeny pomocí vzdušných a kabelových p ípojek do sít  nízkého nap tí. Technický stav 

soustavy VN je dobrý, kabelové sít  22 kV a trafostanice DTS 1904 a 1905 jsou nov

vystav ny. Pro sou asnou pot ebu je distribuce dosta ující, avšak pro navrhovanou zástavbu 

v území budou z ízeny další 3 nové DTS. Pro novou zástavbu je doporu eno vedení NN 

zemními kabely. Provozovatelem elektrické energie v obci je EZ Distribuce a.s. [ 22 ]

Na území Dolní Lhoty se nenacházejí žádné zdroje elektrické energie ani nad azené 

soustavy ZVN a VVN.  

3.8.4 Zásobování plynem 

Dolní Lhota je zásobována st edotlakým rozvodem plynu z RS VTL/STL Krásné pole  

o velikosti p ípojky DN 160 a výkonem 1 200 m3/h v tlakové úrovni do 0,3 MPa. Sí  v obci je 

tvo ena z PE trubek dimenze DN 90 – DN 160. St edotlaké vedení je spole né pro obce Dolní 

Lhota, Krásné Pole a avisov. Je navrženo propojení místních st edotlakých sítí Dolní Lhota 

– Velká Polom a v západní ásti území z ízení sít  pro novou zástavbu o velikosti DN 90. 

V roce 2006 bylo plynofikováno na 420 domácností a v tšina ob anské vybavenosti, kde 

slouží p edevším k vytáp ní. [ 22 ] 

 Východ k. ú. obce protíná tranzitní plynovod VVTL DN 700, PN 63, P íbor (Libhoš ) 

– D hylov. Tento plynovod hlavní zásobovací soustavy zprost edkovává plyn pro celý 
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moravskoslezský region. V budoucnu se uvažuje o jeho zdvojení, pro zálohování zdroje 

vnitrostátní p epravy plynu. [ 22 ] 

Provozovateli plynovodu jsou RWE NET4GAS s.r.o. pro VVTL vedení  

a Severomoravská plynárenská a.s. Ostrava pro STL sít .  

3.8.5 Zásobování teplem 

V sou asnosti je Dolní Lhota vytáp na decentralizovan  s individuálním vytáp ním 

rodinných dom  nebo samostatnými kotelnami pro objekty ob anské vybavenosti. Jediným 

objektem s elektrickým akumula ním vytáp ním je ZŠ. Hlavním médiem pro vytáp ní je 

preferován zemní plyn, dále pak využití elektrického vytáp ní a tuhých paliv. [ 22 ] 

3.8.6 Telekomunika ní a radiokomunika ní spoje 

Obec spadá do telekomunika ního obvodu digitální úst edny RSU Dolní Lhota, který pat í 

pod obvod TO – 55 Moravskoslezského kraje. Napojení obyvatel je umožn no pomocí 

p ístupové sít  ÚPS, která byla zrekonstruována a její kapacita pokrývá sou asnou poptávku 

v etn  možnosti rozší ení. Dálkový optický kabel je veden z Velké Polomi podél silnice 

III/46610 do digitální telefonní úst edny, která se nachází u základní školy. [ 22 ] 

 Nejvýznamn jším zprost edkovatelem telekomunika ních služeb je Telefónica O2

Czech Republic a.s. Prost ednictvím pevné a bezdrátové sít  je umožn n datový p enos, 

internetové p ipojení, místní, mezim stské a mezinárodní telefonní spojení, televizní  

a rozhlasové vysílání. P es území obce je vedena dálková p enosná sí  spole nosti. [ 22 ] 

 Radiokomunika ní služby nabízejí dobré pokrytí televizním i rozhlasovým signálem. 

Provozovatelem televizního signálu T1, T2, Nova a Prima jsou eské radiokomunikace 

a.s. Území je obslouženo také digitálním vysíláním z vysíla e Ostrava – Hoš álkovice  

a Ostrava – Hladnov – vodojem a možností využití služeb satelitních p ijíma  pro 

poskytování eských i zahrani ních televizních program . Rozhlasové vysílání v obci se 

nachází v pásmu AM – DV, SV a FM – VKV. [ 22 ] 

 Nad obcí Dolní Lhota vedou dva radioreléové spoje, které slouží p enosu telefonních 

hovor , dat, rozhlasových a televizních vysílání ve sm ru Velká Polom – V esina a Pustá 

Polom – Krásné pole. [ 22 ] 
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 Telefonní sí  poskytuje veškeré služby operátor  mobilních sítí T-Mobile, Vodafone  

a Telefónica O2, provozovaných v systému GSM. [ 22 ] 

3.9 Nakládání s odpady 

Likvidace komunálních odpad  je zajišt na firmou REMONDIS spol. s.r.o., která obstarává 

komplexn  sb r, svoz, t íd ní, úpravu i kone né odstran ní všech odpad . Nebezpe né odpady 

jsou uloženy na skládce nacházející se mimo obec. Stávající skládka je již nevyužívána 

a navržena pro rekultivaci zalesn ním. [ 22 ]
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4. Specifikace ešeného území 

Kapitola pojednává o rozboru území, které bylo vybráno k vytvo ení zástavbové studie v obci 

Dolní Lhota u Ostravy. 

4.1 Popis vybraného území 

4.1.1 Lokalizace území 

P edm tem ešení studie je území ozna ené v územním plánu obce jako zóna SO Z3. Je 

situována na severozápadním okraji zastav né ásti obce ve výškové úrovni 286 až 

304 m. n. m. a její vým ra iní 3,67 ha. P ístupnost lokality je umožn na ulicemi Podjárky  

a P ihlávky. 

Obr. 2 - Poloha ešeného území [ 3 ]   
4.1.2 Sou asné využití území 

Jedná se o nezastav nou plochu, v minulosti využívanou p evážn  k zem d lským ú el m. 

V sou asnosti je plocha roz len na na 23 parcel, v tšinov  soukromých vlastník , vedených 

typov  jako travní porost, orná p da nebo ostatní plocha. Bližší údaje o dot ených parcelách 

a jejich vlastnících dopl uje výkres . 04 – Majetkoprávní vztahy. 
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4.1.3 Navrhované využití území 

Území SO Z3, ozna ované také pod názvem „P ihlávky III“, je ur eno pro budoucí využití 

jako plocha smíšená obytná. To zahrnuje p edevším plochy pro bydlení. Mezi další 

umožn nou výstavbu je zahrnuta ob anská vybavenost, drobná výrobní a skladovací innost  

a ve ejné prostranství v etn  pot ebné dopravní a technické infrastruktury. [ 4 ] 

4.1.4 Pot eba vyn tí pozemku z p dního fondu 

Pro budoucí zástavbu bude nutné požádat p íslušný orgán o vyn tí celkem 3,54 ha pozemk

z p dního fondu, které jsou také upraveny meliorací. [ 22 ] 

4.1.5 Charakter místní zástavby 

Dolní Lhota má charakter p evážn  obytné zástavby rodinnými domy. Bytové domy, adové 

domy ani dvojdomy zde prakticky nelze nalézt. Obec je však vyhlášenou rekrea ní oblastí,  

a proto je zde umíst n také velký po et chat a jiných objekt  pro rekreaci. 

 Rodinné bydlení je realizováno zejména v domech se dv ma patry a možným využitím 

podkroví. Nej ast ji se vyskytují dv  varianty stávající zástavby, a to v obdélníkovém 

p dorysu se sedlovou st echou nebo tvercovém p dorysu se st echou plochou.  

4.1.6 Širší vztahy území 

Zóna Z3 navazuje svou východní ásti na stávající zástavbu rodinnými domy, ze severu 

p iléhá zem d lsky využívaná orná p da, západ lokality lemuje lesní porost, jižní ástí 

protéká potok Opusta s p ilehlou zelení a ohrani uje místní komunikace. Jižn  od území se 

také nachází ob anská vybavenost, konkrétn  restaurace Mok inka provozující d tské h išt . 

P iléhá k ní travnatá plocha, kterou využívá místní sbor dobrovolných hasi , drobná 

rekrea ní zástavba, plocha pro výrobu a skladování a východn ji auk ní sí . 

 Docházková vzdálenost na autobusovou zastávku MHD iní p ibližn  600 m, 

tramvajová zastávka do 2 km. Základní ob anská vybavenost zahrnující mate skou školu, 

základní školu, potraviny, kostel a h bitov, OÚ, knihovnu a poštu je vzdálena od ešené 

lokality 1 – 1,2 km. Jak již bylo výše zmín no, kapacita mate ské školy je pro plánovaný r st 

obyvatel nedosta ující, základní škola poskytuje vzd lání d tem pouze do páté t ídy. Léka ská 
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pé e je v obci taktéž omezená. Obyvatelé jsou v tomto p ípad  odkázáni na dojížd ní do 

Velké Polomi a za rozší enou ob anskou vybaveností dále do m sta Ostrava i Opava.  

4.1.7 Limity území 

ešenou lokalitou prochází v západní ásti 50 metrové ochranné pásmo p ilehlého lesa. Pro 

plánované stavby, které do tohoto pásma zasahují, je t eba požádat dot ené orgány o ud lení 

výjimky ke stavb . 

 Jižní ást území protíná potok Opusta, jehož manipula ní prostor 6 m je t eba 

respektovat. S p ítomností potoka souvisí i nebezpe í zaplavení ásti území. Mosty 

zbudované p es tento tok jsou omezujícími prvky odtokových pom r  Opusty. V návrhu je 

tato skute nost zohledn na a výstavba realizována mimo ohroženou oblast. Podél potoka se 

také nachází výrazný stromový porost, který by mohl omezit rozhledové parametry 

dopravních komunikací a stínit navrženým parcelám. Proto se p edpokládá áste né 

odstran ní této zelen  v požadovaném m ítku. 

Na ur ené ploše se nenacházejí žádné vedení technické infrastruktury. Na 

jihovýchodní stran  je pro novou zástavbu navržena trafostanice s ochranným pásmem 2 m. 

Také je nutno dodržovat ochranná pásma navrhovaných sítí technické infrastruktury, nutné 

k obsloužení plánované zástavby. 

 Z d vodu zachování hodnot a krajinného rázu dle zákona . 114/1992 Sb. je 

požadováno v nové zástavb  omezit výšku každého objektu, a to na maximáln  2 NP  

s obyvatelným podkrovím. Sou asn  je stanoven i maximální koeficient zastav nosti 

pozemku pro rodinné domy s hodnotou 0,4. Dalším prvkem regulace zástavby je nutný 10 m 

odstup od osy p ilehlé komunikace pro stavby ur ené k bydlení, kv li zvýšenému dopravnímu 

hluku a vibracím, zp sobených dopravním provozem. [ 22 ] 
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4.2 SWOT analýza 

SWOT analýza se zabývá rozborem p íležitostí a vlastnostem vybraného území a také jeho 

možnostem.  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Vyhledávaná lokalita v blízkosti Ostravy 

• Dobré spojení MHD s m stem Ostrava 

• Dostupnost území osobními vozidly 

• Možnost napojení na stávající technickou 

infrastrukturu  

• Atraktivita lenitého reliéfu, poloha 

v sousedství lesa a toku Opusta 

• Podpora obce k rozvoji území  

• Nevyhovující technický stav a ší ky 

n kterých místních komunikací  

• Nutnost obsloužení území vybavením 

technické infrastruktury 

• Nízká nabídka pracovních p íležitostí 

v nejbližším okolí 

• Nedosta ující ob anská vybavenost 

• Horší kvalita ovzduší 

• Nutný zábor pozemk  ZPF 

P ÍLEŽITOSTI HROZBY 

• Využití atraktivity místa pro vytvo ení 

nových ploch k bydlení a rekreaci 

• Vytvo ení kvalitního prost edí pro bydlení 

• Možnost získání dotací pro výstavbu 

splaškové kanalizace napojenou na OV 

• Sociální neza len ní nov  p íchozích 

obyvatel 

• Chyb jící finance na realizaci zám ru 

• Problematika mnoha vlastník  dot ených 

pozemk  m že zp sobit spory 

• Velké náklady na údržbu ve ejné 

infrastruktury 

Tab. . 1 - SWOT analýza 
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5. Urbanistický návrh území 

Hlavním úkolem práce je vypracování urbanistického ešení vybraného území. Návrh je 

proveden ve t ech variantách. Vybrané ešení se dále podrobn  zpracuje dle požadavk . 

 Návrhy vytvá ejí r zné možnosti nového využití území. Variantn eší prostorové 

uspo ádání a po et parcel, zp sob vedení dopravní infrastruktury a vymezují plochy 

s rozdílným zp sobem využití. 

5.1 Varianta . 1 

Návrh je postaven na koncepci územního plánu obce. Území je využito k individuálnímu 

bydlení spolu s pot ebnou dopravní a technickou infrastrukturou a plochou pro rekreaci. 

Zástavbu tvo í 25 nových rodinných dom , umíst ných na pozemcích o vým rách v rozmezí 

od 792 m2 do 1320 m2. Rodinné domy jsou vybrány ve t ech typových variantách 

s maximáln  dv ma nadzemními podlažími.  

V jižní ásti území je vymezena plocha ve ejné zelen  se zklid ujícím a rekrea ním 

charakterem o velikosti 2430 m2. Zde jsou v rámci mobiliá e osazeny lavi ky a odpadkové 

koše. Na severu se nachází nevyužitá plocha ur ená k zám ru propojení s oblastí SO Z2. 

Rozší ený prostor je možné využít pro realizaci ob anské vybavenosti, nap . obchodu se 

smíšeným zbožím i d tské h išt , vhodných ke zlepšení kvality bydlení v oblasti. Avšak 

zájmy obce podporují pouze obytnou zástavbu, kterou zde lze také realizovat. 

V rámci dopravního ešení je navržena místní komunikace se smíšeným provozem. Trasa 

chodníku soub žn  s vozovkou je vedena z ulice Podjárky k za átku obytné zóny ešené 

lokality a dále se uvažuje s pohybem chodc  v celé ší ce dopravního prostoru komunikace. 

Napojení na stávající zástavbu je provedeno z ulic P ihlávky a Podjárky. Dopravní ešení 

kombinuje formy jednosm rného a obousm rného provozu ší kami prostoru místní 

komunikace 6,5m a 8 m. Vedení komunikace je navrženo tak, aby byly obslouženy veškeré 

pozemky v etn  parcel sousedících s ešeným územím, s p edpokladem možného rozvoje v 

budoucnosti.  Parkování je zajišt no na vymezených místech v rámci ve ejného prostranství. 

Celkem je navrženo 10 parkovacích stání, z nichž jedno vyhrazené pro bezbariérové užívání. 
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Komunální odpad je pravideln  vyvážen. V jižní ásti jsou situovány kontejnery na 

t íd ný odpad, ur ených pro pot eby navrženého území. 

5.2 Varianta . 2 

Varianta . 2 je zohled uje návrh ÚP a p edstavy zastupitelstva obce Dolní Lhota. Pro 

zástavbu individuálním bydlením jsou navrženy rodinné domy dle t í typových variant. 

V rámci území je vymezeno 31 stavebních pozemk  s velikostí plochy od 573 m2 až 1243 m2. 

Obr. 3 - Varianta . 1 



22 

Rozparcelování je provedeno za ú elem zachování p vodního rozvržení pozemk  a co 

nejmenšího zásahu do stávajících majetkoprávních vztah . 

ešení dopravního provozu umož uje p ístup z ulic P ihlávky i Podjárky. Hlavní trasa 

vede severozápadní ástí podél vymezeného území. Z ní odbo ují 2 komunikace protínající 

území, které jsou zakon eny obratišti. Ší ka prostoru obousm rné místní komunikace je 8 m.  

V rámci obytné zóny nebyla vymezena trasa chodníku pro p ší. Návrh má dle podn t  obce 

co nejmén  omezit plochu ur enou k zástavb  a minimáln  znevýhod ovat jednotlivé 

vlastníky umíst ním komunikace p es celou délku jejich pozemku ve sm ru sever – jih. 

Pot eby parkování obstarává 9 ur ených míst.  

Obr. 4 - Varianta . 2 
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Ob anská vybavenost není požadována. V jižní ásti území jsou vymezeny plochy 

ve ejné zelen  podél potoku Opusta v rozsahu 3866 m2. Tato plocha je ohrožena záplavami,  

a proto zde není navrženo bydlení. V rámci prostoru ve ejného prostranství je umíst no 

vybavení d tského h išt . Nakládání s odpady zajiš ují kontejnery umíst né na jihu území.  

Nevýhodou je trasování, které neumožní okružní systém jak dopravní, tak technické 

infrastruktury, a tím snižuje funk nost lokality, dále pak orientace pozemk  rodinných dom . 

5.3 Varianta . 3 

ešení návrhu se nezakládá na p edpokladech vedení dopravní a technické infrastruktury 

územím, patrné z ÚP. Tato koncepce vymezuje 25 nových pozemk  ur ených pro výstavbu 

rodinných dom  s vým rami v rozmezí 829 m2 až 1626 m2.  

 Sou ástí území plochy ve ejné zelen  v jižní ásti, ur ené k rekrea ním ú el m. 

Plocha je rozd lena komunikací na dv ásti s velikostí ploch 1495 m2 a 2528 m2. ást podél 

potoku Opusta je tvo ena p edevším travinatými a d evinnými porosty, západní ást obsahuje 

prostory d tského h išt , místo pro kontejnery s t íd ným odpadem a parkovací stání pro 

osoby ZTP. Na severu území se nachází plocha ur ená k rozší ení oblasti SO Z2, která na 

ešené území navazuje se zám rem zástavby individuálního bydlení, pop ípad  ob anskou 

vybaveností. Tato varianta jako jediná respektuje stanovené ochranné pásmo lesa. 

 Napojení dopravní infrastruktury je provedeno z ulic P ihlávky a Podjárky s ešením 

obousm rného provozu na nové místní komunikace. Podmínky provozu upravuje návrh území 

jako obytnou zónu, vymezenou dopravním zna ením a pomocí zpomalovacích prah . V rámci 

komunikace jsou provedena opat ení proti rychlé jízd  v podob  šikan, které jsou také využity 

jako parkovací místa. V návrhu je umíst no 10 parkovacích stání. Celková ší ka místní 

komunikace je stanovena na 8 m v etn  ploch zelených pás . Chodníková úprava v rámci 

území se nenavrhuje. 
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Obr. 5 - Varianta . 3 
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5.4 Zhodnocení a výb r varianty ešení 

Varianty se odlišují zejména tvarem, velikostí a uspo ádáním jednotlivých pozemk

v souvislosti s vedením dopravní infrastruktury v území. Ve všech návrzích byla situovaná 

plocha ve ejné zelen  v jižní ásti lokality. Výstavba ob anské vybavenosti není požadavkem 

obecního zastupitelstva, avšak doporu uje se v rámci území SO Z2. V rámci dopravního 

ešení byla ve všech p ípadech zvolena obytná zóna. 

 Varianta . 1 spl uje všechny návrhové požadavky dopravní a technické infrastruktury 

uvedené územním plánem. Místní komunikace umož ují dobrou dostupnost lokality v etn

zohledn ní sousedních pozemk . Pozitivem je také orientace pozemk  v i sv tovým stranám 

v etn áste ného zachování jejich parcelace a efektivita využití území. Varianta . 1 byla 

tedy vybrána k detailn jšímu zpracování. 
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6. Pr vodní zpráva – varianta . 1 

Pr vodní zpráva je vypracována dle vyhlášky . 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, P ílohy 

. 1 uvád jící rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umíst ní stavby nebo 

za ízení v pot ebném rozsahu pro územní studii bakalá ské práce. 

6.1 Identifika ní údaje 

6.1.1 Údaje o stavb

Název stavby:   Dolní Lhota – územní studie lokality „ SO Z3“ 

Místo stavby:    Území „SO Z3“ neboli P ihlávky III, severovýchodní ást obce 

    Obec Dolní Lhota, okres Ostrava – m sto, kraj Moravskoslezský 

     Katastrální území 629545 Dolní Lhota u Ostravy

P edm t dokumentace: Studie – zástavba vybraného území „SO Z3“ rodinnými domy 

6.1.2 Údaje o zpracovateli 

Jméno a p íjmení:    Jana Šupolová 

Adresa:    Pod Lip vkou 200 

  Zub í, 756 54 

6.2 Seznam vstupních podklad

- Územní plán obce Dolní Lhota – textová a grafická ást, 

- katastrální mapa území v etn  výškopisného ur ení, 

- ortofotomapa, 

- vlastní prohlídka a fotodokumentace území, 

- výpis z katastru nemovitostí www.nahlizenidokn.cuzk.cz, 

- oficiální internetové stránky obce Dolní Lhota www.dolnilhota.cz,

- mapové podklady z internetových stránek www.mapy.cz a www.google.com, 

- mapové a informativní podklady ú adu obce Dolní Lhota,

- vyjád ení dot ených správc  sítí technické infrastruktury, 

- platné zákony, vyhlášky a technické normy, 

- knižní publikace.  
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6.3 Údaje o území 

6.3.1 Rozsah ešeného území, dosavadní využití a zastav nost 

Oblast, navržená územním plánem jako SO Z3, se rozkládá na území o rozloze 3,67 ha. Jako 

sou ást nezastav né plochy obce je využívána k zem d lským ú el m. P evážná ást druhu 

pozemk  je orná p da, která jižn ji p echází v trvalý travní porost. [ 26 ] 

6.3.2 Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis

Na území se nenachází žádná p írodní ani kulturní památka. Do jihovýchodní ásti zasahuje 

ochranné pásmo lesa, které iní 50 m od jeho okraje. Další ochranná pásma se ešené oblasti 

netýkají. Územím prochází potok Opusta, jehož manipula ní prostor je 6 m, díky kterému je 

jih území záplavovou oblastí. Zde se také nachází trvalý porost. 

6.3.3 Údaje o odtokových pom rech 

V sou asnosti jsou deš ové vody v území ešeny vsakováním a odvodn ny drenážním 

systémem. Nová zástavba by mohla ovlivnit odtokové pom ry a stavební práce porušit 

odvod ovací systém. Z d vodu malé kapacity potoku Opusta a omezením pr toku v místech 

most  dochází p i zvýšených srážkách k zaplavení ásti území. Na toku Opusta nebyla dosud 

provedena studie odtokových pom r . 

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

Podkladem pro zpracování této studie je ÚP obce Dolní Lhota, jehož návrh byl schválen 

zastupitelstvem obce dne 28. 1. 2009. Územní plán vymezuje ešené území Z3 pod názvem 

P ihlávky III jako plochu zastavitelnou o vým e 3,67 ha a charakteristiku využití SO, 

smíšenou obytnou. [ 22 ] 

6.3.5 Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 

Studie je provedena v souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na 

využívání území a zákonem . 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním ádu. 

6.3.6 Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán

Návrh respektuje požadavky ur ené dot enými orgány, které byly blíže specifikovány ve 

vyjád eních správc  sítí technické infrastruktury. 
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6.3.7 Seznam souvisejících a podmi ujících investic 

Doporu enou související investicí je úprava koryta a most  na toku Opusta jako opat ení proti 

zaplavování území. Dále ší ková úprava místních komunikací v ulicích Podjárky a P ihlávky. 

Pro obsloužení lokality elektrickou energií je t eba p ipojit navrženou trafostanici na vedení 

VN z rozvodné soustavy dle návrhu ÚP. Sou asn  také musí dojít k navýšení p ívodního adu 

z vodojemu Krásné Pole z DN 150 na DN 200. [ 22 ] 

6.3.8 Seznam pozemk  dot ených umíst ním stavby 

Dle katastru nemovitostí jsou pozemky 570/4, 570/11, 570/13, 585/3, 590/1, 590/3, 592/1, 

593/1, 593/2, 594/1, 594/2, 594/3, 597/2, 597/3, 598, 601/1, 602, 605/1, 605/2, 605/3, 608/1, 

608/3, 611 p ímo dot ené zm nou využití území a umíst ním stavby. Bližší specifikace 

pozemk  v p íloze. [ 26 ] 

6.4 Údaje o stavb

6.4.1 Nová stavba nebo zm na dokon ené stavby 

Tato práce navrhuje novou zástavbu území rodinnými domy v etn  výstavby související 

dopravní a technické infrastruktury. 

6.4.2 Ú el užívání stavby 

Hlavním zám rem využití území je vytvo ení individuálního bydlení a jeho provoz. Jako 

dopl ující ú el je p ípustná drobná výrobní innost jako sou ást objektu pro bydlení i 

ob anská vybavenost. ást oblasti je vy len na jako ve ejné prostranství pro ve ejné ú ely. 

6.4.3 Trvalá nebo do asná stavba 

P edm tem studie je zástavba rodinnými domy trvalého charakteru.  

6.4.4 Údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických požadavk

zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb 

Návrh je proveden v souladu se zákonem . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

ádu, vyhláškou . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání územím, vyhlášku . 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhláškou . 398/2009 Sb. o obecných 
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technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb a dalších souvisejících norem a 

p edpis . 

6.4.5 Navrhované kapacity stavby 

Návrhem územní studie vzniklo 25 stavebních pozemk  o vým rách od 792 m2 do 1320 m2. 

P i uvažovaném po tu 4 obyvatel na rodinný d m, zde najde domov zhruba 100 nových 

obyvatel. 

  

 Pro ú ely práce byly vybrány 3 typové domy.  Typ . 1 má užitkovou plochu 71,5 m2 a 

zastav ný prostor 97,52 m2. Dispozi ní ešení nabízí prostory 3 + 1. Typ . 2 s užitkovou 

plochou 132,15 m2, zastav ný prostor 104,39 m2 a dispozici 5 + 1 s garážovým stáním. 

Rodinný d m typu . 3 je dispozi ním ešením 5 + 1 s garáží a se svou užitkovou plochou 235 

m2 a zastav ným prostorem 154,2 m2 nejv tším objektem. Vybrané rodinné domy jsou zd né 

se sedlovou nebo valbovou st echou a jsou vybaveny garážními prostory. Objekty je možné 

podsklepit. Bližší ur ení typového ešení v p ílohách. [ 24 ], [ 25 ] 

6.4.6 Základní p edpoklady výstavby 

Výstavbový proces je vy len n do n kolika realiza ních etap. 

I. Etapa: výstavba dopravní a technické infrastruktury v etn  napojení na  

    stávající sí . 

II. Etapa: úprava koryta toku Opusta. 

III. Etapa: úprava stávajících pozemních komunikací. 

IV. Etapa: výsadba a úpravy ploch ve ejné zelen . 
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7. Souhrnná technická zpráva – varianta . 1 

Souhrnná technická zpráva je vypracována dle vyhlášky . 499/2006 Sb. O dokumentaci 

staveb, P ílohy . 1 uvád jící rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umíst ní 

stavby nebo za ízení v pot ebném rozsahu pro územní studii bakalá ské práce. 

7.1 Popis území stavby 

7.1.1 Charakteristika území stavby 

V sou asnosti se v ešeném území nachází pozemky v tšinov  pod ochranou zem d lského 

p dního fondu, a to v podob  orné p dy, trvalého travního porostu i ostatní plochy. Pro 

zám r výstavby rodinných dom  je t eba požádat p íslušný orgán o trvalé vyn tí 3,54 ha 

pozemk  z p dního fondu.  

7.1.2 Stávající ochranná a bezpe nostní pásma 

Do západní ásti území zasahuje ochranné pásmo lesa o velikosti 50 m. Jižní oblast protíná 

potok Opusta, jehož manipula ní prostor iní 6 m. 

7.1.3 Poloha vzhledem k záplavovému území 

Lokalita se nachází v záplavovém území toku Opusta, jehož rozsah nebyl dosud prov en 

podrobnou studií. Záplavová oblast je zmapována a uvedena ve výkrese Limity území. 

7.1.4 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry 

v území 

Výstavba rodinných dom  neovlivní okolní stavby a pozemky negativním zp sobem. P i 

realizaci však m že docházet ke zvýšené hlukové a dopravní aktivit . 

 Stavba z ásti nep ízniv  ovlivní odtokové pom ry v této lokalit  zejména umíst ním 

objekt  rodinných dom  a místních komunikací. M že dojít k porušení stávajícího drenážního 

systému, který území odvod uje. Sou asná kapacita p ilehlého toku Opusty není na tento stav 

uzp sobena, a proto je do návrhu zahrnuta i pot eba úpravy tohoto koryta. 
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7.1.5 Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

Podél b ehu potoku Opusta, který protéká jižní ástí území, se nachází stromový a ke ový 

porost. Zám rem návrhu je stávající porost do ur ité míry ponechat, avšak zárove  umožnit 

v tší proslun ní této ásti, což zahrnuje požadavek na vykácení ásti porostu. 

7.1.6 Požadavky na maximální zábory p dního fondu 

V rámci stavby bude pot eba požádat p íslušný správní orgán o vyn tí celkem 3,54 ha p dy, 

která je pod ochranou zem d lského p dního fondu.  

7.1.7 Územn  technické podmínky 

Napojení území na dopravní infrastrukturu je umožn no z ulice Podjárky na východní stran

a ulice P ihlávky, která oblast ohrani uje z jihu. Tyto komunikace mají místní význam. P ší  

a cyklistická doprava se taktéž uvažuje realizovat z výše zmín ných ulic. P ivedení trasy 

hromadné dopravy osob k ešenému území se neuvažuje. 

Lokalitou SO Z3 neprochází žádné vedení technické infrastruktury. P ipojení je 

provedeno z ulic P ihlávky a Podjárky a Na P edm stí.  

7.1.8 Související investice 

S realizací zám ru studie je doporu eno provést úpravy koryta Opusty, které povedou ke 

zlepšení odtokových pom r  toku a zamezí zaplavování území. 

Pro p edpokládané zvýšení dopravního provozu v ulicích Podjárky a P ihlávky jsou 

uvažovány ší kové úpravy stávajících komunikací dle p íslušných p edpis .  

  

K napojení distribu ní trafostanice, sloužící nové zástavb , je nutná realizace trasy 

VN, která povede z rozvodné soustavy VN18 ulicí Podjárky. 

Pro nedosta ující tlakové pom ry a kapacitu vodovodního adu je nutné provést 

vým nu p ivad e z vodojemu Krásné Pole z DN 150 na DN 200. [ 22 ]
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7.2 Celkový popis stavby 

7.2.1 Ú el užívání stavby 

ešené území je navrženo k zástavb  rodinnými domy spole n  se souvisejícím vedením 

dopravní a technické infrastruktury. Sou asn  je navržena také plocha ve ejné zelen  pro 

využití ve ejnosti a vymezena plocha pro rozší ení území SO Z2, která je také uvažována jako 

plocha ur ená pro výstavbu individuálního bydlení. 

7.2.2 Celkové urbanistické ešení, územní regulace 

Vymezená lokalita „SO Z3“ je plocha smíšená obytná, tudíž hlavní funkcí je navrženo 

p edevším bydlení a s ním dopl ující ve ejné prostranství, p ípadn  je možná realizace drobné 

ob anské vybavenosti i výrobní innosti, které neomezují a nesnižují kvalitu bydlení v této 

oblasti. ešené území p ímo navazuje na zastav nou ást obce.  

 Omezujícími prvky v území jsou 50 m ochranné pásmo lesa, které do území zasahuje, 

a manipula ní prostor potoka Opusta, inící 6 m. Zástavba je p ednostn  navržena mimo tyto 

omezení. Pro pozemky, které do ochranného pásma zasahují, je t eba požádat o výjimku a 

snížení tohoto pásma. Rodinné domy jsou umíst ny podle ustanovení minimáln  10 m od osy 

komunikace.  Další na ízení pro zástavbu regulující výšku každého objektu na 2 nadzemní 

podlaží a podkroví, mohou však být podsklepeny. Zastav nost pozemku nemá p ekro it 

hodnotu 0,4. [ 4 ] 

7.2.3 Bezpe nost p i užívání stavby 

Svým charakterem nevyžaduje stavba zvláštní opat ení pro zajišt ní bezpe nosti p i užívání. 

V rámci funkce obytné zóny je zajišt na bezpe nost všech ú astník  provozu pomocí prvk

usm r ující dopravu. Pravidla provozu upravuje navržené svislé a vodorovné dopravní 

zna ení. P i snížené viditelnosti slouží v tší bezpe nosti ve ejné osv tlení. Speciální 

požadavky na preventivní a bezpe nostní opat ení nejsou nezbytn  nutná.  

7.2.4 Požárn  bezpe nostní ešení 

Návrh se ídí požadavky pro pr jezd hasi ského záchranného vozidla s minimální ší kou 

komunikace 3,5 m. Polom ry sm rových oblouk  jsou stanoveny minimáln  na 8 m. Pot eba 

erpání požární vody je realizována z vodovodního adu DN80 PE pomocí podzemních 
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hydrant , dle SN 73 0873 Požární bezpe nost, zásobování požární vodou, situovaných 

v maximální vzdálenosti 400 m mezi sebou a 200 m v dosahu objektu. Západn  do 1 km od 

ešené oblasti se nachází malá vodní nádrž, kterou zásobují povrchové vody, využívaná 

k požárním ú el m. [ 8 ] 

7.2.5 Zásady ochrany p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

Jako opat ením proti zaplavování území vodního toku Opusta je navržena vhodná úprava 

tohoto koryta s d razem na problémová místa most , omezující odtokové pom ry. Zástavba 

je situována mimo vyzna enou oblast zaplavování. Návrh je nutno podpo it studií toku. 

 Na plochách s vybudovaným drenážním systémem m že v p ípad  porušení docházet 

až k sesuvu p dy. Je t eba dbát opatrnosti p i realizaci stavby, pop ípad  provést rekonstrukci 

stávajících systém . 

7.3 P ipojení na technickou infrastrukturu a její návrh 

V ešeném území se v sou asnosti nenachází žádné sít  technické infrastruktury. Pro pot eby 

zástavby rodinnými domy bude nutné vytvo it nové vedení a napojit se na stávající 

infrastrukturu v p ilehlých ulicích Podjárky, P ihlávky a Na P edm stí. Návrh a trasování 

vycházelo z podklad SN 73 6005 Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení, 

vyjád ení p íslušných správc  sítí a ÚP Dolní Lhota. Znázorn ní návrhu je vy ešeno ve 

výkresech . 11 ešení technické infrastruktury vybrané varianty a . 10 Vzorový p í ný ez 

komunikací. 

 Návrhové hodnoty rozm r  jednotlivých sítí jsou p evzaty z ÚP obce. 

7.3.1 Zásobování pitnou vodou 

Zdrojem pitné vody pro novou zástavbu v lokalit  „SO Z3“ je stávající vodojem Dolní Lhota 

2x50 + 100 m3. Oblast se zahrne do horního tlakového pásma, které je od dolního tlakového 

pásma odd leno šoupátkem. Distribuce pitné vody je umožn na z ulic Na P edm stí  

a P ihlávky, jejichž vedení bude k hornímu tlakovému pásmu nov  napojeno. V souvislosti se 

zám rem výstavby rodinných dom  a p edpokladem zvýšeného odb ru v obci je nutné zlepšit 
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nevyhovující tlakové pom ry vým nou p ívodního adu DN 150 z vodojemu Krásné Pole za 

DN200. [ 4 ] 

 Nový vodovod PE DN 80 pro ešené území je navržen jako systémem kombinovaného 

vedení. Jmenovitá sv tlost potrubí vyhovuje, v souladu s SN 73 0873 Požární bezpe nost, 

zásobování požární vodou, minimálním požadavk m pro odb r požární vody, který zajistí sí

podzemních hydrant , osazených v max. vzdálenosti 400 m od sebe a max. 200 m od objektu. 

[ 8 ] 

 Uložení potrubí je provedeno do pískového lože a zasypáno pískem, na jehož povrch 

je položena signaliza ní fólie. Trasa vede v komunikaci s minimálním krytím 1,5 m mezi 

vrchem potrubí a povrchem vozovky. Podélný sklon vodovodu nesmí být menší než 0,3%. Na 

nový ad budou napojeny p ípojky jednotlivých objekt  rodinných dom . 

7.3.2 Odvod odpadních vod 

Návrh je odvozen od zám ru obce vybudovat oddílnou kanaliza ní sí  v Dolní Lhot , 

zakon enou na OV, která nahradí sou asnou nevyhovující jednotnou kanalizaci. Odpadní 

vody budou odvád ny gravita ním zp sobem mimo souvislou zástavbu a ádn  p e išt ny.  

 Dle koncepce ÚP je splašková kanalizace sm ována do nejnižších míst území, kde je 

ve dvou bodech p ipojena k síti, která pokra uje do povodí toku M šnice. Odtud se odvádí 

výtla ným systémem do povodí Porubky do istírny odpadních vod. Návrh je proveden 

v jednotném profilu potrubí DN 300 a materiálem PVC s minimálním sklonem 5,4‰. [ 22 ] 

 Nakládání s deš ovými vodami se doporu uje p ednostn  zadržovat na vlastních 

pozemcích, z d vodu zamezení rychlého odtoku z území, a následným využíváním k vlastní 

pot eb  jako vody užitkové. Také v prostranství zelených pás  je preferováno vsakování. 

P ebyte né vody jsou svedeny nov  vybudovanou deš ovou kanalizací do toku Opusty.  

Odvád ní vod ze zpevn ných povrch  vozovky a chodník  je ešeno formou uli ních 

vpustí, které využívají výsledného sklonu komunikace a jejich obrubník , podél nichž je voda 

dovedena ke vpusti a následn  do deš ové kanalizace. Dopravní prostor okrajových 

komunikací v území využívá z ásti rigoly a z ásti zasakování a odvedení pomocí drenážního 

systému p es lapa  splavenin do deš ové kanalizace. Uli ní vpusti jsou umíst ny jednostrann
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ve vzájemné vzdálenosti 50 m. Odvodn ní podloží vozovky je provedeno podélným 

drenážním systémem DN 160 PVC, který ústí do uli ních vpustí a následn  do kanalizace.  

Sou ástí kanaliza ního systému jsou také objekty revizních šachet, sloužící k údržb   

a správ  sít . Vzdálenost mezi t mito šachtami je nejvýše 50 m a minimální pr m r DN 800. 

[ 10 ] 

Vedení kanalizace je navrženo v souladu s SN 75 6101 Stokové sít  a kanaliza ní 

p ípojky. 

7.3.3 Zásobování elektrickou energií 

P ívod elektrické energie je umožn n z vedení VN 18 rozvodné soustavy, napojené 

kabelovým vedením ulicí Podjárky na novou betonovou, kompaktní trafostanici 

s transformátorem o výkonu 630 kV. [ 22 ] 

Z distribu ní trafostanice je rozvedena územím okružní sí  NN zemního kabelu 

AYKY 3x120 + 70.  Kabeláž nízkého nap tí je uložena v zeleném pásu dopravního prostoru, 

450 mm od povrchu terénu.  K jišt ní rozvod  NN jsou instalovány jistící sk ín  SIL. [ 22 ] 

Soub žn  s trasou NN je navrženo i vedení ve ejného osv tlení pomocí zemního 

kabelu. Minimální krytí je stanoveno hloubkou 350 mm od povrchu volného terénu. Uložení 

kabelu se provede do pískového lože a ozna í ervenou výstražnou folií. Stožáry ve ejného 

osv tlení jsou upevn ny do betonového základu v míst  zeleného pásu. Instalace pouli ních 

lamp, jejichž nároky stanoví SN EN 132 01 Osv tlení pozemních komunikací, je osazena 

jednostrann  ve vzdálenosti 30 m, výšce 6 m a respektují minimální bezpe nostní odstup od 

hrany obrubníku komunikace 0,5 m. [ 12 ] 

Vedení kabeláže po tokem Opusta je uloženo 1 m pod vodní dno do chráni ky a 

zajišt no zásypem z kameniva proti vyplavení. 

7.3.4 Zásobování plynem 

Zdroj plynu pro ešenou oblast zajiš uje regula ní stanice v Krásném Poli, která je 

napojena na st edotlakou sí  v Dolní Lhot . Pro novou zástavbu je vybudován plynovod DN 
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90 PE – t žká ada, p ipojený ze stávajícího vedení z ulice Polní. Plynovod je trasován 

západním okrajem území a napojen na potrubí DN 50 v ulicích Podjárky, P ihlávky a Na 

p edm stí, dle návrhu ÚP. P edpokládaná pot eba plynovodní sít  v zástavb  p edevším 

k otopu a dále va ení a p íprav  TUV. [ 22 ] 

Vedení podzemního plynovodního potrubí je uloženo v hloubce minimáln  1 m pod 

povrchem vozovky s pískovým podsypem a vyzna eno žlutou folií. Navržený okružní systém 

podporuje plynulý provoz sít . Domovní p ípojka opat ená regulátorem tlaku se napojuje 

kolmo na plynovodní ad navrtávacím T- kusem. [ 9 ] 

7.3.5 Zásobování teplem 

Vytáp ní zástavby eší decentralizovaný systém domovních kotelen, z ízených individuáln

v rodinných domech. K zásobování teplem bude využito p evážn  spalování zemního plynu. 

7.3.6 Sd lovací spoje 

V území je navržena trasa optického kabelu, umož ující využití telekomunika ních služeb  

a internetového p ipojení, která je napojena kombinovaným systémem z ulice P ihlávky. 

Vedení je uloženo v zeleném pásu do pískového lože 600 mm pod úrovní terénu.  

7.4 Dopravní ešení 

Pro novou zástavbu rodinnými domy je nutné vybudovat trasu nové místní komunikace, která 

obslouží celé území. Provedení je upraveno podle požadavk SN 73 6110 Projektování 

místních komunikací a její zm ny Z1 spole n  s TP 103 Navrhování obytných a p ších zón  

a ÚP Dolní Lhoty. Návrh blíže specifikuje výkres . 09 Dopravní ešení vybrané varianty  

a  výkres . 10 Vzorový p í ný ez komunikací. 

  

7.4.1 Návrh místní komunikace 

Doprava v ešené lokalit  je p izp sobena podmínkám provozu v obytné zón . Místní 

komunikace se adí do funk ní skupiny D1, tedy komunikace se smíšeným provozem. 

Dopravní prostor je navržen pro maximální rychlost vozidla 20 km/h a p edpokládá se zde 

zvýšený pohyb jak chodc , tak cyklist . Z tohoto d vodu se navrhuje regula ní opat ení proti 

rychlé jízd  ve form  4 šikan umíst ných st ídav  v prostoru komunikace. Rozhledové 
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vzdálenosti k ižovatek obytné zóny jsou upraveny pro p ednost jízd  zprava návrhového 

vozidla pro svoz odpadu v délce 35 m. V p ípad  k ižovatky, ur ené pro výjezd z obytné zóny 

na hlavní komunikaci s návrhovou rychlostí 50 km/h platí uspo ádání „st j, dej p ednost 

v jízd “. Vzdálenost pro bezpe ný rozhled zde iní pro Xb 80 m a pro Xc 65 m. [ 15 ] 

 Návrhové parametry zohled ují také požadavky na požární bezpe nost dle SN 73 

0873 Požární bezpe nost, zásobování požární vodou. Minimální pr jezdný prostor pro 

vozidla hasi ského sboru respektuje minimální ší ku 3,5 m, výšku 4,2 m a polom r oblouk

komunikace, který není menší než 8 m. [ 8 ] 

 Napojení na stávající komunikaci je provedeno jednosm rn  z ulice P ihlávky a z ulice 

Podjárky obousm rným provozem. Z d vodu zúžení a nedostate ných ší ek dopravního 

prostoru se doporu uje provést ší ková úprava t chto ulic. Pro umožn ní dostupnosti z ulice 

Podjárky se navrhuje p emost ní toku Opusty. Vjezd a do obytné zóny ozna uje svislé 

dopravní zna ení IP 26a Obytná zóna, výjezd IP 26b Konec obytné zóny a zd raz uje jej 

umíst ný dlouhý zpomalovací práh.  

 Jednosm rná místní komunikace MO1 6,5/4,75/20 dosahuje ší ky 6,5 m, z ehož 

dopravní prostor iní 3,75 m a je obklopen ochrannými zelenými pásy o ší kách 1,75 m a 1 m. 

Odvodn ní je ešeno rigolem a zasakováním pomocí odvod ovacího trativodu.  

   

 Obousm rná komunikace MO2 8/6,5/20 je navržena v ší ce 8 m. Dopravní prostor má 

ší ku 5,5 m a postranní zelené pásy 1,5 m a 1 m. Nakládání s deš ovou vodou umož uje 

systém uli ních vpustí a drenáží, které odvod ují zemní plá , ústících do deš ové kanalizace.  

 Pro všechny typy místní komunikace v etn  parkovacích míst je stanoven p í ný sklon 

2 %. Podélný sklon nep esahuje v plošném m ítku hodnotu 8,33 %. Výsledný sklon pak 

umož uje bezproblémové odvodn ní prostoru. [ 14 ] 

 Pro rozvržení konstrukce vozovky je zvolena skladba D1 – N – 3, typu podloží P III  

a p edpokládanou denní intenzitou t žkých vozidel s hodnotou 15 dle TP 170 Navrhování 

vozovek místních komunikací. Vybrané vrstvy ACO 11 – asfaltobetonová sm s tlouš ky 40 

mm, ACL + 16 - obalové kamenivo 50 mm, št rkodr  150 mm a mechanicky zhutn ná 

zemina o tlouš ce 150 mm pokrývají dopravní prostor komunikace. [ 17 ] 
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7.4.2 ešení statické dopravy 

Odstavování a garážování vozidel majitel  rodinných dom  je p edpokládáno na vlastních 

pozemcích. K parkování osobních automobil  jsou vyhrazeny místa v rámci dopravního 

prostoru komunikace, vyzna ená p íslušným dopravním zna ením. Návrh je proveden 

v souladu s ustanovením SN 73 6056 Odstavné a parkovací stání. Rozm ry podélného 

parkovacího stání pro osobní automobil iní 6 x 2,25 m, kolmé stání se ohrani uje délkou  

5,5 m a ší kou 2,5 m. Prostor šikan je taktéž využit pro ú ely podélného stání s velikostí  

7 x 2,25 m. Návrh vymezuje 1 místo pro kolmé stání vozidla, p epravující osobu t žce 

pohybov  postiženou, o rozm rech 5,5 x 3,5 m. Maximální podélný a p í ný sklon  

2,0 % dodržuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. Celkový po et parkovacích stání je doložen 

výpo tem dle SN 73 6110. [ 15 ] 

Po et parkovacích stání:

P edpokládaný po et obyvatel na 1 RD:    4 

Po et RD:            25  

Celkem obyvatel:         100 

Po et ú elových jednotek (obyvatel)  

na 1 stání pro obytné okrsky:          20 

Celkový po et parkovacích stání = 100/20 = 5 stání (návrh 10 stání) 

Po et parkovacích stání vyhrazených pro vozidla, p epravující osobu t žce pohybov

postiženou: 1 stání na každých 20 parkovacích míst (návrh 1 stání) 

7.4.3  Návrh komunikace pro chodce. 

Dopravní prostor obytné zóny je ur en jak vozidl m, tak p šímu provozu, proto není chodník 

sou ástí návrhu místní komunikace. V rámci ší kové rekonstrukce ulice Podjárky se 

doporu uje vybudovat chodník v celé její délce a zvýšit tak bezpe nost chodc . V území je 

situována trasa zpevn né komunikace pro p ší v rámci plochy ve ejné zelen . Tyto 

vydlážd né komunikace jsou navrženy v ší ce 2 m v etn  bezpe nostního odstupu 

s podélným sklonem nejvýše 8,33 % a p í ným sklonem 2,0 %. Most ur ený chodc m, jenž je 

veden p es potok Opusta, nesmí p esahovat p í ný sklon 2,5 %. Zpevn nou plochu ohrani uje 

obrubník typu APO 15 – 30.  
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 Chodníky jsou navrženy s prvky umož ující jejich bezbariérové užívání podle 

vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové 

užívání staveb. Maximální výškový rozdíl povrch  mezi chodníkem a místní komunikací 

zajiš uje rozm r 20 mm. Místo je ozna eno varovným pásem o ší ce 400 mm kontrastní barvy 

s p edepsaným hmatovým povrchem. Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm se taktéž 

opat í varovným pásem. Vodicí linií pro osoby s omezenou schopností orientace bude sloužit 

p irozený p echod zpevn né plochy chodníku a p ilehlé travnaté plochy. [ 18 ] 

7.5 ešení vegetace 

V rámci ve ejného prostranství jsou vy len ny plochy ve ejné zelen  a zelených pás , kde 

bude provedena výsadba travního porostu. Podél toku Opusty dojde k áste nému vykácení  

a následnému omlazení stávajících strom  a ke , za zám rem prosv tlení jižní ásti území. 

Kácení d evin a umis ování nových je vykonáno tak, aby nedocházelo ke zna nému zastín ní 

navržených pozemk  a byly dodrženy rozhledové parametry místních komunikací spole n

s ochrannými pásmy technické infrastruktury. Úpravou zelen  dojde k vytvo ení zklidn né 

zóny ur ené pro rekreaci obyvatel. 

7.6 Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

7.6.1 Vliv na životní prost edí 

B hem procesu realizace stavby bude docházet ke zvýšené hladin  hluku a prašnosti, která 

m že zhoršit kvalitu ovzduší v oblasti, avšak po dokon ení bude provozní zne išt ní 

zanedbatelné. Pravidelný svoz odpadu a nakládání s ním bude zajišt no firmou REMONDIS 

spol. s.r.o. V území je také vymezen prostor pro umíst ní kontejner  na t íd ný odpad. 

7.6.2 Vliv na p írodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin

K podpo ení p írodních hodnot je vy len na plocha ve ejné zelen . Vykácené d eviny budou 

nahrazeny novou výsadbou v této ásti. Zachování krajinného rázu napomáhají regula ní 

opat ení pro novou zástavbu. 
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7.6.3 Vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000 

Vyhodnocení vlivu na území není požadováno. 

7.7 Ochrana obyvatelstva 

Návrh zohled uje nutná opat ení proti zaplavování území. Objekty rodinných dom  jsou 

situovány mimo nebezpe nou oblast a je doporu ena úprava koryta Opusty. K snížení 

povod ového rizika bude nutné provést studii odtokových pom r . 
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8. Ekonomické zhodnocení vybraného ešení 

Sou ástí ekonomického vyhodnocení vybrané varianty je orienta ní propo et náklad  na její 

realizaci. Hodnoty pro výpo et stavebních náklad  byly použity podle p íru ky Pr m rné 

ceny dopravní a technické infrastruktury - Aktualizace 2012, ÚÚR Brno 2012. Ceny prací 

byly stanoveny procentuální sazbou z náklad  stavebních objekt  dle Výkonového a 

honorá ového ádu architekt , inženýr  a technik inných ve výstavb . Ceny jsou uvedeny 

bez DPH.  

8.1 Celkové náklady 

Rekapitulace náklad  na po ízení stavby 

Hlava I Projektové a pr zkumné práce 5 %   1 978 605 

Hlava III Stavební objekty - 39 572 095 

Hlava VI 
Vedlejší náklady spojené 

s umíst ním stavby 
3 %  1 187 165 

Hlava VII 

Ostatní náklady 

• Inženýrská innost 

• Náklady na vyty ení stavby 

2 % 

1 % 

791 445 

Hlava VIII Rezerva 10 %  3 957 210 

Hlava IX Jiné investice - 17 290 000

CELKOVÉ NÁKLADY 64 776 520 

Tab . 2 – Rekapitulace náklad  na po ízení stavby 
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8.2 Jednotlivé položky propo tu 

Hlava III - Stavební objekty 

1) Technická infrastruktura

Položky MJ Po et MJ K /MJ Celková cena v K

a) Vodovod DN 80 PE m     864      3 862  3 336 768 

b) Kanalizace splašková 

DN 300 PVC 
m     851     9 550  8 127 050 

c) Kanalizace splašková 

DN 300 PVC 
m    512    9 550  4 889 600 

d) Elektrické vedení NN 

3x120+70 
m 1 026     1 553  1 593 378 

e) Trafostanice  betonová 

630 kVA 
ks       1 950 000     950 000 

f) Ve ejné osv tlení m 1 022     1 300   1 328 600 

g) Plyn DN 90 PE m    386     1 045      403 390 

h) Plyn DN 50 PE m    512        951      486 912 

i) Sd lovací kabely m    773       195      150 735 

 21 266 433 

2) Dopravní infrastruktura

Položky MJ Po et MJ K /MJ Celková cena v K

a) Pozemní komunikace – 

kryt z kameniva 

obaleného živicí 

m2 4 424   3186 14 094 864 

b) Chodník – zámková 

dlažba 
m2    320   1 250    400 000 

c) Parkovací plochy m2    141   2 458    346 578 

d) Rigoly m2    111      273      30 300 

e) Most poz. komunikace m2     82 36 283  2 975 206 

f) Lávka pro chodce m2     12 18 275     216 300 

 18 063 248 

3) Ve ejná zele



43 

Položky MJ Po et MJ K /MJ Celková cena v K

a) Odstran ní nevhodných 

strom
ks       10           879  8 790 

b) Výsadba stromu s balem 

do výšky 200 cm 
ks        8 3 668      29 344 

c) Výsadba ke e  

do 50 cm výšky 
ks        8   107           856 

d) Založení trávníku m2 6 522    27     176 094 

e) Mobiliá  - lavi ka ks       4 3 990       15 960 

f) Mobiliá  – odpadkový 

koš 
ks       3 3 790       11 370 

     242 414 

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 39 572 095 

Hlava IX – Jiné investice

Položky MJ Po et MJ K /MJ Celková cena v K

Náklady na výkup pozemk

soukromých vlastník
m2 34 580 500 17 290 000 

Tab. . 3 – Jednotlivé položky propo tu 

Propo tem celkových investi ních náklad  výstavbu v území SO Z3 dle vybrané varianty . 1 

byla stanovena cena 64 776 520 K  bez DPH. 
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9. Záv r 

Hlavním cílem mé bakalá ské práce bylo vypracování územní studie pro zástavbu 

individuálního bydlení v lokalit  „SO Z3“ v Dolní Lhot  u Ostravy. V rámci urbanistického 

ešení byly vy len ny plochy pro zástavbu rodinnými domy, ve ejného prostranství, zelen , 

dopravní a technické infrastruktury. Návrhy byly provedeny ve t ech variantách, z nichž jedna 

byla podrobn  zpracována dle požadované dokumentace, v etn  záv re ného ekonomického 

zhodnocení a vizualizace ešení. 

 Vybraný návrh využití lokality zahrnuje prostorové uspo ádání 25 stavebních 

pozemk  pro individuální bydlení v souladu s ustanoveními územního plánu a požadavky na 

novou výstavbu v etn  detailního návrhu dopravní a technické infrastruktury. Sou ástí území 

jsou plochy ve ejné zelen , ur ené k rekreaci obyvatel. ešení zohled uje stávající ochranná 

pásma a plochu ohroženou záplavami. 

Bakalá skou práci jsem zpracovávala na základ  doporu ené literatury, použitých 

zdroj , odborných konzultací a vlastních znalostí získaných v rámci studia. Vybraný návrh 

m že sloužit jako inspirace podklad pro nové využití ešené lokality a umožnit tak navýšení 

kapacity ploch pro bydlení v obci Dolní Lhota. 

 . 
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Příloha č. 1 – Výpis dotčených pozemků 

  

Číslo 

parcely 
Vlastník 

Výměra 

[m2] 
Způsob využití 

Způsob 

ochrany 

570/4 Obec Dolní Lhota 419 Trvalý travní porost ZPF 

570/11 Ing. Ivana Slavíková 139 Trvalý travní porost ZPF 

570/13 Ing. Bc. Zdeněk Slavík 40 Trvalý travní porost ZPF 

585/3 Obec Dolní Lhota 735 Ostatní plocha - 

590/1 Státní pozemkový úřad 4122 Orná půda ZPF 

590/3 Radek Maleček 7888 Orná půda ZPF 

592/1 MUDr. Amil Švidrnoch, 

Ing. Amis Švidrnoch 

5695 Orná půda ZPF 

593/1 Věra Křenková 106 Trvalý travní porost ZPF 

593/2 Ing. Václav Novák 23 Trvalý travní porost ZPF 

594/1 Jaromír Kudela 2908 Orná půda ZPF 

594/2 Ing. Václav Novák 1724 Orná půda ZPF 

594/3 Ing. Václav Novák 1138 Trvalý travní porost ZPF 

597/2 Galina Závacká 596 Ostatní plocha - 

597/3 Galina Závacká 1355 Orná půda ZPF 

598 Galina Závacká 1285 Trvalý travní porost ZPF 

601/1 Ing. Ivana Slavíková 1523 Trvalý travní porost ZPF 

602 Ing. Ivana Slavíková 2697 Orná půda ZPF 

605/1 Ing. Bc. Zdeněk Slavík 2112 Orná půda ZPF 

605/2 Ing. Bc. Zdeněk Slavík 1488 Trvalý travní porost ZPF 

605/3 Obec Dolní Lhota 24 Trvalý travní porost ZPF 

608/1 Bohuslav Ondruch 1306 Trvalý travní porost ZPF 

608/3 Obec Dolní Lhota 95 Trvalý travní porost ZPF 

611 Bohuslav Ondruch 2166 Orná půda ZPF 
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