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1 ÚVOD 

Tématem této diplomové práce je územní studie lokality URZ 3 dle ÚP města Ostravy. 

 

 Cílem práce je navržení variantního řešení zastavení území rozvojového území 

s ohledem na dané požadavky z územního plánu a respektování omezení ve formě technické a 

dopravní infrastruktury. Zpracování návrhů vycházelo z teoretických východisek, která jsou 

dále popsána v kapitole č. 2 této diplomové práce. 

 Součástí diplomové práce je také stručný popis a důležité informace o městě Ostrava a 

městském obvodu Ostrava – Poruba, na kterém se toto území vyskytuje. Dále pak stručná 

historie města. Práce dále obsahuje podrobný popis území, vazby na své okolí, zhodnocení 

současných poměrů a limit na toto území působící. 

 Navrhované využití území je zdůvodněno ve SWOT analýze, kterou se snažím poukázat 

nejdůležitější faktory, které vstupovaly do rozhodovacího procesu. Analýzou těchto poznatku 

bylo nalezeno optimální využití pro řešené území. 

 Urbanistické řešení tohoto území bylo provedeno ve dvou variantních návrzích. 

Diplomová práce dále obsahuje podrobný popis obou navržených variant včetně zdůvodnění 

jejich použití. 

 Jedna z těchto variant je zpracována detailně, které řeší dopravní a technickou 

infrastrukturu a způsob jejich napojení na stávající infrastrukturu nebo nalezení alternativního 

řešení. Řešení těchto problémů je dále konkrétně řešeno ve výkresové části. 

 Pro zvolený návrh byla dále vyřešena ekonomická náročnost pomocí orientačního 

propočtu investičních nákladů, které jsou potřebné pro realizaci. 

 Zvolený urbanistický návrh dále řeší jednu z vybraných budov a to budovu sportoviště, 

která byla řešena v rozsahu daném touto prací. 

 Součástí příloh diplomové práce jsou také přiložené vyjádření od správců sítí, na 

základě kterých bylo navrhováno řešení technické infrastruktury v území a výpočty 

jednotlivých kapacit. Přílohy dále obsahují fotodokumentaci skutečného stavu, použitý 

mobiliář a výpisem majetkoprávních poměrů fyzických a právnických osob, které tyto pozemky 

vlastní. Nedílnou součástí diplomové práce je dále deník DP obsahující předměty konzultací, 

seznam použitých zdrojů a výkresů. 
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2 Rekapitulace teoretických východisek a základních pojmů 

2.1 Územní plánování 

2.1.1 Cíle územního plánování 

Cílem územního plánování je vytvářet podklady předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 

rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby 

současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. [5] 

 Obecným cílem územního plánování je optimální využití území podle kritérií 

ekologických, kulturních, stavebně technických a ekonomických. Konkrétním cílem je zlepšit 

vybavení a funkci území pro stanovené účely v souladu se zajištěním přírodních a civilizačních 

hodnot. Spolu se strategickým plánováním tvoří plánování prostorové. 

 Z hlediska teorie a praxe používá územní plánování metody urbanismu a dalších 

vědních oborů souvisejících. Využívá běžné výsledky empirické, má teoretickou a praktickou 

stránku. Možnost experimentů je omezená, obdobně tvorba obecně platných teorií. Územní 

plánování je technickým oborem lidské činnosti, někdy je považováno za vědní obor [1] 

 

2.1.2 Úkoly územního plánování 

1) Úkolem územního plánování je zejména : 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 

hodnoty a podmínky území 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich 

provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné 

zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou 

infrastrukturu a na její hospodárné využívání 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a 

prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání 

a řešení staveb 
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e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a 

uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území  

f) stanovovat pořadí provádění změn v území ( etapizaci ) 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof a pro odstraňování jejich následků, a to přírodě blízkým způsobem 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských 

změn 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 

bydlení 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání 

prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů 

n) regulovat zásah ploch pro využívání přírodních zdrojů 

o) uplatňovat poznatky zejména z oboru architektury, urbanismu, územního 

plánování, ekologie a památkové péče 

2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad 

územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území ( § 18 odst. 1). Pro 

účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na 

evropský významnou lokalitu nebo ptačí oblast [5]  

 

2.2 Územně plánovací podklady 

Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklad, které zjišťují a vyhodnocují stav 

a vývoj území a územní studie, která ověřuje možnosti a podmínky změn v území; slouží jako 

podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územní plánovací dokumentace, jejich změně 

a pro rozhodování v území. [5] [11] 
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2.3 Územní plán 

Je projekt ( dokumentace ) záměru jak uspořádat území v budoucích letech. Konkrétně obsahuje 

určení ploch v území k využití rozlišnému podle hlavních účelů, tzv. funkčních ploch. Podle 

povahy těchto ploch pro ně ještě určuje prostorové parametry, např. výškové zónování 

zástavby, prostorová ochranná pásma. Dále obsahuje řešení podzemních i nadzemních 

inženýrských sítí a objektů. [1] 

 

2.4 Regulační plán 

Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění 

a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření 

příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití 

pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně 

prospěšné stavby nebo veřejná opatření. [5] [11] 

 

2.5 Územní studie 

Územní studie navrhuje, pověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně 

úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, 

územního systému ekologické stability, které mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat 

využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. [5] [11] 

 

2.6 Zastavěné území 

Území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-li obec takto 

vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 

1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitosti. [5] 

 

2.7 Nezastavěné území 

Pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy. [5] 
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2.8 Stavební pozemek 

Pozemek, jeho části nebo prostor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním 

rozhodnutím nebo regulačním plánem. [5] 

 

2.9 Ochranné pásmo 

Vymezené území, v němž se zakazují, omezují či nařizují určité činnosti z důvodu ochrany 

veřejného zájmu. Ochranné pásmo chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními 

vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky. 

[5] 

 

2.10 Životní prostředí 

Je vše, co z okolí působí na organismus, který je subjektem životního prostředí. [1] 

 

2.11 Infrastruktura 

Je souhrn odvětví ekonomiky, usnadňující tok statků a služeb mezi výrobci a spotřebiteli, např. 

dopravní systémy, spoje, energetické a vodní zdroje, byty, občanská vybavenost, kanalizace, 

zajištění před škodlivými účinky a přírody a činnosti lidí. Infrastruktura je sociální, ekonomická 

a technická. (Starší definice: výrobní i nevýrobní odvětví národního hospodářství ( dnes 

„makroekonomika“) zajišťující základní nezastupitelné potřeby, tj. takové, které musí být stále 

v činnosti [ŠTĚPÁNEK].) [1] 

 

2.12 Územní rezerva 

 

Územní rezerva je plocha nebo koridor, vymezený s cílem prověřit možnosti budoucího využítí. 

Jejich dosavadní využití nesmí být změněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně 

ztížil prověřované budoucí využití (§ 36 SZ). [5] 
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3 Základní informace o městu Ostrava a městském obvodu 

Ostrava - Poruba 

3.1 Město Ostrava 

 

3.1.1 Základní informace 

Ostrava je statutárním univerzitní město na severovýchodě České republiky 

v Moravskoslezském kraji. Město Ostrava je metropolí Moravskoslezského kraje, svou 

rozlohou je třetím největším městem České republiky a třetím v pořadí podle počtu obyvatel. 

Svým umístěním se nachází 10 km jižně od státní hranice s Polskem a 50 km západně od 

státních hranic se Slovenskem. Toto strategické umístění tak dělá z města Ostravy atraktivním 

místem. 

 Ostrava leží na soutoku Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice v geomorfologickém celku 

Ostravská pánev. Délka místních komunikací činí 828 km. Město o rozloze 214 km2 tvoří 

celkem 23 městských obvodů, ve kterých žije asi 300 tisíc obyvatel. Hustota zalidnění je 1 435 

obyvatel na km2. Ostrava, sídlo Moravskoslezského kraje i okresu Ostrava-město, je třetím 

největším městem Česka. Ostravská aglomerace, je tvořena obcemi Ostrava, Bohumín, 

Doubrava, Havířov, Karviná, Orlová, Petřvald a Rychvald má více než 505 tisíc obyvatel a je 

tedy po pražské aglomeraci druhou největší v republice. Širší metropolitní oblast Ostravy pak 

v roce 2009 čítala (podle Eurostatu) 1,1 milionu obyvatel. Ostravska je také součástí 

hornoslezské metropolitní oblasti o populaci 5,3 milionu obyvatel. Sídlem magistrátu je Nová 

radnice. Ve městě sídlí též biskup ostravsko-opavské diecéze. Na území Ostravy se nachází 

čtyři městské památkové zóny. V Ostravě se taktéž nachází Generální konzulát Polské 

republiky. [24][29] 

 

- Rozloha :   214 km2 

- Počet městských obvodů :  23 

- Počet obyvatel :  292 207 ( ke dni 1.10.2015 ) 

- Hustota osídlení :  1500/km2 

- Nadmořská výška :  227 m. n. m 
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3.1.2 Historie Ostravy 

Původně malá osada vznikla nad řekou Ostrá (dnes Ostravice), která jí dala jméno a dodnes ji 

dělí na dvě základní části, Moravskou Ostravu a Slezskou Ostravu. Poloha na zemské hranici, 

kudy procházela jantarová stezka, vedla ve středověku k rozvoji města, po třicetileté válce však 

význam Ostravy upadl. V roce 1763 bylo ve slezské části Ostravy objeveno bohaté ložisko 

kvalitního černého uhlí, což předznamenalo výraznou proměnu města. V roce 1928 založil 

majitel panství, olomoucký arcibiskup Rudolf Jan, hutě nazvané po něm Rudolfovy. 

 Později tyto hutě přešly do majetku rodiny Rothschildů a získaly název Vítkovice. Staly 

se jádrem rozsáhlého průmyslového rozmachu města, jehož odrazem byla i (ve druhé pol. 20. 

století) přezdívka města: ocelové srdce republiky. 

 Po rozsáhlém útlumu hutního a chemického průmyslu v kombinaci se zavíráním dolů 

(na území města se od 30. června 1994 netěží) a rozsáhlými investicemi do nápravy škod na 

životním prostředí se Ostrava výrazně pročistila. Více na důrazu nabírá strojírenská aktivita a 

další obory. Zároveň se stává výchozím bodem pro turistické regiony Jeseníky a Beskydy. 

Vedle stovky hektarů rekultivovaných ploch má město celou řadu původních přírodních lokalit, 

z nichž celá řada udržovaných jako chráněná území. Jedná se např. o oblasti Polanský les a 

Polanská niva, které jsou součástí chráněné krajinné oblasti Poodří. K přírodním raritám na 

území města patří také bludné balvany ze švédské žuly (původem ze Skandinávie). Dalším 

unikátem je halda Ema. [24] 

 

3.2 Městský obvod Ostrava – Poruba 

 

Městský obvod Ostrava – Poruba se rozkládá na severozápadní části Ostravy, konkrétně slezská 

část města. Se svou rozlohou 13,18 km2 ( ke 31.12. 2014 ) v ní žilo 67 365 obyvatel, což dělá 

tuto městskou část nejlidnatějším obvodem.  

Název Poruba vznikl pravděpodobně z rubání stromů, které souvisí se způsobem 

založení města. Z roku 1655 je také doložen německý název Hannersdorf.  

V Porubě se nachází hned několik institucí s nadměstským významem. Mezi které 

nepochybně spadá Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakultní nemocnice 

Ostrava, Okresní soud v Ostravě nebo také největší koupaliště ve střední Evropě. [24][29] 
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[ostrava.cz] Obr. č. 1  – Mapa Ostravy s vyznačeným obvodem Ostrava – Poruba ( Zdroj: 

www.wikipedia.org) 

 

3.3 Historie městského obvodu Ostrava – Poruba 

 

     První písemná památka o obci se datuje k roku 1377, kdy Poruba náležela pod 

Třebovické panství. Poté v roce 1434 byla Poruba prodána bratrů Janu Sobkovi a Matějovi 

z Kornic, kteří jsou jedněmi z možných iniciátorů výstavby původního gotického kostela sv. 

Mikuláše. V roce 1573 byla Ondřejem Bzencem z Markvartic zahájena výstavba porubského 

zámku na základech původní tvrze. Dále v roce 1650 byla založena škola na ulici Klimkovická, 

která kdysi sloužila žákům z Poruby, Svinova, Vřesiny a Třebovic.V první polovině 18. století 

byla Poruba prodána Wilczkům, kteří ji připojili ke svému Klimkovickému panství. Byl to 

právě rod Wilczků, kteří byli vlastníci nejlukrativnějších pozemků v Porubě až do roku 1945. 

Část těchto pozemků rod Wilczků však ztratil už v roce 1924 při pozemkové reformě. 

V průběhu 18. a 19. století si Poruba zachovala svůj charakter zemědělské vesnice na periferii 

Ostravy.Důležitou událostí pro rozvoj Poruby bylo vybudování dráhy ze Svinova do Vřesiny a 

její napojení na Severní Ferdinandovu dráhu mezi lety 1925 – 1927. tato trať významně 

zjednodušila dopravu obyvatel Poruby do Ostravy, kde se nacházeli nové příležitosti. Tato 

dráha byla dále v roce 1947 elektrifikována. 

 V roce 1952 došlo však k masivním změnám v důsledku průmyslové výroby na území 

města, které vedly k dokončení projekční práce na tzv. „ Nové Ostravy“. Bylo v nich počítáno 

s výstavbou nových bytů pro 100 000 obyvatel na území Poruby. 

 Roku 1957 se stala Poruba součástí Ostravy a od 24. 11. 1990 se z ní stal jeden 

z ostravských městských obvodů. [24] [29] 

http://www.wikipedia.org/
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4 Popis řešené lokality 

4.1 Poloha a umístění 

 

Zadáním diplomové práce je vypracování územní studie lokality URZ 3  dle územního plánu 

Ostravy a to v plném rozsahu plochy, která je 21,15 ha. V územním plánu města Ostravy je 

zadané funkční využití území a to občanskou vybaveností nebo bydlením. Kódové označení 

lokality URZ 3 bude dále v textové části diplomové práce označováno jako „řešená plocha/ 

zájmové území/lokalita“. 

 Obr. č. 2 – Ortofotomapa s označením hranic území URZ 3 ( Zdroj: www.mapy.cz) 

 

Lokalita řešeného území se nachází na katastrální hranici města Ostravy, konkrétně městského 

obvodu Ostrava – Poruba. Dané je lokalizováno jižně od Ostravy – Poruba a je z jihovýchodní 

strany lemováno silnicí II/647, která spojuje Ostravu – Poruba s městem Klimkovice a ze které 

je také jediný možný přístup automobilovou dopravou.  
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 Území má díky své lokalizaci na periferii města svou výhodu jednoduché dopravní 

dostupnosti. Samotná lokalita se nachází cca 800 m od dálnice D1, která je páteřní komunikací 

celého státu ČR. V opačném směru a to na severovýchod, to je 1,8 km na hranici nejbližší 

obytné zástavby města Ostravy. Na území se nevyskytují žádné lesy ani enklávy, pouze pás 

volně rostlých stromů podél přístupové silnice II/644. Nejbližší vyskytující se hustá zeleň, 

nachází severozápadně od daného území a to ve formě lesa, přes který je možno se pěším 

pohybem dopravit až do samotné Ostravy – Poruba. 

 V nedaleké vzdálenosti se nachází jedny z významných staveb občanského vybavení 

Ostravy. Na sever od řešené lokality se ve vzdálenosti 2,5 km nachází Fakultní nemocnice 

Ostrava, Nová aula Vysoké školy báňské a samotná budova Vysoké školy báňské – technické 

univerzity Ostrava. Směrem na severovýchod se nachází také Ostravský zámek, kostel sv. 

Mikuláše a sportovní areál. Severozápadně od území se nachází lyžařská středisko Vaňkův 

kopec s.r.o., střelnice a dále největší Vřesinské letního koupaliště ve vzdálenosti 2 km vzdušnou 

čarou.  

Nejbližší zástavou k tomuto území se nachází logistický areál Prologis Ostrava ve 

vzdálenosti 800m, který se nachází na stejně straně komunikace II/647 jako řešené území. 

 

4.2 Základní popis zájmové lokality 

Řešené území se nachází na katastrální hranici města Ostravy. Území připomíná svým tvarem 

zborcený lichoběžník, který má roh na jihozápadní straně vykousnutý obdélníkem. Nejdelší 

strana území a to na severozápadní hranice, je dlouhá 630 m a široká 430 m, celková plocha 

lokality je 21,15 ha. 

 Území je přístupné z dopravní komunikace II/647 účelovou komunikací, která vede 

podél řešeného území až k nejbližší vyskytující se zeleni k tomuto území. Tato účelová 

komunikace nemá žádné povrchové úpravy. Sousedním objektem tomuto území se nachází 

objekt rozvodny, který zaujímá pozici paralelně k účelové komunikaci. Objekt rozvodny 

zaujímá plochu čtvercového tvaru o délce strany 150 m a lícuje s komunikaci II/647.  Podél 

zmíněné komunikace II/647 se vyskytuje pás zeleně o délce zhruba 300 m, kde se také nachází 

svah zeminy a tak opticky odděluje danou komunikaci od území svým výškovým rozdílem. 

Plocha celého území je v mírném sklonu, směrem od severozápadní k jihovýchodní 

straně je převýšení zhruba 4 m. V opačném směru při provedení řezu terénem od 
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severovýchodní strany až po jihozápadní hrany území, zjistíme po délce zhruba 180 m mírné 

stoupání o výšce 2,5 m a poté začne území klesat. Maximální úroveň klesání je 10 m, kde se 

tento sklon prudce zvýší v jihozápadní části území, kde je na vzdálenosti 60 m převýšení 4 m. 

Celé území se tak nachází v rozmezí 262,31 m až 272 m. n. m. Největší sklon terénu na 

daném území je 6,5 %. Celá plocha daného území je v současném stavu užívána k zemědělským 

účelům. [24] [26] [28] [29] 

Fotodokumentace skutečného stavu a charakteristiky tvaru reliéfu území jsou 

zpracovány ve výkresové části DP výkres č. 4 – Skutečný stav. 

Širší vztahy a vazby na okolí jsou dále zpracování ve výkresu širších vztahů a 

doplňujících širších vztahů, výkres č. 1 a 2. 

 

4.3 Limity území 

 

Řešené území je zasaženo několika významnými limitami, které budou mít největší vliv při 

realizaci samotného návrhu. Limitující účinky zasáhnou především vytvoření technické a 

dopravní infrastruktury na řešené ploše. Pro zavedení napojení území na technickou 

infrastrukturu bude nutné překonat překážky ve formě ochranných pásem zařízení a vytvoření 

kompletní koncepce zasíťování nově navržených ploch. Z důvodu umístění území na hranici 

katastrálního území města Ostravy je toho místo ve vysoké vzdálenosti od možného napojení 

na jednotlivé stávající sítě technické infrastruktury. Při návrhu je tyto poznatky nezbytně nutné 

respektovat a vyřešit. 

 

4.3.1 Ochranné pásmo komunikace 

Jihovýchodní část řešeného území je v přímém kontaktu s dopravní komunikací II/647, tato 

komunikace vede souběžně podél území. Ochranné pásmo této komunikace je zákonem 

stanoveno na 15 m od osy komunikace. Toto ochranné pásmo zasahuje území pouze okrajově, 

přesto bude nutné zvýšené opatrnosti při návrhu vedení tras technické infrastruktury. Toto 

ochranné pásmo nezasahuje do nově navrhované zástavby obou variantních řešení. Závažnost 

toho ochranného pásma lze považovat jako malý. [4] 
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4.3.2  Ochranné pásmo rozvodné stanice 

Na okraji řešeného území u jediného možného vstupu na toto území pomocí účelové 

komunikace bez povrchových úprav, pouze vysypané štěrkopískem, se nachází rozvodná 

stanice elektrické energie. Plochá této rozvodny je čtvercového půdorysu o hraně cca 100 m. 

Tato rozvodna je polohována tak, aby ochranné pásmo 20 m nezasahovalo do již zmíněné 

komunikace II/647, ani do území účelové komunikace. [7] 

 

4.3.3 Ochranné pásmo VVN 

U jižní hranice řešeného území se probíhá nadzemní vedení VVN nad 110 kV. Tento typ vedení 

je nutné respektovat a dodržet vzdálenosti ochranného pásma, které je 15 m. Toto vedení ani 

ochranné pásmo přímo nezasahují ani neprobíhají přes lokalitu navrhovaného území, pouze se 

ho okrajově dotýká.  

 

4.4 Zástavba území a jeho stav technické a dopravní infrastruktury 

 

4.4.1 Zástavba území 

Toto zájmové území nebylo nikdy v předešlé době využito k zástavbě ani se na něm 

nenacházejí žádné známky nebo stopy po zástavbě. V současnosti je celá plocha území 

využívána pro zemědělské účely. [2][27] 

 

4.4.2 Technická infrastruktura 

Jak bylo zmíněno v předešlé kapitole č. 4.3 Limity území, se zde až na nadzemní vedení VVN 

a objekt rozvodny elektrické energie žádné stávající sítě technické infrastruktury nenacházejí. 

Dle vyjádření správce sítí společnosti ČEZ a. s. je v budoucím čase pouze počítáno s výstavbou 

podzemní sítě VN, které je trasováno v účelové komunikaci bez speciálních povrchových 

úprav. Tato trasa nově navrhovaného vedení VN je zaznačena ve výkresu č. 03_Výkres limit. 

 Jižně od toho území ve vzdálenosti cca 500 m nachází sítě společnosti OVaK a. s., jedná 

se o ocelové distribuční potrubí pitné vody DN 600, které zásobuje městský obvod Ostrava – 

Poruba pitnou vodou. Toto místo je jediné logicky možné místo pro napojení na veřejný 

vodovod.  
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 Výskyt kanalizačního potrubí nebo možné napojení území pro odvádění těchto 

splaškových vod není možné. Pro vyřešení toho problému je nutné při návrhu urbanistického 

řešení dále více zaměřit. 

 Napojení na technické sítě elektrické energie je při vysoké vzdálenosti od zastavěného 

území města Ostravy obtížné, naštěstí ne nereálné. Nejbližší možné napojení vede směrem 

k městu Ostrava podél komunikace II/647 v přidruženém prostoru do vzdálenosti cca 1,5 km, 

kde se nachází stožárová trafostanice o příkonu 35 kV. Napojení na toto místo je po projednání 

s odborníkem možné. 

Obr. č. 3 – Fotografie stožárového trafa ( Zdroj: www.google.cz) 

 

4.5 Majetkoprávní vztahy 

 

Plocha zájmového území se rozkládá na ploše 21,15 ha, která rozděluje ve většině případů 

v majetku fyzických osob. Vlastnické poměry fyzickým osobám zabírají zhruba 93 % plochy 

celého území. Ostatní pozemky pak patří pod právnické osoby a také pod vlastnictví 

statutárního města Ostravy.  
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 Seznam výpisu všech vlastnických poměrů, které se na řešeném území vyskytují, je 

včetně plochy a parcelního čísla obsaženo v přílohách DP. Konkrétně v příloze č. 3 – 

Majetkoprávní vztahy. 

 

4.6 Definice řešené plochy územním plánem města Ostravy 

 

Řešené území s kódovým označením URZ 3 a rozlohou 21,15 ha, se nachází v katastrálním 

území Poruba ( k. ú. 715174 ). V současnosti je tato lokalita dle územního plánu využíváno 

jako orná půda. Předpokladem využití tohoto území je zástavba pro bydlení a občanskou 

vybavenost. Kódové označení dle ÚP značí lokalitu územní rezervy. 

 Územní rezervy pro bydlení a občanskou vybavenost jsou definovány takto: 

- Bydlení a občanské vybavení integrováno převážně v domech městského charakteru 

- Plochy toho funkčního charakteru jsou intenzivní zástavbou o výškové úrovni vyšší než 

3 nadzemní podlaží 

- Veškeré nově navržené stavby musejí svým výrazovým řešením odpovídat zástavbě 

převládající funkce a musí vhodně doplňovat, nikoliv ji negativně narušovat svým 

provozem. [2] 

 

4.7 Plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení 

 

4.7.1 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. [2] 
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4.7.2 Přípustné využití 

- provozní zázemí staveb a zařízení uvedených v hlavním využití (např. pomocné 

provozy, sklady, prostory technického vybavení předmětných budov, dílny údržby), 

- dopravní infrastruktura – silniční, cyklistické a pěší komunikace, parkoviště a hromadné 

podzemní a nadzemní garáže pro osobní automobily, manipulační plochy, zastávky 

MHD, alternativní druhy dopravy – lanovky, visuté dráhy apod., 

- technická infrastruktura - inženýrské sítě, trafostanice, rozvodny, čistírny odpadních 

vod pro předmětné budovy, telekomunikační zařízení, alternativní zdroje energie k 

zajištění provozu předmětných objektů (např. fotovoltaické články, degazační stanice s 

kogenerační jednotkou) splňující omezující prostorové a architektonické podmínky této 

funkční plochy, plocha pro odpadní kontejnery, podzemní kontejnery na komunální 

odpad, 

- veřejné prostory a plochy zeleně, 

- sakrální stavby a stavby určené k náboženským účelům.[2] 

 

4.7.3 Podmíněné přístupné 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.[2] 

 

4.7.4 Nepřípustné využití 

- činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a 

podmíněně přípustným využitím.[2] 
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4.8 SWOT analýza  

 

SWOT analýza je jedním z nástrojů metodik, které slouží k určení objektivních vlastností 

návrhu. Tyto vlastnosti se rozdělují do silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. 

Jedná se o sumarizaci všech aspektů zasahující nebo jinak související s návrhem řešení a 

následovného vyhodnocení, které vlastnosti převažují. 

 

4.8.1 SWOT analýza logistického centra 

S: Silné stránky W: Slabé stránky 

- Strategické umístění polohy řešeného 

území pro jednoduchou a přímou 

spojitost na dálnici D1 

- Plocha bez výrazných limit, které by 

mohli výrazně ovlivnit návrh nebo 

omezit užívání této plochy 

- Území se nachází v přímém spojení 

města Ostravy a města Klimkovice 

- Zda je nutné tyto zelené plochy využít 

pro nákladní dopravu 

- Špatná dostupnost pěší komunikací 

- Nutné prověřit, zda jsou tyto plochy 

v tomto území nutné 

 

O: Příležitosti T: Hrozby 

- Vytvoření nových pracovních pozic - Narušení již klidné lokality 

- Nemožnost připojení tohoto území na 

blízkou zeleň, která spojuje toto 

území lesem až na území 

Vřesinského koupaliště a dále do 

Poruby 

- Zvýšení zatížení tohoto dopravního 

tahu těžkou automobilovou dopravou 

Tab. č. 1 – SWOT analýza pro výstavbu logistického centra ( Zdroj: autor DP ) 
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4.8.2 SWOT analýza sportovně rekreačního areálu 

S: Silné stránky W: Slabé stránky 

- Plochy bez značných omezujících 

limit 

- Možnost napojení rekreačního areálu 

přes již stávající les až k Vřesinskému 

koupališti 

- Plocha disponuje krásným 

panoramatickým výhledem na město 

Ostrava 

- Území v přímém spojení mezi městy 

Ostrava a Klimkovice 

- Nutná výstavba technické 

infrastruktury 

- Vysoké náklady pro připojení na 

stávající technickou infrastrukturu 

- Zda je tento sportovně rekreační areál 

nutný a bude využíván 

-  

O: Příležitosti T: Hrozby 

- Vytvoření zelených ploch pro 

rekreaci a sport mimo město 

- Možnost využití alternativních druhů 

dopravy 

- Vytvoření atraktivní oblasti, která se 

dále může napojit na stávající zeleň a 

vytvoření spojení s Ostravou 

Porubou 

- Vytvoření nových pracovních pozic 

- Atraktivní oblast s krásným 

výhledem na území města Ostravy 

- Podpoření zdravého stylu života 

- Nedostatečný zájem občany města o 

tyto funkce území 

- Nenalezení investora/ů 

 

Tab. č. 2 – SWOT analýza pro výstavbu sportovně rekreačního centra ( Zdroj: autor DP ) 
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5 Návrh řešení 

5.1 Asanace 

5.1.1 Stavební objekty 

Na ploše zájmového území se nenacházejí žádné stávající ani dříve vybudované budovy, proto 

asanace budov není nutná. 

 

5.1.2 Komunikace 

Stávající účelová komunikace, která vede severně podél řešené lokality, bude v délce 400 m 

sanována. Sanace proběhne v podobě povrchových úprav této komunikace a vytvoření 

zpevněných okrajů. Tato komunikace bude tvořit hlavní napojení na již stávající komunikace 

II/647. 

 

5.1.3 Sejmutí ornice 

Protože se celá plocha řešeného území spadá pod ZPF , bude provedeno sejmutí ornice. Výška 

sejmuté ornice bude 200 mm. Kubatura této skrývky bude zhruba 65 000 m3. Část této sejmuté 

ornice bude odvezena ne skládku, zbývající množství ornice bude uloženo na deponii, pro 

pozdější využití ve finální fázi návrhu a opětovně využita. 

 Stanovení místa deponie sejmuté ornice bude stanoveno vhodnou etapizací výstavby 

území v přípravné fázi projektu. Samotný urbanistický návrh č. 1 bude zdrojem informací pro 

nalezení toho místa. 

 Charakter reliéfu terénu na tomto území se ve větší části neprojevuje náhlými změnami 

sklonů nebo jiných územní překážeš. Tyto problémy se projevují pouze v jihozápadní části 

území, kde je převýšení terénu 4 m výšky na vzdálenost 62 m. V této části nebyla z důvodu 

vysokých nákladů za terénní úpravy navrhována zástavba. Naopak této charakteristiky bylo 

v návrhu využito. Podrobněji ve výkresu č. 06_Návrh č. 1. 

 Ostatní plochy se nacházejí ve vhodných sklonových charakteristikách, na těchto 

plochách budou zemní práce a úpravy terénu pouze minimální a spojené se zakládáním 

jednotlivých staveb. 
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5.1.4 Zeleň 

Na jihovýchodní části řešené lokality se nachází jediná vysoká zeleň na tomto území. Tato zeleň 

probíhá podél zmíněné komunikace II/647 v délce cca 350 m a šířce 15 m. V této části bude 

nutné provést inventarizaci zeleně a zjištění stavu dřevin, pro stanovení případných 

odstraňujících prací. Pokud se zde však nebude nacházet problém, tato zeleň bude dále 

zakomponováno do obou urbanistických návrhů a zároveň tak bude tvoři optickou clonu od 

frekventované dopravní trasy. 

 

5.2 Urbanistické řešení 

 

Urbanistický návrh řešené lokality byl proveden ve dvou variantních návrzích. Obě varianty 

sdílejí stejně napojení území na stávající dopravní infrastrukturu a to na dopravní komunikaci 

s označením II/647. Toto napojení je také navrhováno u obou variant stejné a to pomocí 

vytvoření odbočovacího pruhu pro bezpečný vjezd na dané území. Tento vjezd na území je 

řešen a dimenzován pro obě varianty na nákladní vozidla. Pro tuto dopravu byly také 

navrhovány poloměry oblouků dle platných norem a legislativy. Podrobnější popisy 

jednotlivých návrhů budou popsány jednotlivě. 

 Pro detailnější vypracování byl vybrán návrh č. 1, sportovně rekreační centrum. 

 

5.3 Návrh č. 2 

 

Urbanistický návrh č. 2 je zaměřený na výstavbu logistického centra. Tato varianta je zaměřená 

na efektivní využití plochy skladovacími prostory a zároveň jednoduchou dopravou nákladních 

automobilů od vjezdu na území až po samotné naskladnění. 

  Připojení navrhovaného území na stávající dopravní komunikaci II/647 je navrženo na 

hranici řešené lokality na severní straně. Tato nově navržená komunikace je jediným možným 

přístupem na řešené území a zároveň také jediná možná dopravní komunikace, která slouží pro 

opuštění této lokality. Doprava na řešeném území je tedy obousměrná. Tato komunikace se 

táhne podél severní hranice území do vzdálenosti cca 250 m, kde se napojuje na dané území. 

Ve středu lokality návrhu č. 2 je navržen kruhový objezd, který dělí území do čtyř kvadrantů, 
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díky svým výjezdům z kruhového objezdu. Popis bude probíhat proti směru hodinových 

ručiček. 

 Ještě před vjezdem na kruhový objezd je umístěná autobusová zastávka MHD pro 

linkové spoje města Ostravy. Zastávky jsou navrženy zrcadlově proti sobě, tudíž již zmíněný 

kruhový objezd složí jako obratiště pro linkové autobusy. 

 Dopravní komunikace dělí území do horní a spodní části, kdy horní část tvoří zrcadlově 

umístěné budovy skladovacích ploch a hal, kde první výjezd z kruhového objezdu tvoří osu pro 

toto rozdělení. V této horní části území se nachází dva velkosklady se čtyřmi halami. Oba 

velkosklady disponují dostatečně velkou plochou pro manipulaci, vyložení a naložení 

skladovaného zboží. Oba komplexy velkoskladů disponují navrženým parkovištěm pro osobní 

automobily. 

 Z druhého výjezdu kruhového objezdu se po 200 m můžeme dostat do samostatně 

řešeného velkoskladu s halou, kde jsou také navrženy dopravní komunikace v dostatečné míře, 

aby zde nedocházelo kolizím nákladních automobilů. 

 Na konci druhé výjezdu z kruhového objezdu je navrhnut objekt pro technické zázemí, 

který slouží hlavně jako prostor pro navržení čistírny odpadních vod. Toto území dále nikam 

nevede, je zde možnost otočení na obratišti pro osobní automobily před budovou technického 

zázemí k této řešené lokalitě. 

 Posledním a to třetím výjezdem z kruhového objezdu se dopravní komunikace dělí 

území na severovýchodní část a jihozápadní. 

 Jihozápadní část obsahuje navrženou centrální administrativní budovu tohoto území, 

která slouží pro všechna logistická centra na tomto území, pro zjednodušení centralizace těchto 

ploch. Před navrženou centrální administrativní budovou je navrhnuto parkoviště pro osobní 

automobily. Mezi parkovacím stáním a administrativní budovou je vyhrazen prostor pro zeleň 

a oživením mechanického dojmu logistických center přírodou. Toto místo je také navrhováno 

jako odpočinek při polední pauze pro zaměstnance administrativní budovy. 

 Na konci třetího výjezdu z kruhového objezdu je navrhnut další velkosklad včetně haly 

a parkovacích ploch pro dostatečnou obsluhu potřeb zaměstnanců dopravy pomocí osobních 

automobilů. 
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 Poslední část a to severovýchodní je vyhrazena pro dva komplexy halových objektů, 

které jsou zrcadlově položený a sdílí prostor mezi nimi pro vjezd nákladních automobilů. Tyto 

haly fungují každá jako samostatný objekt. 

 V této severovýchodní oblasti je také podél nově navrhnuté dopravní komunikace, 

obsaženo místo pro dešťovou zdrž. Která je zde umístěna z důvodu velkých zastavěných ploch, 

které zamezují vsakování dešťové vody. 

Mira využití zastavění území je stanovena v tabulce č. 3, která znázorňuje velikosti jednotlivých 

ploch. 

ZPŮSOB VYUŽÍTÍ PLOCH PLOCHA [ m ] 

Zastavěná plocha 59 500 

Plocha dopravních komunikací 42 389 

Plocha komunikací pro pěší 3400 

Plocha zeleně 106 211 

Celková plocha území 211 500 

Tab. č. 3 – Tabulka rozdělení využitých ploch návrhu č. 2 ( Zdroj: autor DP ) 

 

5.4 Návrh č. 1 

 

Návrh č. 1 a to návrh sportovně rekreačního centra. Tato urbanistický varianta návrhu zástavby 

řešené lokality byla vybrána k detailnějšímu řešení. Koncepce této varianty spočívá v několika 

funkcích, které tomuto území přidávají na atraktivitě. K tomuto variantnímu řešení 

urbanistického návrhu vedla především myšlenka zdravého stylu života ve velkoměstech a 

využití atraktivních území jinak než jen pro čistý zisk nebo pro realizaci průmyslových zón a 

nákupních center. 

 Stejně tak jako návrh č. 2, tak i tato urbanistická varianta je na stávající dopravní 

infrastrukturu připojena stejným způsobem. A to zhruba v kolmém směru na komunikaci II/647 

v severovýchodní části území, kde nově navržená komunikace vede podél hranice území až do 

vzdálenosti cca 350 m. Na této délce se se území napojuje dopravní infrastrukturou ve třech 

místech. První a to nejblíže ke stávající komunikaci II/647, se napojuje po 150 m. Další napojení 
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pak následuje ve vzdálenosti 280 m a v poslední řadě napojení na konci této komunikace ve 

vzdálenosti 350 m. 

 Tyto jednotlivé větve silniční komunikace rozdělují území do 2 částí. První část a to při 

odbočení ve vzdálenosti 150 m, které vede rovnoběžně s komunikací II/647, vede do části 

území navrhovaného o dvě haly distribučních center. Tyto distribuční centra slouží 

k pronajmutí jednotlivým výrobcům, pro vytvoření zásobovacího skladu určitým zbožím pro 

město Ostravu. Komunikace, která vede k těmto distribučním centrům je z jedné strany 

lemována distribučními centry a z druhé strany navrhnutou výsadbou vysoké zeleně 

s mezilehlou keřovitou zelení pro odstínění distribučního centra od samotného rekreačně-

sportovního. 

 Distribuční centra disponují společným mezilehlým prostorem určeným k zásobování a 

dopravy samotného zboží do dalších míst. Oba distribuční sklady mají také samostatná 

parkovací místa. Počet parkovacích ploch je rozepsán v příloze č. 8. 

 Tato trasa komunikace dále vede od distribučních center až na konec území řešené 

plochy, kde se komunikace stáčí při hranici řešené lokality až do jihozápadní části, která je 

specifická svým vysokým převýšením na krátké vzdálenosti. Reliéf terénu je dále popsán ve 

výkresu č. 04_Skutečný stav, kde je proveden řez reliéfem terénu. Na konci této větve silniční 

komunikace je prostor pro návrh čistírny odpadních vod. Tato problematika je dále popsána 

v kapitole 5.5. Technická infrastruktura. 

 Při vrácení se zpět na nově navrženou komunikaci, která vede podél řešeného území, se 

dostaneme na odbočení ve vzdálenosti 280 a350 m od komunikace II/647. Tyto dvě odbočky 

tvoří jednosměrně řízenou dopravní komunikaci v řešeném území pro účely rekreace a sportu. 

Přičemž vjezdem na území je napojení na komunikaci ve vzdálenosti 350 m a odbočení ve 

vzdálenosti 280 m jejím výjezdem z území. 

 

5.4.1 Koncepce účelu daného území 

 Koncepce toho území s územní funkcí pro rekreaci a sport je následující: 

- Místo rekreace pro sport při výjezdu z centra města (např. cesta z práce do domů) 

- Zařízení nebo prostory, kde je možné si po sportovním výkonu objednat zdravou stravu 

ve formě hotového jídla nebo místa pro nakoupení surovin pro aktivní sportovní život 

- Možnost parkovaní osobním automobilem nebo doprava pomocí MHD 
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- Do sportovní činnosti zahrnout možnost využití přirozeného prostoru a né uzavřeného 

halového prostředí. 

- Možnost většího výběru sportovního vyžití 

- A možnost umístění mládeže do zařízení, kde o ně po dobu sportovního výkonu bude 

postaráno způsobem aktivního života. 

- Mít všechny tyto funkce na jednom snadno přístupném místě 

  

5.4.2 Popis území 

Při vstupu na území určeného pro rekreaci a sport je nutné použít jednosměrně řízený provoz 

silniční dopravy. K vjezdu na území tedy slouží napojení komunikace 350 od stávající 

komunikace II/647. 

 U vstupu na tuto řešenou plochu se na západní straně nachází objekt ubytoven, který 

slouží především pro ubytování sportovních mužstev, které tuto plochu mohou využívat pro 

různá přípravná soustředění. Budova ubytoven je navrhována na kapacitu 60ti ubytovaných 

osob. Tato kapacita je pouze počáteční, pro snížení pořizovacích nákladů. Do budoucna je 

počítáno, pokud by se zvýšila úroveň užívání tohoto území, o přístavbu ubytoven pro navýšení 

kapacit. Tento objekt je zpřístupněn zpevněnou komunikací až k samotnému vchodu do 

budovy, přičemž bude proveden snížený obrubník, při nájezdu na tuto zpevněnou komunikaci. 

Toto opatření je navrženo z důvodu nošení těžké batožiny na velkou vzdálenost. U budovy 

ubytoven jsou také navrženy parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Tato problematika je dále zmíněna v kapitole 5.7.Bezbariérovost území. 

 Na východní straně se nachází objekt pro děti a mládež, který je oplocen a na své parcele 

má vytvořené minigolfové hřiště, pískoviště, prolézačky a houpačky. Tento objekt slouží 

především jako „dětský koutek“ v nákupních centrech. V tomto objektu je počítáno s lidmi, 

kteří jsou proškoleni k hlídání mládeže a rozvíjení jejich pohybových nadání. 

 Dále po průjezdu územím se na západní straně nachází zastávka MHD pro autobusovou 

dopravu. Tento zastávkový pruh pro MHD je zvětšen, pro možnost odstavení autobusu 

jednotlivých ubytovaných sportovních mužstev. Přesně rozměry rozměrů dopravní 

infrastruktury, jsou vyřešeny ve výkresu č. 10_Dopravní infrastruktura. 

 Na západní straně podél komunikace je také navrženo multifunkční hřiště s běžeckým 

oválem o délce 400 m po obvodu toho hřiště. Ve vnitřních prostorech hřiště je umístěno 
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zmenšené fotbalové hřiště s umělým povrchem, multifunkční hřiště pro futsal a házenou a také 

vytvoření tří basketbalových košů. K tomu hřiště je také vázán objekt tribuny, kde se nacházejí 

prostory pro sledování sportovních výkonů a také šatny pro sportovce. 

 Dále se takto komunikace stáčí jižně, kde se nachází centrální budovat zázemí pro 

crossfit. K této budově jsou také v přímém kontaktu 2 paralelně umístěny haly pro cvičení se 

sdíleným středovým prostorem, který je vytvořen z umělé trávy. Tento prostor je k užívání 

v letních obdobích a provozování sportu crossfit ve venkovních prostorech. Z této plochy umělé 

trávy je přímý vstup do navrženého parku, který odděluje čistírnu odpadní vod a distribuční 

centrum od tohoto území. K tomuto objektu je vytvořený rovnoběžný vjezd s jednosměrnou 

komunikací, pouze pro osobní automobily. Součástí této budovy jsou i navržená parkovací stání 

spolu s parkovacím stáním pro imobilní osoby přímo u budovy zázemí pro crossfit.  

 Navržený park plní funkci rekreační, ale také sportovní. Se svým napojením na veškeré 

plochy v území je zde snadný pohyb a až 3 km tras pro volnou chůzi, běh nebo in-line bruslení. 

 Ve středovém území, které je po svém obvodu ohraničenou jednosměrnou silniční 

komunikací, se nachází v centrální oblasti sběrné parkoviště. Toto parkoviště slouží především 

k odstavení osobního automobilu a ušetření drahocenného prostoru, vytvářením vysokého 

počtu parkovacích míst u jednotlivých objektů. Kapacita toho parkoviště je 140 parkovacích 

stání, včetně stání pro imobilní osoby. Zmíněné parkovací stání slouží především k umístění 

osobního automobilu do centrální části území, pro rovnoměrnou vzdálenost k jednotlivým 

objektům v území. 

 K tomu parkovacímu stání je navrženo parkovací stání alternativní silniční dopravou, 

tyto plochy jsou oddělené od veřejného parkování a opatřené o budovu pro správce těchto 

prostředků. V návrhu je navrhováno 20 parkovacích stání pro tyto účely. Tyto plochy budou 

využívat systému „Pay as drive“, kde tento druh dopravy pomocí systému GPS zaznamenává 

vykonanou vzdálenost tímto dopravním prostředkem, kterou uživateli zpoplatní. K této 

specifické dopravě budou využívány elektromobily. Tento ekologický krok k ochraně životního 

prostředí, jsem navrhl z důvodu zkvalitnění udržitelného rozvoje pro budoucí generace. 

Umístění řešeného území je svým umístěním ideálním krokem, pro zavedení této dopravy a 

k ochraně znečištění ovzduší. Tato doprava v sobě také nese úlohu ekonomickou a to ušetření 

finančních prostředků za spalovací paliva. 
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 Dále je v této středové oblasti navržen objekt pro stravování s kapacitou 20 osob, 

určenému k vyzvednutí připraveného jídla s možnosti odnosu nebo konzumací na místě. Tento 

prvek stravování po sportovním výkonu je velice důležitý a proto lokalizován do centra území. 

Dále v jižní části území, pří výjezdu z tohoto sportovního areálu, navrhuji zázemí pro tenisový 

klub s přilehlým parkovacím stáním, včetně parkovacích stání pro imobilní osoby. Součástí 

tenisového klubu je i budova se zázemím.  

 Poslední navrženým objektem toho řešeného území je budova obchodu se zaměřením 

na zdravou stravu. Součástí objektu jsou parkovací plochy pro osobní automobily, které jsou 

vypočítány v příloze č. 8 Výpočet parkovacích stání. 

 

5.5 Dopravní infrastruktura 

 

Při návrhu dopravní infrastruktury bylo vycházeno z platných legislativních předpisů a zákonů. 

[4] [15] [16] [17] [18] [21] [22] 

 Z dat ředitelství silnic a dálnic je zřejmé, že silniční komunikace II/647 patří mezi jeden 

z nejfrekventovaněji zatížených úsekům města Ostravy. Tento fakt bylo nutné zohlednit, při 

průběhu navrhování připojení území na tuto komunikaci.  

Z toho důvodu bylo nezbytné území řešené lokality napojit na dopravní infrastrukturu 

pouze v minimalizované míře, proto bylo navrženo napojení pouze v jednom místě. 

Vytvářené kruhového objezdu, zde nebylo efektivním způsobem, z důvodu příliš 

velkého snížení plynulosti dopravy. 

Pro plynulou jízdu po řešeném území i pro těžkou dopravu, byly stanoveny poloměry 

oblouků na 15 m a šířka komunikace 10,5 m. 

Poloměry oblouků v zóně pro sport a rekreaci, byly navrženy 10 m a šířka jednosměrné 

komunikace 6 m. Pomocí testu průjezdu autobusu městské hromadné dopravy, bylo dokázáno, 

že tyto rozměry jsou dostačující, pro bezpečný průjezd územím. 
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5.5.1 Řešení klidové dopravy 

 Řešení klidové dopravy a stanovení minimální počtu parkovacích stání bylo vypočítáno na 

základě stanovení výpočtu počtu zaměstnanců kapacit jednotlivých objektů. Výpočet řešení 

klidové dopravy je stanoven v příloze č. 2_Výpočet počtu zaměstnanců. 

 

5.5.2 Pěší komunikace 

Návrh pěší komunikace byl proveden s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Z toho důvodu pohodlného míjení lidí na pěší komunikaci, byla stanovená šířka na 

1,5 m. V místě vytvoření MHD zastávky však bylo nutné tuto šířku zvětšit na 2 m, dle platných 

legislativních předpisů a zákonů. V řešeném území jsou umístěny lavičky, pro odpočinek. 

V místech parku jsou však tyto lavičky umístěny v zálivu. Rozměr toho rozšíření byl stanoven 

na 1 x 5 m.  

 V místech přechodu pro chodce je nutné provést snížení obrubníku na max. hodnotu 20 

mm. Přechody jsou navrhovány z vhodných materiálů, aby imobilní osoba poznala pomocí 

nášlapu změnu povrchu a mohla se tak pomocí této úpravy orientovat a bezpečně přejít místo 

pro přecházení. Sklony pěší komunikace nesmí přesáhnout 2 % příčného sklonu a 8 % 

podélného sklonu. Tato problematika a použitá skladba pěší komunikace je podrobněji 

vyřešena ve výkresu č. 12_Řez uličním prostorem. Při návrhu těchto komunikací bylo nutné 

dodržet platnou legislativu. [10] 

 

5.6 Technická infrastruktura 

5.6.1 Vodovod 

Problematika připojení řešené lokality na zdroj pitné vody, byl projednán se správcem 

společnosti OVaK a. s., Nejbližší možné připojení je směrem na jih od území ve vzdálenosti 

cca 800 m na distribuční potrubí společnosti OVaK a. s. o dimenzi DN 500. Toto připojení není 

běžné, proto bude nutné zřízení AT stanice, která slouží k redukci tlakových poměrů 

v distribučním potrubí na menší dimenze. Řešení vedení potřebují vodovodu na daném území 

je větvený síť. 

 Výpočtem potřeby vody bylo zjištěno minimální požadované DN potrubí na řešeném 

území. Tento výsledek byl ovlivněn nutností požárního hydrantu a tak byla stanoveno 

minimální DN vodovodního potrubí na 150 mm. 



38 
 

 Uložení vodovodního potrubí bude do hloubky 1,5 m, důvodem je uložení do nezámrzné 

hloubky zeminy. Na navrhovaném území jsou zřízeny 3 požární hydranty v maximální 

vzdálenosti 200 m sebe. 

 

5.6.2 Splašková kanalizace 

Splašková kanalizace byla navrhována dle výpočtu potřeby pitné vody. Tento výpočet stanovil 

minimální DN potrubí na 250 mm a sklonu 2%. Problematika řešení splaškových vod vznikla 

ve chvíli hledání možné místa napojena na veřejnou infrastrukturu. Tato možnost není 

ekonomicky, aby výhodná z důvodu napojení na vzdálenost 1,5 km a komplikace vedení přes 

cizí pozemky. 

 Tento problém musel být vyřešen návrhem na výstavbu ČOV, která bude dále přečištěné 

odpadní vody vypouštět do vsakovacích boxů a dále vsakovat do zeminy. Poloha ČOV byla 

stanovena reliéfem daného území, kde bylo této pozice využito, pro umístění nedobře esteticky 

vypadajícím objektem technického zařízení. Pro snížení míry narušení okolí byla kolem hranice 

ČOV navržena hustá síť vysoké zeleně a křovinatých dřevin. Samotná kanalizace byla navržena 

jako gravitační. 

 Jako použitý materiál kanalizačního potřebí bylo navrženo kanalizačních trub Ultra Rib 

2, které bude trasováno v příznivých podmínkách a v navrhovaném území v ose navržené 

vozovky. Jako revizní šachty jsou navrženy šachty Tegra 500 a umístěny v maximální 

vzdálenosti 50 od sebe. 

 Na území bylo navrženo celkem 36 ks revizních šachet a kanalizační potrubí Ultra Rib 

v délce 1620 m. 

 

5.6.3 Hospodaření s dešťovými vodami 

Nakládání s dešťovými vodami jsem zvolil pomocí vsakovacích boxů Wavin Q-BB o 

rozměrech 1200x600x600 mm a výšce krytí 1 – 1,1 m. Jako odvodňovací žlaby budou použity 

žlaby Brico Light AS 150 třídy zatížení 500. Umístění odvodňovacích žlabů je umístěno 

v krajnicích komunikací, kolmo na spád zpevněné plochy. V místech uložení dopravních 

komunikací a parkovacích stání, bude nutné do potrubí přidat odlučovače ropných látek. 



39 
 

 Jednotlivá území zpevněných ploch: střechy, dopravní a pěší komunikace, byly vypočítány a 

rozděleny do 6 zón v řešeném území. Kde každá zóna odvádí pomocí sběrného potrubí dešťové 

vody, které pak odvádí do vsakovacích boxů, kde probíhá vsak do stávající zeminy.  

 Výpočet vsakovacích boxů je podrobně proveden v příloze č. 6_Výpočet vsakovacích 

boxů.  

 

5.6.4 Elektrická energie 

Zavedení připojení řešeného území na sítě stávající elektrické energie nebylo jednoduché. Toto 

připojení bude muset probíhat ze vzdáleného místa 1,5 km od řešeného území. Připojení bude 

probíhat na volné sloty stožárové trafostanice o příkonu 32 kV. Pohled na připojení již zmíněné 

odběrné místo je zdokumentováno v Obr. č. 3 – Fotografie stožárového trafa.  

 V řešeném území je vedení elektrické energie navrženo jako podzemní vedení VN 22 

kV. Trasování tohoto vedení je souběžné s vedením vodovodu. 

 Pro jednodušší odpočet elektrické energie u objektů distribučních center, bude u 

každého z objektů umístěna jedna kiosková trafostanice 22/0,4 kV. 

 Na rozvody NN vedení osvětlení, bude muset být vypracován „ Projekt venkovního 

osvětlení areálu“, který odborně určí přesně trasování tohoto vedení. 

  

5.6.5 Plynovod 

Rozvody technického zařízení plynovodů, není v území navrhováno z důvodu vysokých 

pořizovacích nákladů. Tato energie bude nahrazena vyšším odběrem elektrické energie  
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5.7 Řešení bezbariérovosti území 

 

Plocha celého řešeného areálu bude posouzena z hlediska vyhlášky č. 398/2099 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [10] 

 

5.7.1 Komunikace pro pěší 

Komunikace pro pěší jsou v celém zájmové území navrhované v šířce 1,5 m, tyto plochy 

nesmějí být ve větším podélném sklonu než je 8,33% a příčném sklonu 2 %.  

 Pro bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace, jsou navrženy 

výšky obrubníků na jedné straně minimálně 60 mm vysoké, pro vytvoření vodící linie. Výškové 

rozdíly komunikací pro pěší a dopravních komunikací, budou navrženy s minimálním rozdílem 

80 mm. V místech pro přecházení budou tyto výšky sníženy na maximální hodnotu 

nepřevyšující 20 mm. 

 Dále v celém území bude použit povrch pěších komunikací z materiálů určených dle 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb.  

 Přechody pro chodce musejí splňovat minimální požadavky šířky a délky signálních a 

varovných pásů. Pro signální pás minimálně 1500 mm délky a musí být svým zakončením 

doveden na vodící linii přirozenou či umělou a 800 mm šířky. Varovný pás pak musí mít 

minimální délku 400 mm a musí přesahovat signální pás o minimální šířku 800 mm. 

 Přechod pro chodce bude dále opatřen pruhy přechodu a délce 500 mm. Z důvodu šířky 

komunikace >6 m, není nutné navrhovat vodící pásky přechodu. 

  

5.7.2 Vstupy do objektů 

Vstupy do objektu při nedostatečném kontrastu budou řešeny kontrastními pásky o šířce 50 mm 

jednoho pásku a počtu tří pruhů. Umístěné těchto proužků musí být ve výšce 800 – 1000 mm a 

1400 – 1600 mm od podlahy. Volné plochy před vstupem musejí splňovat minimální prostor 

pro osobu na vozíčku a to v rozměrech 1200 x 1500 mm, pří otočení o 90°. Vstupní dveře nesmí 

mít do minimální výšky 400 mm prosklenou výplň dveřního křídla. 

 Výška otevírací kliky budou navrhovány do výšky 1100 mm. 

 



41 
 

5.7.3 Autobusová zastávka MHD 

V místě polohy zastávky MHD musí dosahovat šířka pěší komunikace do minimální šířky 2000 

mm. Nástupní hrana zastávky musí být ohraničena varovným pásem o šířce 400 mm 

s vyznačenou kontrastní barvou ( žlutá ). U vstupu do dopravního prostředku MHD musí být 

zřízen signální pás o šířce 800 mm, která osobu s omezenou schopností pohybu a orientace 

bezpečně navede do prostředku MHD.  

 

5.7.4 Parkovací stání 

 

Veškerá parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musejí být 

patřičně označeny vhodným svislým a vodorovným značením. Na řešeném území jsou tyto 

plochy označeny ve výkresové části.  

 Návrh těchto ploch probíhal v rozměrech 2500 x 5500, kde dvě tyto parkovací plochy 

využívali jeden společný prostor pro manipulaci a to o šířce 1500 mm. Vstup z těchto 

parkovacích ploch na plochy pěší komunikace je navrhován do maximální výšky převýšení 20 

mm. Příčný sklon těchto parkovacích stání nesmí přesáhnout hodnoty určené normou.  
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6 Návrh budovy 

Součástí zadání diplomového projektu je i řešení vybrané budovy z řešené lokality. Pro tento 

účel jsem si vybral budovu pro zázemí sportoviště crossfit. Při návrhu byly dodrženy tyto 

legislativní předpisy [5] [8] [9] [10] [15] [18] 

6.1 Účel objektu 

Vybraný objekt řešeného území nese účel vytvoření zázemí pro sportovce crossfit. Důležitým 

prostorem tohoto zázemí budou hygienické prostory. Toto zázemí musí obsahovat šatny pro 

může a ženy zvlášť, také sprchy a toalety. Aby byla zaručena funkce toho objektu, je nutné také 

vytvořit prostory pro zaměstnance a samostatně umístěnou místnost s bezbariérovým wc, které 

bude přístupné z veřejných prostor a bude splňovat další náležitosti dle platných legislativních 

předpisů. Zbývající plochy budou využitý pro služby, které jsou k této aktivitě blízké a to 

masážní salon. Očekávaná kapacita šaten je navrhována na 80 sportovců a 5 zaměstnanců. 

 

6.2 Konstrukční řešení 

Konstrukční systém řešeného objektu je navržen jako podélný stěnový systém s vyztužujícími 

příčnými stěnami, které rozdělují vnitřní prostor do místností.  

 Tloušťka nosné obvodové stěny je stanovena na 450 mm ze zdiva Porotherm T profi 

z cihel vyplněných minerální vatou. Jedná o zděný systém z keramických tvarovek. Vnitřní 

nosné stěny jsou navrženy na tloušťku 300 mm, také od společnosti Porotherm. Jako 

rozdělovací materiál vnitřní dispozice budou použity příčkovky od společnosti ytong tloušťky 

150 mm.  

 Základovou konstrukcí tvoří základové pasy se základovou deskou. Obvodové 

základové pasy musejí být založeny v minimální hloubce 850 mm a to pod hranicí nezámrzné 

hloubky zeminy.  

 Budova je navrhována jako nepodsklepený přízemní objekt se střešní konstrukcí ploché 

jednovrstvé střechy. 
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6.3 Dispoziční a architektonické řešení 

Architektonické řešení budovy není charakterizováno specifickou zástavbou nebo jinými 

určujícími prvky.  

 Dispoziční řešení budovy je pojato tak, aby jednotlivé činnosti, které je nutné pro 

přípravu před cvičením, probíhaly postupně a logicky na sebe navazovali. Proto hned při vstupu 

do objektu, se nachází široká chodba, která vede k recepci, kde cesta dále pokračuje do prostor 

šaten. Z těchto prostor je přímý vstup do umýváren a toalet. Dále je vstup z šaten přímo ve 

spojení s halou určenou ke sportovní činnosti crossfit. 

 Dispozice budovy je podélně rozdělena na část uživatelskou a část služeb pro sportovce 

a místa skladovacích ploch veškerých sportovních potřeba, které jsou nutné k jednotlivým 

trenigům.  

 

6.4 Tepelně technické požadavky 

Tepelně technický stav budovy nebyl specificky označen, proto je tato část bez nutného řešení. 

Pro dodržení tepelně technického stavu budovy je nutné provést výpočet prostupu tepla 

obvodovou konstrukcí. 

6.5 Doprava 

K řešenému objektu je v návrhu dotažená silniční komunikace až k budově, kde se nachází 

prostory pro parkovací stání.  

 Počet parkovacích míst je součtově 10. Z toho počtu jsou 2 určena pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Jsou umístěna tak, aby k nim byl umožněn co 

nejkratší přístup z parkovacího stáni ke vstupu do objektu. 
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6.6 Obecné požadavky na výstavbu 

Při výstavbě je nutné dodržovat obecné požadavky na stavby, které jsou spojené se stavebním 

zákonem č. 183/2009 Sb., o územní plánování a stavební řádu, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na výstavbu a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využití území v platných zněních 

 Dále je nutné dodržet a evidovat kontroly BOZP a příslušné technické normy a předpisy, 

které jsou spojené s výstavbou stavebních objektů.  
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7 Orientační propočet finanční náročnosti 

Součástí diplomové práce byl také proveden orientační propočet investičních nákladů řešeného 

území. 

 Při vypracování byly použity podklady od společnosti RTS z internetových zdrojů 

www.stavebnístandardy.cz a ceny měrných jednotek z portálu www.uur.cz  

K výpočtu byly použity cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2015“ 

 

Orientační propočet byl rozdělen do těchto fází: 

 

I. Projektové a průzkumné práce  

II.  Provozní soubory  

III.  Stavební objekty  

IV. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy (vedlejší rozpočtové náklady)  

V. Umělecká díla  

VI. Náklady na umístění stavby  

VII.  Ostatní náklady neuvedené v jiných hlavách  

VIII. Rezerva, nepředvídané náklady  

IX. Jiné investice  

X.  Náklady hrazené z investičních prostředků nezahrnované do pořizovací ceny 

základních prostředků  

XI. Náklady hrazené z provozních prostředků 

 

 

 

 

 

http://www.stavebnístandardy.cz/
http://www.uur.cz/
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ORIENTAČNÍ SOUHRNNÝ 

PROPOČET NÁKLADŮ     

    

    

REKAPITULACE CELKOVÝCH 

NÁKLADŮ       

    

Položka Cena bez DPH DPH [%] Cena s DPH 

I. Projektové a průzkumné práce 14 411 800 Kč 21 17 438 300 Kč 

II. Provozní soubory 0 Kč 21 0 Kč 

III. Stavební objekty 399 218 190 Kč 21 483 055 100 Kč 

IV. Stroje, zařízení a inventář 

investiční povahy 0 Kč 21 0 Kč 

V. Umělecká díla 0 Kč 21 0 Kč 

VI. Náklady na umístění stavby 19 960 910 Kč 21 24 152 800 Kč 

VII. Ostatní náklady neuvedené v 

jiných hlavách 0 Kč 21 0 Kč 

VIII. Rezerva, nepředvídané 

náklady 39 921 819 Kč 21 48 305 500 Kč 

IX. Jiné investice 212 378 099 Kč 21 256 977 500 Kč 

X. Náklady hrazené z investičních 

prostředků  0 Kč 21 0 Kč 

XI. Náklady hrazené z provozních 

prostředků  0 Kč 21 0 Kč 

 685 890 900 Kč  829 929 200 Kč 

 

  

I. PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE       

     

Zdroj: Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA 2015    

     

ZRN celkem bez DPH 399 218 190 Kč  

    

Zařazení projektu do honorářové zóny III  

Percentuální sazba dle Sazebníku UNIKA 3,33-3,89%  

Střední hodnota získána extrapolací 3,61%  
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Cena projektových a průzkumných prací   

Sazba projektových prací bez DPH 

  14 411 800 Kč  

DPH 21% 

  3 026 478 Kč  

Honorář celkem s DPH 

  17 438 300 Kč  

     

Číslo 

výkonové fáze Název výkonové fáze Označení 

Podíl 

[%] 

Cena za VF 

[Kč] 

VF1 Příprava zakázky PPR 1 144 118 

VF2 Návrh/studie stavby STS 13 1 873 534 

VF3 

Vypracování dokumentace pro 

územní řízení DUR 15 2 161 770 

VF4 

Vypracování dokumentace pro 

stavební řízení DSP 22 3 170 596 

VF5 

Vypracování dokumentace pro 

provedení stavby DPS 28 4 035 304 

VF6 

Vypracování dokumentace pro 

zadání stavby DZS 7 1 008 826 

VF7 

Spolupráce při výběru 

dodavatele VDS 1 144 118 

VF8 

Spolupráce při provádění 

stavby/výkon autorského a 

technického dozoru ATD/ITD 11 1 585 298 

VF9 

Spolupráce po dokončení stavby 

a uvedení stavby do užívání SKP 2 288 236 

Celkem bez 

DPH       14 411 800 Kč 

     

     

II. PROVOZNÍ SOUBORY       

     

NEOBSAHUJE     
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Stavební objekt 

Cena ZRN 

bez DPH 

DPH 

[%] DPH Cena ZRN s DPH 

SO 01 - Skladovací hala 155 025 000 21 32 555 250 187 580 300 

SO 02 - Skladovací hala 13 608 000 21 2 857 680 16 465 700 

SO 03 - Skladovací hala 13 195 000 21 2 770 950 15 966 000 

SO 04 - Skladovací hala 24 840 440 21 5 216 492 30 057 000 

SO 05 - Skladovací hala 2 650 000 21 556 500 3 206 500 

SO 06 - Skladovací hala 993 750 21 208 688 1 202 500 

SO 07 - Skladovací hala 2 385 000 21 500 850 2 885 900 

SO 08 - Skladovací hala 3 000 000 21 630 000 3 630 000 

SO 09 - Administrativní 

budova 510 000 21 107 100 617 100 

SO 10 - Administrativní 

budova 2 583 800 21 542 598 3 126 400 

SO 11 - Administrativní 

budova 4 958 500 21 1 041 285 5 999 800 

SO 12 - Administrativní 

budova 1 023 900 21 215 019 1 239 000 

SO 13 - Administrativní 

budova 60 949 600 21 12 799 416 73 749 100 

SO 14 - Splašková kanalizace 9 293 200 21 1 951 572 11 244 800 

SO 15 - Vsakovací zařízení 13 165 400 21 2 764 734 15 930 200 

SO 16 - Vodovod 4 382 000 21 920 220 5 302 300 

SO 17 - Elektrická vedení 3 804 300 21 798 903 4 603 300 

SO 18 - Sdělovací vedení 209 700 21 44 037 253 800 

SO 19 - Pozemní komunikace 61 258 200 21 12 864 222 74 122 500 

SO 20 - Dlážděné plochy 14 949 500 21 3 139 395 18 088 900 

SO 21 - Veřejné osvětlení 1 282 600 21 269 346 1 552 000 

SO 22 - Mobiliář 445 500 21 93 555 539 100 

SO 23 - Veřejná zeleň 4 704 800 21 988 008 5 692 900 

ZRN celkem s DPH       483 055 100 Kč 

 

 IV. STROJE, ZAŽÍZENÍ A INVENTÁŘ 

INVESTIČNÁ POVAHY (vedlejší rozpočtové 

náklady) 

    

NEOBSAHUJE    

    

    

V. UMĚLECKÁ DÍLA       

    

NEOBSAHUJE    
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VI. NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ 

STAVBY     

    

Náklady na umístění stavby - 5% ze ZRN 19 960 910 Kč 

DPH 21%   4 191 791 Kč 

Celkové náklady na umístění stavby s DPH 24 152 800 Kč 

    

    

VII. OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V 

JINÝCH HLAVÁCH   

    

NEOBSAHUJE    

    

    

VIII. REZERVA, NEPŘEDVÍDANÉ 

NÁKLADY     

    

Rezerva - 10% ze ZRN   39 921 819 Kč 

DPH 21%   8 383 582 Kč 

Rezerva s DPH   48 305 500 Kč 

    

    

IX. JINÉ 

INVESTICE       

    

Položka Cena za m2 [Kč] 

Plocha 

[m2] 

Náklady [Kč] vč. 

DPH 

Výkup pozemků 650 374 200 243 230 000 Kč 

Vyjmutí pozemků ze ZPF 65 211 500 13 747 500 Kč 

Jiné investice celkem s 

DPH 
    256 977 500 Kč 

 

 

Cena za 1m2
 při výkupu pozemků byla stanovena dle cenových nabídek obdobných pozemků v 

blízkém okolí. Zdrojem byl server www.sreality.cz 

Výpočet nákladů na vyjmutí pozemku ze ZPF byl zpracován dle zákona č. 41/2015 Sb.   
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X. NÁKLADY HRAZENÉ Z INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

NEZAHRNOVANÉ DO POŘIZOVACÍ CENY ZÁKLADNÍCH 

PROSTŘEDKŮ 

    

NEOBSAHUJE    

 

XI. NÁKLADY HRAZENÉ Z PROVOZNÍCH 

PROSTEDKŮ   

    

NEOBSAHUJE    

    

    

VÝSLEDNÉ NÁKLADY       

    

Náklady na realizaci bez DPH (ZRN + náklady na umístění 

stavby) 419 179 100 Kč 

Náklady na realizaci s DPH (ZRN + náklady na umístění 

stavby) 507 206 800 Kč 

Celkové náklady bez DPH    685 890 900 Kč 

Celkové náklady s DPH   829 929 200 Kč 
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8 Závěr 

Tato práce měla za cíl vytvoření návrh zástavby rozvojového území města Ostravy. Pro 

vypracování této práce bylo nutné provést nejprve šetření území v podobě vyjádření správců 

sítí, širších vztahů a stanovení územní limit. A na základě těchto podkladů si určit vymezující 

plochy, zvolit vhodně zvolenou funkci území. Zástavba této řešené lokality proběhla ve dvou 

variantních řešeních, kde jedna z variant byla vybrána k detailnějšímu zpracování v podobě 

dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, návrh zeleně a doplňujících detailů území. 

Součástí bylo také provedení vizualizace území a stanovení orientačního rozpočtu. 

 Práce začala připravováním podkladů, pro prověření šetření území v podobě širších 

vztahů a limit daného území. Tento krok byl doprovázen o osobní jednání se správci sítí, pro 

získání stavu technické infrastruktury v daném území a jeho okolí. Protože se jednalo o 

rozlehlou plochu, bylo nutné provést také majetkoprávní vztahy z katastru nemovitostí. A 

samozřejmě nesmíme zapomenout na územní plán města Ostravy, který nám definoval určenou 

plochu a možné využité této oblasti. 

 Po prověření šetření území a získání dostatečného množství dat, bylo nutné vytvořit si 

mapový podklad, který bylo nutné převést do elektronické formy. Když byla všechna potřebná 

data shromážděna, bylo možné pomocí skin navrhovat variantní řešení plochy. Po vypracování 

dostatečného množství variantních řešení člověk přijde na různé spojitosti a variantní řešení se 

tím zredukují. Tímto způsobem jsem došel až k několika závěrečným návrhům. 

 Dále bylo už jen nutné se pro nějakou z variant rozhodnout a na té podrobněji pracovat. 

Při určení konkrétního využití se došlo k závěrům a limitům, které bylo potřeba vyřešit 

případnými konzultacemi. Tímto způsobem jsem postupoval dále až k finální verzi návrhu, pro 

kterou jsem vypracoval podrobněji výkresy technické a dopravní infrastruktury, doplnění 

výkresů pro odůvodnění řešení a stanovení detailního řešení zástavby rozvojové plochy. 

 Po této fázi následovali výpočty dimenzí inženýrských sítí a doplňujících výkresů, které 

řešili konkrétní problematiku území. Zpracování orientačního propočtu sepsání textové části 

celé práce, na které jsem zatím pracoval pouze v grafické formě. 

 Vlastní hodnocením musím dodat, že za myšlenkou řešení diplomové práce jsem si stál 

svým názorem a přes neshody, jsem se snažil návrh posouvat svou cestou. Pro obhájení je nutné 

si hlavně věřit a v to, co člověk navrhl. Jak bych jinak mohl přesvědčit ostatní při obhajobě, 

když si za svou prací nestojím vlastním názorem. 
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Jako soukromá osoba opravdu stojím za návrhy, které se snaží území zlepší, zdokonalit nebo 

jinak starat. Osobně se spíše setkávám s realizací projektů, za kterými stojí pouze zisk, ale 

minimální profit pro společnost. 
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PŘÍLOHY 



ŽADATEL
Petr Hanzlík

NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNEVYŘIZUJE / LINKA
ČEZ ICT Services, a. s. 21.09.20150200361857

Pro: Informativní

Věc: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Diplomová práce

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200361857 ze dne 20.09.2015, která se týkala sdělení o existenci
komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území                                                                                                                                              nenachází
komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází
jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 21.09.2016.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost
ČEZ ICT Services, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných
právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti
si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity,
zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu
společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly
vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy
Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s. Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasílací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PSČ 140 53



ŽADATEL
Petr Hanzlík

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE
0100469377 840 840 840 20.09.2015

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

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100469377 ze dne 20.09.2015 o sdělení existence energetického
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje energetické zařízení typu:

střet

síť VN
 Podzemní síť

síť NN síť VVN

 Stanice
 Nadzemní síť

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
ve znění pozdějších předpisů (dále jen                                    ). Přibližný průběh tras energetických zařízení
zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo
několik kabelů.

"energetický zákon"

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

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

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

Toto sdělení je platné do 20.03.2016 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je
taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy
k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, Plzeň

ČEZ Distribuce, a. s.



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených
důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je
potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné
právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány,
sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze
pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Přílohy
1. Situační výkres zájmového území

z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014 2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízeníIng. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti
ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, Plzeň

ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0200361857.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100469377.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100469377.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100469377.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100469377.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100469377.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100469377.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100469377.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100469377.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100469377.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100469377.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100469377.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100469377.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11

SKUPINA ČEZ



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící
a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách
krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona
zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.

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

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a
provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN
33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle
ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud
toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí
proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na
Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je
Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení
nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na
základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického
zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného
zákona.

www.cezdistribuce.cz



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma
      lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů
Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.
Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané
ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona
zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.

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

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby,
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry
(dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka
s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování
živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat
minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též
požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení
energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46
uvedeného zákona.

www.cezdistribuce.cz



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

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

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

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.

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

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

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení
energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46
uvedeného zákona.

www.cezdistribuce.cz



VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.
vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o

elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 568736/15 Číslo žádosti: 0115 337 591

Důvod vydání Vyjádření : Územní řízení k rozhodnutí - o umístění stavby, - o změně
využití území, - o změně stavby

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 7. 4. 2017.

Žadatel Petr Hanzlík
Stavebník

Název akce Územní studie - Diplomová práce
Petr Hanzlík

Zájmové území

Okres Ostrava-město
Obec Klimkovice, Ostrava
Kat. území / č. parcely Klimkovice; Poruba

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o 
existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sítě elektronických komunikací 
společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen Vyjádření).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření 
vydává společnost O2 Czech Republic a.s. následující Vyjádření:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech 
Republic a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení 
SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.vyznačeno 
(dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání 
Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
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Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového 
území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) 
tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve 
vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto 
Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále 
odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto 
Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK 
společnosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 
Czech Republic a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že 
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti O2 
Czech Republic a.s. a nebo
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro 
zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma 
SEK, vyzvat písemně společnost O2 Czech Republic a.s.k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím 
zaměstnance společnosti O2 Czech Republic a.s.pověřeného ochranou sítě - Karel Dombrovský, e-mail: 
karel.dombrovsky@o2.cz nebo Radim Koňař, e-mail: radim.konar@o2.cz (dále jen POS).
(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic a.s. Stavebník, který vyvolal překládku 
SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné 
úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností O2 
Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
(6) Společnost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území 
poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro 
který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, 
pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic a.s. V případě porušení těchto 
povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva 
autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost O2 Czech Republic a.s. na asistenční lince 14 111.
Přílohami Vyjádření jsou:
- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy  účelové mapy SEK)
- Informace k podmínkám napojení
- Informace k vytyčení SEK
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1

Vyjádření vydala společnost O2 Czech Republic a.s. dne: 7. 4. 2015.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních 
nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými 
a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a 
učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací 
ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné 
komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.                                                                                                                                                                        

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu 
činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí 
používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.                                                                                                                                                                                                        

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti O2 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho 
povinnosti.                                                                                                                                                                                                                                                    

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření
použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.                                                                                                                                                                                                                                                              

5. Bude-li žadatel na společnosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro 
jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, 
pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                                                                                                                                              

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 
číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                                                                                                                           

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně 
seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.                                                                                                                                                                                          

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní 
práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že 
možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením 
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                                                                                  

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.                                                                                                                                                            

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V 
přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.                                                                                                                                                                                                         
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6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí 
nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v 
takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, 
technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.                                                                                                                                                                   

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před 
zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel 
souhlas POS.                                                                                                                                                                                                                                                              

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic a.s..                                                                                                                                                                                                                                                              

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při 
přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                                                                                     

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv 
měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. 
komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).                                                                                                                                                                                                                            

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové 
vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve 
vzdálenost menší než 1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                                                                              

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                                                                                                              

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s 
případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, 
technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.                                                                                                                                                                                                                                                              

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku 
zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 596 682 978, 602 438 599 nebo poruchové službě 
společnosti O2 Czech Republic a.s., telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 
500.                                                                                                                                                                                                                                                           

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti O2 Czech 
Republic a.s. bezpečné odpojení SEK.                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v 
souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru 
stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i 
pod ní.                                                                                                                                                                                                                                                        

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

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

2 / 4

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322, IČ: 60193336, DIČ CZ60193336



Příloha k Vyjádření 568736/15 Číslo žádosti: 0115 337 591

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, 
koordinační atp.).                                                                                                                                                                                                                                             

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK
i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra 
dotčení SEK.                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických 
trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či 
přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.                                                                                                                                                                                                                                                              

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti O2 
Czech Republic a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení 
staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové 
stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v 
šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách 
radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.                                                                                                                                                                    

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti O2 Czech 
Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení 
správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, 
povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                                                                                                                                              

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, 
otevřeného plamene a podobných technologií.                                                                                                                                                                                                                    

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické 
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými 
předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany 
křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.                                                                                                                                                                                              

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu 
sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v 
hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.                                                                                                                                                                                     

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit 
tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.                                                                                                                                                                                                                                                              

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).                                                                                                                                                                                                                          
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5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem povinen zejména:

• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu 
ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,

• do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury 
či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,

• neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,

• předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod 
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,

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

• projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být 
vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů 
a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                                                                                                                                                       

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP#
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Informace k podmínkám napojení
Společnost O2 Czech Republic a.s., jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 
161 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) 
současně s vydáním Vyjádření následující informace o podmínkách včasného napojení stavby (objektu) k 
SEK u níž je zájem o služby elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).

Pro urychlení a usnadnění napojení Vašeho objektu k SEK a následnému zprovoznění požadovaných 
služeb společnosti O2 Czech Republic a.s., kontaktujte, prosím, naše pracoviště Plánování a výstavba sítě, 
které bude koordinátorem napojení objektu k SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je splnění 
technických, ekonomických a správních podmínek napojení v dané lokalitě. Kontaktními pracovníky pro 
řešení napojení Vašeho objektu k SEK jsou Skowronek Valter, Jablonského 2091 Ostrava, tel: +420 59 668 
2422 nebo Marek Tomáš, Jablonského 2091 Ostrava, tel: +420 59 668 2456.

Další užitečné informace:

- V rámci přípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to včetně výstavby přípojky k 
SEK. V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu označit jako stavební objekt - "SO Územní 
studie - Diplomová práce trasa SEK O2 Czech Republic a.s." Trasu kabelu SEK a místo napojení na stávající síť 
společnosti O2 Czech Republic a.s. konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již žádost o 
vydání územního rozhodnutí podali, případně územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy SEK, požádejte o 
změnu územního rozhodnutí u nové trasy SEK nutné pro napojení požadovaných objektů (projednání žádosti o 
změnu územního rozhodnutí se provádí pouze v rozsahu této změny).

- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší společnosti 
o nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a přípojku vedení SEK. V případě potřeby s Vámi 
společnost O2 Czech Republic a.s., uzavře smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního 
rozhodnutí pro výstavbu přípojky vedení SEK.

- Na základě našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést přípravu pro následné 
vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační 
rozvody s možností napojení k SEK. Dodatečně budované vnitřní rozvody mohou narušit estetický vzhled 
vybudovaného objektu.

- Dovolujeme si Vás také upozornit na současné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky 
č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba dle ustanovení § 45 odst. 5 této 
vyhlášky musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a 
provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní elektrické 
rozvody silnoproudé a komunikační musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití.

- Společnost O2 Czech Republic a.s. Vám nabízí předání typového projektu pro realizaci vnitřních 
rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. V případě zájmu o uvedené 
typové řešení kontaktujte, prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.

- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. (vztahuje se k síti 
větších územních celků jako jsou průmyslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na 
nezbytnost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ještě před zahájením realizace. Smlouva o smlouvě 
budoucí kupní bude upravovat především realizační, cenové a platební podmínky budované sítě a také 
problematiku věcných břemen k dotčeným nemovitostem. Na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude 
následně uzavřena vlastní kupní smlouva. Zpracování projektové dokumentace Vámi budované sítě konzultujte, 
prosím, s výše uvedeným kontaktním pracovníkem, který pro Vás zajistí nutnou konzultaci technických řešení s 
odbornými útvary společnosti O2 Czech Republic a.s.
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Aktuální nabídku služeb naší společnosti naleznete na letácích v prodejnách společnosti O2 Czech Republic a.s., 
na telefonní lince 800 02 02 02 nebo na internetových stránkách společnosti www.o2.cz.

Děkujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci při budování sítě a zprovoznění služeb 
elektronických komunikací ve Vašem objektu.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PODMINEK#
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Informace k vytyčení SEK
V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti O2 Czech Republic a.s. se, prosím, obracejte na 
společnosti uvedené níže.

O2 Czech Republic a.s. - středisko Morava sever
se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle
IČ:                60193336                                                         DIČ: CZ60193336
kontakt: tel: 596682861 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti O2 Czech Republic a.s.
se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava
IČ:                25788680                                                         DIČ: CZ25788680
kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, 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 PSČ 739 51
IČ:                25863037                                                         DIČ: CZ25863037
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.
se sídlem: Bučinská 1733, 735 41  Petřvald
IČ:                25163558                                                         DIČ: CZ25163558
kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

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

Josef Matoušek
se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00
IČ:                75591961                                                         DIČ: 6404090748
kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.
se sídlem: Důlní 889, 735 35  Horní Suchá
IČ:                47680954                                                         DIČ:
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Kočvara
se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21  Kopřivnice
IČ:                63341620                                                         DIČ:
kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.
se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00  Ostrava
IČ:                25355759                                                         DIČ: CZ25355759
kontakt: Tomáš Jurošek, tel.: 558340911, mobil: 606776048, e-mail: tomas.jurosek@optomont.cz
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Rostislav Ralidiák
se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301
IČ:                70244090                                                         DIČ: CZ70244090
kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava
se sídlem: U studia 2253/28, 700 30  Ostrava-Zábřeh
IČ:                44797320                                                         DIČ: CZ 44797320
kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnicky@sitel.cz

Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.
se sídlem: Příčná 2828/10, 746 01  Opava
IČ:                43964435                                                         DIČ:
kontakt: Jan Socha, mobil: 602741244, e-mail: jan.socha@smt.cz

zástup: Jan Fojtík, mobil: 602774138, e-mail: jan.fojtik@smt.cz
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RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB  a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Petr Hanzlík
Husova 476
29501 Mnichovo Hradiště

datum
07.04.2015

vyřizuje
Jaroslav Kápička

naše značka
5001095822

Věc:
Územní studie - Diplomová práce

K.ú. - p.č.: Klimkovice , Poruba

Stavebník: Petr Hanzlík , Husova 476 , 29501 Mnichovo Hradiště

Účel stanoviska: Existence sítí

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE 
Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko: 

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná 
plynárenská zařízení (dále jen PZ) ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou 
tohoto PZ a informací v legendě. 
Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve 
fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou 
nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných 
informací o jejich poloze. 
 
Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o existenci PZ v zájmovém území vyznačeném v příloze. 
 
Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, 
veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní 
a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem 
autorizovaného inspektora. 
 
Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby. 
 
Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při 
žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
 
Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky. 
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Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001095822 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5001095822 ze dne 07.04.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Petr Hanzlík , Husova 476 , 29501 Mnichovo Hradiště. K.ú.: Klimkovice , Poruba.
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Legenda:
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zařízení

 kabel

 elektropřípojka

kabel protikorozní 
ochrany

anodové 
uzemnění

 stanice katodové 
ochrany











 

 

Příloha č. 2 – Výpočet maximální kapacity uživatelů území 

 

Výpočet počtu zaměstnanců byl stanoven na základě podobných areálů a pracovišť. 

Rozhodujícím hlediskem při stanovení poštu zaměstnanců byla zastavěná rozloha/počet 

zaměstnanců.  

 

Distribuční centrum Mall – Praha Počernice 

o Celková zastavěná plocha – 27 500 m2 

o Celkový počet pracovních míst – 100 zaměstnanců 

o Počet pracovních míst na 1 m2 = 27500/100 = 270 m2/pracovníka 

 

 

Pro návrh počtu pracovních míst v území bude používat hodnota 270 m2/pracovníka. 

 

Urbanistický návrh – Varianta č. 1 

 Distribuční sklad  

 Celková zastavěná plocha – 8837 m2 

 Celkový počet pracovních míst = 8837/275 = 32,13 ∸ 40 pracovních míst 

 

 Distribuční sklad  

 Celková zastavěná plocha – 8837 m2 

 Celkový počet pracovních míst = 8837/275 = 32,13 ∸ 40 pracovních míst 

 

 Ubytovna pro sportovce  

Navrhovaná kapacita : 60  

Pracovníků : 8  

 

 Tribuna 

Navrhovaná kapacita : 85 osob  

Kapacita šaten : 40 osob 

 

 Crossfit hala č. 1 

Kapacita cvičících : 40 osob 

Pracovníků : 5 

 



 

 

 Crossfit hala č. 2 

Kapacita cvičících : 40 osob 

Pracovníků : 5 

 

 Zázemí pro crossfit 

Kapacita cvičících : 80 osob 

Pracovníků : 3 

 

 Veřejné občerstvení 

Kapacita : 20 osob 

Pracovníků : 5 

 

 Zázemí pro alternativní dopravu 

Pracovníků : 1 

 

 Zázemí pro děti 

Kapacita : 25 osob 

Pracovníků : 5 

 

 Zázemí pro tenisový klub 

Kapacita cvičících : 20 osob 

Pracovníků : 2 

 

 Obchod se zdravou stravou 

Pracovníků : 5 

 

 

Maximální kapacita : 529 uživatelů. 

 

 



Příloha č. 3 – Majetkoprávní vztahy 

 

Parcelní  
číslo 

Vlastnické právo Způsob 
ochrany 

 
nemovitosti 

Druh  
pozemku 

Výměra 
 [m2] 

2949/3 
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 
1803/8,  
Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

102 

2872/11 
Barinková Nikol, Severní 2073/10, Kouty, 
74721 Kravaře 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

134 

2872/40 
Barinková Nikol, Severní 2073/10, Kouty, 
74721 Kravaře 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 86 

2872/39 
Barinková Nikol, Severní 2073/10, Kouty, 
74721 Kravaře 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

7 

2942/50 
Hadamczik Alois, Hlučínská 255/187, 
Kouty,74721 Kravaře 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 56 

2942/49 
Hadamczik Alois, Hlučínská 255/187, 
Kouty,74721 Kravaře 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 12 

2942/48 
SJM Sojka Jindřich a Sojková Věra, Záhumenní 
40/84, Poruba, 
70800 Ostrava 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 104 

2942/46 
SJM Sojka Jindřich a Sojková Věra, Záhumenní 
40/84, Poruba, 
70800 Ostrava 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 345 

2942/47 
SJM Sojka Jindřich a Sojková Věra, Záhumenní 
40/84, Poruba, 
70800 Ostrava 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 1359 

2942/44 

Návratová Anna, Splavní 2/4, Poruba, 70800 
Ostrava 
Štěrbová Lenka, Splavní 2211/2, Poruba, 
70800 Ostrava 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 620 

2872/39 
Barinková Nikol, Severní 2073/10, Kouty, 
74721 Kravaře 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

7 

2942/6 

Návratová Anna, Splavní 2/4, Poruba, 70800 
Ostrava 
Štěrbová Lenka, Splavní 2211/2, Poruba, 
70800 Ostrava 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 10692 

2942/44 

Návratová Anna, Splavní 2/4, Poruba, 70800 
Ostrava 
Štěrbová Lenka, Splavní 2211/2, Poruba, 
70800 Ostrava 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 620 

2942/51 
Hadamczik Alois, Hlučínská 255/187, 
Kouty,74721 Kravaře 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 12 



Kleiblová Ivana, Tichá 1103/19, Svinov, 72100 
Ostrava 

2942/19 

Hadamczik Alois, Hlučínská 255/187, 
Kouty,74721 Kravaře 
Kleiblová Ivana, Tichá 1103/19, Svinov, 72100 
Ostrava 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 350 

2942/45 
A - Z FINANCE i.c., s.r.o., Ostravská 814, 
73541 Petřvald 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 265 

2942/43 
Tížek Jakub Ing., Boční 1481/43, 74714 
Ludgeřovice 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 10092 

2942/38 
Lubojacký Miroslav, Hlavní 148, 73356 
Opatovice 
Vrkočová Danuše, č. p. 99, 73951 Vyšní Lhoty 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 5773 

2942/41 
Lička Lukáš, Vřesinská 38/27, Poruba, 70800 
Ostrava 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 5319 

2942/40 
Chodácká Milada, Vrbická 35/61, Heřmanice, 
71300 Ostrava 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 8947 

2942/35 
Štěpanda Jiří, Rekreační 278/29, Poruba, 
70800 Ostrava 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 5000 

2942/42 
Bartusek Tomáš, Josefa Skupy 1709/1, 
Poruba, 70800 Ostrava 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 4194 

2872/38 
Barinková Nikol, Severní 2073/10, Kouty, 
74721 Kravaře 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

90 

2872/10 
Barinková Nikol, Severní 2073/10, Kouty, 
74721 Kravaře 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

90 

2872/17 
Barinková Nikol, Severní 2073/10, Kouty, 
74721 Kravaře 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

4 

2872/16 
Developement OVA West a.s., Holasická 
1154/2, Kateřinky,  
74705 Opava 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

84 

2872/15 
Barinková Nikol, Severní 2073/10, Kouty, 
74721 Kravaře 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

98 

2872/37 
Barinková Nikol, Severní 2073/10, Kouty, 
74721 Kravaře 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

78 

2872/36 
Barinková Nikol, Severní 2073/10, Kouty, 
74721 Kravaře 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

70 

2872/14 
Developement OVA West a.s., Holasická 
1154/2, Kateřinky,  
74705 Opava 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

5 

2872/13 
Developement OVA West a.s., Holasická 
1154/2, Kateřinky,  
74705 Opava 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

75 

2872/12 
Developement OVA West a.s., Holasická 
1154/2, Kateřinky,  
74705 Opava 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

6 



2872/21 
Barinková Nikol, Severní 2073/10, Kouty, 
74721 Kravaře 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

232 

2872/20 
Barinková Nikol, Severní 2073/10, Kouty, 
74721 Kravaře 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

15 

2872/23 
Barinková Nikol, Severní 2073/10, Kouty, 
74721 Kravaře 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

142 

2872/24 
Developement OVA West a.s., Holasická 
1154/2, Kateřinky,  
74705 Opava 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

80 

2872/35 
Barinková Nikol, Severní 2073/10, Kouty, 
74721 Kravaře 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

8 

2872/34 
Barinková Nikol, Severní 2073/10, Kouty, 
74721 Kravaře 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

77 

2872/33 
Barinková Nikol, Severní 2073/10, Kouty, 
74721 Kravaře 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

24 

2872/32 
CTP Invest XII, spol s.r.o., Central Trade Pard 
D1 1571,  
39601 Humpolec 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

12 

2872/9 
CTP Invest XII, spol s.r.o., Central Trade Pard 
D1 1571,  
39601 Humpolec 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

206 

2872/31 
Kaniová Jana, Tichá 350/2, Svinov, 72100 
Ostrava 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

174 

2872/30 
A - Z FINANCE i.c., s.r.o., Ostravská 814, 
73541 Petřvald 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

94 

2872/8 

Besta Jiří, Vřesinksá 2046/73, Poruba, 70800 
Ostarava 
Pavlíčková Emilie, Záhumenní 27/124, 
Poruba, 70800 Ostrava 

Nejsou evidovány 
žádné 
 způsoby ochrany 

Ostatní 
plocha 

600 

2942/17 

Besta Jiří, Vřesinksá 2046/73, Poruba, 70800 
Ostarava 
Pavlíčková Emilie, Záhumenní 27/124, 
Poruba, 70800 Ostrava 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 65988 

2942/26 
Machalová Zuzana Ing., Labská 253/21, Starý 
Lískovec, 62500 Brno 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 9914 

2942/34 
Kania Karel Mgr., Ostravská 814, 73541 
Petřvald 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 10308 

2942/18 
Kufová Anna, Záhumenní 2032/83, Poruba, 
70800 Ostrava 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 24277 

2942/28 
Tvarůžková Marie, Záhumenní 33/106, 
Poruba, 70800 Ostrava 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 3136 

2942/29 
Výtisk Jiří, Splavní 2200/9, Poruba, 70800 
Ostrava 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 5790 



2942/27 
Bestová Libuše, Porubská 148, Václavovice, 
74283 Klimkovice 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 4939 

2942/33 
Tvarůžková Marie, Záhumenní 33/106, 
Poruba, 70800 Ostrava 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 9911 

2942/30 
Kufová Anna, Záhumenní 2032/83, Poruba, 
70800 Ostrava 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 1454 

2942/18 
Kufová Anna, Záhumenní 2032/83, Poruba, 
70800 Ostrava 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 24277 

2942/32 
XYIENCE, a.s., Příkop 843/4, Zábrdovice, 
60200 Brno 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 10953 

2942/31 
Tvarůžková Marie, Záhumenní 33/106, 
Poruba, 70800 Ostrava 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 936 

2942/5 
Paláček Břetislav, Záhumenní 35/102, 
Poruba, 70800 Ostrava 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 50268 

2942/39 

Gřešková Vlasta Ing., Snp 688, 74283 
Klimkovice 
Magera Miroslav Ing., V Troskách 922/16, 
Zábřeh, 70030 Ostrava 
Magera Petr Ing., Dělnická 1213/62b, 
Prostřední Suchá, 73564 Havířov 

Zemědělský půdní 
fond 

Orná půda 8921 

 



 

 

Příloha č. 4 – Výpočet potřeby vody 
 

Pro urbanistickou variantu č. 1 se v území uvažuje s 529 obyvateli. 

 

Specifická potřeba vody je stanovena na:  

 30l/osobu/den (pití, přípravna jídel, závodní kuchyně) 

 50l/osobu/den (mytí, sprchování, WC) 

 

Průměrná denní potřeba vody 

𝑄𝑝 𝑝𝑟ů𝑚 = 529 ∗ (30 + 50) = 26 480 𝑙/𝑑𝑒𝑛 

 

Maximální denní potřeba vody 

 𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑑𝑒𝑛 = 𝑄𝑝 𝑝𝑟ů𝑚 ∗ 𝑘𝑑 = 26 480 ∗ 1,35 = 35 748 𝑙/𝑑𝑒𝑛 

kd je součinitel denní nerovnoměrnosti a pro dané území byl stanoven na 1,35 

 

Maximální hodinová potřeba vody 

 𝑄𝑚𝑎𝑥,ℎ = 𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑑𝑒𝑛 ∗ 𝑘ℎ = 35 748 ∗
1,8

24
= 2 681,1 𝑙/ℎ𝑜𝑑 

kh je součinitel hodinové nerovnoměrnosti a byl stanoven na 1,8 

 

Výpočet dimenze vodovodu 

2 682 l/hod = 0,0007448 m3/s 

pv - množství požární vody stanovené dle typu objektů na 0,014 m3/s 

 

𝑄 =  𝑝𝑣 + 𝑄𝑚𝑎𝑥,ℎ = 0,014 + 0,0007448 = 0,0021448 𝑚3/𝑠 

 

𝐷𝑁 =  √
4 ∗ 𝑄

Π ∗ 𝑣
= √

4 ∗ 0,01475

Π ∗ 1
= 0,137 𝑚 => 𝐷𝑁 150 

 

Kvůli nutnosti navržení požárních hydrantů na území je nutné navrhnout DN 150. 



 

 

Příloha č. 5 – Výpočet množství splaškových vod 
 

Při výpočtu se předpokládá, že množství odpadních vod je rovno množství potřeby vody. 

 

Maximální produkce splaškových vod 

𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑠 =
𝑄𝑝

24
∗ 𝑘𝑚𝑎𝑥 =

35 748

24
∗ 2,2 = 3276,9

𝑙

ℎ𝑜𝑑
= 0,910 𝑙/𝑠  

kde kmax je součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti stanovený na 2,2 

 

Minimální produkce splaškových vod 

𝑄𝑚𝑖𝑛,𝑠 =
𝑄𝑝

24
∗ 𝑘𝑚𝑖𝑛 =

35 748

24
∗ 0,6 = 893,7

𝑙

ℎ𝑜𝑑
= 0,248 𝑙/𝑠  

kde kmin je součinitel minimální hodinové nerovnoměrnosti stanovený na 0,6 

 

𝑄𝑛 = 2 ∗ 𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑠 = 2 ∗ 0,910 = 1,82 𝑙/𝑠 

 

Dimenze navrhovaného potrubí byla stanovena pomocí nástroje pro návrh světlosti potrubí 

společnosti Maincor a činí DN 250. 
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Příloha č. 6 – Výpočet vsakovacích boxů 

 

 

Projekt: DP_VSAKOVACÍ Z Místo 
stavby: URZ 3  

Projektant:  
Petr Hanzlík 

Číslo 
projektu 1613  

Investor:  Fáze 
projektu:   

Generální 
projektant:  Poslední 

změna: 28. 11. 2015  

 
Technická zpráva 

 
Nakládání s dešťovými vodami 

 
Systém - Wavin INTESIO 
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 1 Úvod 
 
 Předmětem předkládané projektové dokumentace je vypracování kompletního návrhu 
způsobu nakládání s dešťovými vodami pro akci "DP_VSAKOVACÍ Z" pomocí systému Wavin 
Intesio. Systém Wavin Intesio představuje ucelený balíček výrobků, které svou funkcí plně 
pokrývají problematiku nakládání s dešťovými vodami. 
 
 Navržené řešení vycházelo jednak z požadavků investora, resp. generálního projektanta a 
dále pak z technických předpisů a platných norem. Navržené řešení bylo zakresleno do 
příslušných situačních výkresů. Dále pak na jednotlivé objekty vyskytující se v projektu byly 
zpracovány detailní montážní výkresy (v případě potřeby též detailní kladečská schémata). 
Kompletní výkresová dokumentace byla předána zhotoviteli konkrétní profesní části projektové 
dokumentace. 
 
 Projektová dokumentace byla průběžně konzultována a revidována. Veškeré požadavky a 
změny, které vznikly během návrhu, byly zapracovány do konečné podoby projektové 
dokumentace. 
 
 Projektová dokumentace je vypracována ve shodě s platnými předpisy a normami 
legislativně ošetřující uvedenou problematiku. Zejména se jedná o zákon 254/2001 Sb. o vodách, 
vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášku č. 269/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby, ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, TNV 75 
9011 Hospodaření se srážkovými vodami atp. 
 
 Obdobně veškeré použité výrobky splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb. o obecných 
požadavcích na výrobky, jsou držiteli platného certifikátu pro použití v rámci ČR a v neposlední 
řadě jsou též nositeli stavebně technického osvědčení. 
 
 
 
 2 Souhrnné parametry uvažovaného území 
 
 Celková odvodňovaná plocha: 51250 m2 

 
 Průměrný součinitel odtoku: 0,89 
 
 Celková redukovaná odvodňovaná plocha: 47068 m2 

 
 Celkový odtok z odvodňovaných ploch: 3206,36 l/s 
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 3 Návrhové srážkoměrné parametry 
 
 Srážkoměrná stanice dle ČSN 75 9010: Ostrava-Vítkovice 
 
 Zvolená periodicita srážky: 0,2 
 
 

tc 5 10 15 20 30 40 60 120 240 

hd 10,8 15,2 17,8 19,6 22,1 23,8 26,3 30,5 36,7 

          

tc 360 480 600 720 1080 1440 2880 4320  

hd 40,7 41,9 43,1 44,3 47,9 50,1 68,7 78,9  
 
 
 tc ... doba trvání srážky [min] 
 
 hd ... návrhové úhrny srážek [mm] 
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 4 Rekapitulace odvodňovacích ploch 
 
 
Č. 
pl. 

Název 
plochy 

Plocha 
[m2] 

Souč. 
odt 

Reduk. 
plocha 

[m2] 
Charakteristika plochy Připoj. 

k 

1 Ubytovna_
střecha 3900 1 3900 Střechy s nepropustnou horní vrstvou. Sklon 

1%-5% 
Zona 

01 

2 
Ubytovna_
zpevněné 

plochy 
930 0,8 744 Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou 

spár. Sklon 1%-5% 
Zona 

01 

3 Hřiště_stře
chy 540 1 540 Střechy s nepropustnou horní vrstvou. Sklon 

1%-5% 
Zona 

02 

4 Hřiště_kom
unikace 540 0,8 432 Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou 

spár. Sklon 1%-5% 
Zona 

02 

5 Parkoviště
_střechy 760 1 760 Střechy s nepropustnou horní vrstvou. Sklon 

1%-5% 
Zona 

03 

6 Parkoviště
_silnice 6100 0,8 4880 Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou 

spár. Sklon 1%-5% 
Zona 

03 

7 
Parkoviště
_komunika

ce pěší 
950 0,8 760 Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou 

spár. Sklon 1%-5% 
Zona 

03 

8 Crossfit_stř
echy 2920 1 2920 Střechy s nepropustnou horní vrstvou. Sklon 

1%-5% 
Zona 

04 

9 
Crossfit_ko
minikace 

pěší 
350 0,8 280 Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou 

spár. Sklon 1%-5% 
Zona 

04 

10 
Druhé 

parkoviště_
silnice 

2950 0,8 2360 Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou 
spár. Sklon 1%-5% 

Zona 
05 

11 

Druhé 
parkoviště_
komunikac

e pěší 

890 0,8 712 Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou 
spár. Sklon 1%-5% 

Zona 
05 

12 
Druhé 

parkoviště_
střechy 

1520 1 1520 Střechy s nepropustnou horní vrstvou. Sklon 
1%-5% 

Zona 
05 

13 
Distribuční 
centrum_st

řecha 
20700 1 20700 Střechy s nepropustnou horní vrstvou. Sklon 

1%-5% 
Zona 

06 

14 
Distribuční 
centrum_sil

nice 
8200 0,8 6560 Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou 

spár. Sklon 1%-5% 
Zona 

06 
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 5 Návrh objektů sloužících k nakládání s dešťovými vodami 
 
 Veškeré objekty sloužící k nakládání s dešťovými vodami jsou navrženy jako podzemní 
sestavy stanovených rozměrů, vyskládané z plastových akumulačních bloků Wavin. 
 
 
 5.1 Rozměry galerií 
 
 Vsakovací objekty: Zona 01, Zona 02, Zona 03, Zona 04, Zona 05, Zona 06,  
 
 Retenční objekty:  
 
 Detailní uspořádání galerie včetně požadovaného příslušenství (šachty, filtry, regulátory 
průtoku apod.) je patrné z detailního výkresu galerie, který je součástí předávané dokumentace. 
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- Vsakovací objekty, systém Wavin Q-BB 
 
 

 
 
Název  Zona 01 Zona 02 Zona 03 Zona 04 Zona 05 Zona 06 
Použitý systém  - Q-BB - Q-BB - Q-BB - Q-BB - Q-BB - Q-BB 
Koeficient vsaku [m/s] kv 5x10-6 5x10-6 5x10-6 5x10-6 5x10-6 5x10-6 
Hladina podzemní vody [m] HPV 5 5 5 5 5 5 
Zatížení dopravou Q bez bez lehká bez lehká těžká 
Výška krytí [m] K 1 1 1 1 1 1,1 

Povolený odtok [l/s]  0 0 0 0 0 0 
Redukované odvodňované plochy [m2] Ared 4644 972 6400 3200 4592 27260 
Kritická doba deště [min] tc 2880 360 2880 2880 2880 2880 
Kritický úhrn deště, hd [mm] hd 68,7 40,7 68,7 68,7 68,7 68,7 
Kritický výpočtový objem deště [m3] Vvz 177,9 35,6 242,7 120,8 174,1 1061,7 
Šířka objektu [m] B 9,6 24 44,4 14,4 30 44,4 
Délka objektu [m] L 33 3 10,2 15,6 10,8 42 
Výška objektu [m] H 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Počet modulů ks 440 100 629 312 450 2590 
Stavební objem [m3]  190,1 43,2 271,7 134,8 194,4 1118,9 
Užitný objem [m3]  180,6 41 258,1 128 184,7 1062,9 

Vsakovací plocha [m2]  326,7 72,9 455,9 229,3 327,2 1877,4 
Doba prázdnění [h]  60,5 54,3 59,2 58,5 59,1 62,8 
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 5.2 Charakteristika použitých výrobků 
 
 
Akumulační boxy Q-BB 
 
Rozměry: 600 x 600 x 1200 mm 
Stavební objem: 432 l 
Retenční koeficient: > 95 % 
Připojení: DN/OD 160 
Hmotnost:17 kg 

 
Akumulační plastové boxy se sloupkovou nosnou konstrukcí. Stavební objem 0,432m3. Možnost 
přímého napojení do DN 160. Možné kombinovat s boxy Q-Bic při zachování možnosti revize a 
čištění. Vysoká statická odolnost. Vyrobeno z Virgin Polypropylenu, recyklovatelné. 
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Obalový materiál 
 
 Zasakovací galerie jsou obaleny geotextilií Wavin Geon 250. Je nutné dbát na dodržení 
přesahů jednotlivých pásů geotextilie v takové míře, aby při zasypávání nedošlo k posunutí a 
možnosti vnosu materiálu do akumulačních boxů. 
 
 
 
 
Příslušenství 
 
 Pro veškeré vsakovací, resp. retenční objekty, které jsou řešeny v rámci předkládané 
projektové dokumentace, je možné použít pouze originální prvky a příslušenství firmy Wavin k 
těmto účelům určených. Jedná se zejména o originální doplňkové prvky (příslušenství), jako jsou 
např. spojky bloků pro horizontální, resp. vertikální směr, vstupní hrdla, šachtové adaptéry, 
záslepky apod. 
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 6 Montáž 
 
 Pro veškeré vsakovací, resp. retenční objekty, které jsou řešeny v rámci předkládané 
projektové dokumentace, je možné použít pouze originální prvky a příslušenství firmy Wavin k 
těmto účelům určených. Jedná se zejména o originální doplňkové prvky (příslušenství), jako jsou 
např. spojky bloků pro horizontální, resp. vertikální směr, vstupní hrdla, šachtové adaptéry, 
záslepky apod. 
 
 
 6.1 Výkop, lože, obsyp, zásyp a hutnění 
 
 Při montáži systému je třeba používat vždy předepsané originální komponenty Wavin. Dále 
je třeba při montáži postupovat zásadně ve shodě s montážním předpisem výrobce. Podrobný 
popis montáže k jednotlivým komponentům najdete vždy v příslušném montážním předpise. 
 
 Výkop je nutné připravit minimálně o 0,5 m větší na všechny strany s ohledem na montáž 
geotextilie nebo hydroizolačního souvrství, hloubku výkopu a geologické podmínky zeminy. To vše 
při současném zachování požadavků na bezpečnost práce ve výkopu. 
 
 Pro obsyp zasakovacího objektu se může použít štěrkopísek frakce 8/32. 
 
 Hutnění probíhá postupně. Nejprve boční obsyp ze všech stran s důrazem a pečlivostí na 
napojení systému a poškození boxů. První horní vrstva 300 mm se hutní lehkým válcem bez 
vibrací. 
 
 6.2 Uložení a spojování boxů v horizont. a vertik. směru 
 
 Spojování dvou sousedících boxů v horizontální rovině se provádí spojovacími elementy - 
spojka klip. Dva klipy na každý spoj. 
 
 Spojování vrstev boxů na sobě ve vertikální rovině se provádí spojovacími elementy - 
spojka trubka. Dvě trubky na spojení dvou boxů. 
 
 6.3 Odvzdušnění systému 
 
 Zasakovací nebo retenční nádrže musí mít vyřešeno odvětrání systémů (větrací komínek 
na terén, odvětrání přes nátokovou nebo revizní šachtu atp.) a bezpečnostní přepad systému pro 
havárii nebo extrémní klimatické podmínky. 
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 7 Podmínky záruky 
 
 Montáž systému Wavin musí být provedena odbornou instalatérskou firmou, jejíž 
pracovníci byli proškoleni a vlastní "Certifikát" vydaný firmou Wavin Ekoplastik s.r.o. 
 
 Po dokončení montáže vsakovacích boxů systému Wavin je nutné provést přejímku, které 
se musí zúčastnit zástupci prováděcí firmy a zástupce technického oddělení firmy Wavin 
Ekoplastik s.r.o., případně zástupce investora (uživatele stavby). Předmětem přejímky je kontrola 
skutečného provedení retenční nádrže z prvků systému Wavin Q-Bic podle projektové 
dokumentace a dodržení technických podmínek montáže. Přejímka je doložena potvrzením o 
kontrole díla. 
 
 Za škody, které vznikly z důvodu zanedbání pravidelné údržby (kontrola, čištění), nemůže 
firma Wavin Ekoplastik s.r.o. převzít odpovědnost. 
 
 
 8 Závěr 
 
 Dokumentace byla vypracována dle platných předpisů a norem. Stejně tak je nutné 
postupovat i při vlastním provádění. Projektant zvláště upozorňuje na nutnost dodržování všech 
norem a předpisů týkajících se bezpečnosti práce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mnichovo Hradiště 20. 11. 2015    Petr Hanzlík 



 

 

Příloha č. 7 – Výpočet potřeby elektrické energie 

Při výpočtu potřeby elektrické energie jsem vycházel z modifikované metody. Pro stanovený 

počet obyvatel na navrhovaném území jsem použil metodu výpočtu pro bytový fond. Při 

výpočtu jsem vycházel z předpokladu, že jednu „ bytovou jednotku“ tvoří celkem 3 osoby. 

Proto lze tento výpočet chápat pouze jako orientační. 

 

Potřeba energie pro budovy 

Počet jednotek n – 529/3 = 176,3  177  

Stupeň elektrifikace – C 

- Byt plně elektrifikován, včetně vytápění a klimatizace.  

Pbj – 8,8 kW/jednotka    

Soudobost:  

- Pomocí interpolace z tabulkových hodnot určíme 𝐵𝑛 

𝐵𝑛 = 0,3131 

 

𝑃𝑏 = 𝑃𝐵𝑗
∗ 𝑏𝑛 ∗ 𝑛 = 8,8 ∗ 0,3131 ∗ 177 = 487,68 𝑘𝑉𝐴 

 

Potřeba energie pro veřejné osvětlení 

Počet sloupů n – 113 

Příkon jednoho sloupu P – 64W 

 

𝑃𝑉𝑂 = 𝑛 ∗ 𝑃 = 113 ∗ 64 = 7 232 𝑊 = 7,23 𝑘𝑊  

 

Celková potřeba energie 

𝑃𝑐𝑒𝑙𝑘 = 𝑃𝑏 + 𝑃𝑉𝑂 = 487,68 + 7,23 = 𝟒𝟗𝟒, 𝟗𝟏 𝒌𝑽𝑨  

 



 

 

Příloha č. 8 – Výpočet počtu parkovacích stání 

 
Návrh počtu parkovacích míst bude stanoven dle ČSN 73 6110. 

 

𝑁 = 𝑂𝑜 ∗ 𝑘𝑎 + 𝑃0 ∗ 𝑘𝑎 ∗ 𝑘𝑝 

 

Oo – počet odstavných stání dle tabulky č. 34 

Po – počet parkovacích stání dle tabulky č. 34 

ka – součinitel vlivu stupně automobilizace 

kp – součinitel redukce počtu stání 

 

Jednotlivé potřeby parkovacích míst pro dané účely 

Území je navrhováno na využívání centrálního parviště, které sdíli společně jednotlivé 

účelové jednotky.  

Při výpočtu bylo stanoveno minimálního počty parkovacích ploch na 1 účelovou jednotku. 

Dle celkového součtu byl stanoven minimální počet parkovacích stání. 

Kapacity byly stanoveny z výpočtu pracovních ploch, které bylo převzato z přílohy – Výpočet 

počtu zaměstanců a stanovených kapacit uřivatelů. 

 

        [počet účelových jednotek / 1 stání ] 

-Tělocvična / tenis :   2 / 1  50 stání 

-Ubytovna :     4 / 1  15 stání 

-Jesle :    5 / 1  5   stání 

-Obchod : nad 1000 m2 : 30 / 1  1500 m2/30 = 50 stání 

-Restaurace :    5 / 1  4 stání 

Minimální potřeba parkovacích ploch celkem : 124 parkovacích stání  

 

Stupeň automobilizace na území města Ostravy byl k 30. 6. 2012 1:2,6. S ohledem na 

vytvoření případné rezervy počtu parkovacích stání bude brán v úvahu stupeň automobilizace 

1:2,5.  



 

 

 
Koeficient ka byl stanoven na 1,0. 

 

 

 

 

 

Koeficient kp byl stanoven na 0,6. 

  



 

 

Výpočet počtu stání pro urbanistickou variantu č. 1 

 

𝑃𝑜 = 124 

𝑁 = 𝑃0 ∗ 𝑘𝑎 ∗ 𝑘𝑝 

𝑁 = 124 ∗ 1,0 ∗ 0,6 = 74 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑚í𝑠𝑡 

 

Celkem je v území ve variantě A navrženo 248 parkovacích míst. 

 

Urbanistický návrh č. 1 předpokládá územní rozvoj v nárůstu počtu uživatelů a proto je pro 

tuto variantu nutné počítat s rezervami pro pokrytí zvýšeného užívání toho území. Z tohoto 

důvodu je počet parkovacích stání navýšen a případnou rezervu a zamezení případných kolizí. 

Dále z důvodu využívání centrálního parkoviště pro jednotlivé účely nelze přesně stanovit 

minimálně nutný počet parkovacích stání, také z tohoto důvodu je centrální parkoviště území 

kapacitně zvětšeno. 

  

Výpočet velikosti parkoviště pro distribuční centrum 

 

Účelovou jednotkou, při výpočtu počtu stání distribučního centra, je počet zaměstnanců. 

Vzhledem k charakteru navrhovaného distribučního centra, bude dle tabulky č. 34 použita 

hodnota 1 stání/4 zaměstnance. 

 

Počet zaměstnanců jednoho distribučního centra je stanoven v příloze – Výpočet počtu 

zaměstnanců. 

𝑃𝑜 = 40/4 = 10 𝑠𝑡á𝑛í 
Parkovací stání navýšeno o 22 parkovacích stání. 

 

Pro výpočet počtu zaměstnanců distribučního centra byly použity data z od společnosti 

Mall.cz Jejich distribuční centra využívají vysokého stupně automatizace a vysoké zkušenosti 

s distribucí výrobků. Z toho důvodu je zde započítána rezerva v počtu parkovacích stání, pro 

vytvoření dostatečného prostoru pro zaměstnance, kteří nemusí být nahrazeny vysokou 

technickou automatizací.  



 

 

Stanovení počtu vyhrazených stání pro osoby těžce pohybově postižené 

v rámci jednotlivých navržených parkovišť 
 

V celém území variantního urbanistického návrhu č. 1, je navrženo centrální parkoviště. 

Jednotlivá parkovací stání pro imobilní osoby jsou navržena přímo u jednotlivých budov, pro 

vytvoření nejkratší trasy pro imobilní osobu z parkovacích ploch ke vstupu k objektu. 

 

Centrální parkoviště  

 celkový počet míst – 136 

 z toho pro hendikepované – 4  

Parkoviště u budovy pro ubytování  

 z toho pro hendikepované – 4  

Parkoviště u budovy crossfit  

 celkový počet míst – 8 

 z toho pro hendikepované – 2 

Parkoviště u zázemí tenisového klubu 

 celkový počet míst – 16 

 z toho pro hendikepované – 2  

Parkoviště u obchodního domu 

 celkový počet míst – 62 

 z toho pro hendikepované – 4  

Parkoviště distribučního centra  

 celkový počet míst – 32 

 z toho pro hendikepované – 2  

 

  



Příloha č. 9 – Použitý mobiliář  

                                                                                     

Odpadkový koš Styl 

Podstava 390x390 mm 

Výška 1 000 mm 

Váha 30 kg 

Materiál Kovová kostra, 

dřevená výplň, 

pozinkovaná vložka 

  

 

 

 

 

Osvětlení StLED S 64W

Rozměry 139x73x382 mm 

Střdení doba života 75 000 h 

Provozní teplota -25 až +40 ºC 

Materiál Polypropylen, silikon 

  

 

 

 

 

Betonová lavička 

Rozměry 1500x20x35 mm 

Váha 90 kg 

Konstrukce Beton 

Výplň Smrková prkna 

Odstín dřeva Týk 

Uložení do země Ano 

 



Příloha č. 10 – Fotodokumentace skutečného stavu území 

 



 

Foto č. 1 – Pohled ze na řešené území (pramen: autor DP) 

 

Foto č. 2 – Pohled ze na řešené území (pramen: autor DP)  



 

Foto č. 3 – Pohled ze na řešené území (pramen: autor DP) 

 

Foto č. 4 – Pohled ze na řešené území (pramen: autor DP) 




