
1 Úvod
Tématem bakalářské práce je územní studie lokality mezi ul. Polní a K Vápenici v obci 

Kozmice, okres Opava. Zadání práce vypracoval obecní úřad Kozmice. 

Řešené území  tvoří  proluku mezi  stávající  zástavbou a  je územním plánem funkčně 

určeno k dostavění – rodinnými domy či přístavbami k domům stávajícím. 

První část práce popisuje současný stav území. Na základě poskytnutých podkladů od 

správců  sítí  a  obecního  úřadu  v Kozmicích,  je  v souladu  s územním  plánem  navrženo 

variantní  řešení  nové  zástavby  charakteru  trvalého  bydlení.  Dále  práce  podrobněji 

rozpracovává zvolenou variantu.

Ve  vybrané  variantě  je  navržena  zástavba  rodinnými  domy,  řešení  technické 

infrastruktury a návaznost na stávající zástavbu. S ohledem na charakter existujících objektů 

jsou  v návrhu  použity  jedno nebo dvojpodlažní  domy.  Ke zvolené  variantě  je  provedeno 

vyhodnocení ekonomické náročnosti. 

Cílem práce je urbanistický návrh dané lokality. Důležitým faktorem pro návrh řešení je 

efektivnost využití území a soulad s platnou územně plánovací dokumentací. 
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2 Rekapitulace teoretických zásad
2.1 Základní pojmy podle stavebního zákona 
Pro vypracování bakalářské práce jsem jako legislativní podklad použil zákon č. 183/2006 o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)[1].

§2 Základní pojmy

1) v tomto zákoně se rozumí

a)  stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k 

umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem,

g)  plochou  část území tvořená pozemkem nebo souborem pozemků, která je vymezena  v 

politice  územního rozvoje, zásadách územního rozvoje nebo územním  plánu,  popřípadě v 

územně  plánovacích  podkladech  s  ohledem  na  stávající  nebo  požadovaný  způsob  jejího 

využití a její význam,

k) veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to

1. dopravní  infrastruktura,  například  stavby  pozemních komunikací, drah, vodních cest, 

letišť a s nimi souvisejících zařízení;

2. technická  infrastruktura,   kterou  jsou  vedení  a stavby a s nimi provozně související 

zařízení  technického  vybavení,  například  vodovody,  vodojemy,   kanalizace,   čistírny 

odpadních  vod, stavby a zařízení pro nakládání  s  odpady,  trafostanice,  energetické  vedení, 

komunikační vedení  veřejné  komunikační  sítě  a elektronické komunikační zařízení veřejné 

komunikační sítě, produktovody;

3.  občanské   vybavení,  kterým  jsou  stavby,  zařízení  a  pozemky  sloužící  například   pro 

vzdělávání  a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní  služby,  kulturu,  veřejnou 

správu, ochranu obyvatelstva;

4.   veřejné prostranství,zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu,

§ 25 Územně  plánovací  podklady  tvoří  územně  analytické  podklady, které zjišťují  a 

vyhodnocují  stav  a  vývoj  území  a územní studie, které ověřují  možnosti  a  podmínky 

změn  v  území;  slouží  jako podklad k pořizování  politiky  územního  rozvoje,  územně 

plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

§  30  Územní  studie navrhuje,  prověřuje  a  posuzuje  možná  řešení  vybraných  problémů, 

případně  úprav  nebo  rozvoj  některých funkčních systémů v území,  například  veřejné 
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infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat 

nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

Územně plánovací dokumentace

§  36  Zásady   územního   rozvoje   stanoví   zejména   základní  požadavky  na  účelné  a 

hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního  významu  a 

stanoví  požadavky  na jejich využití, zejména plochy  nebo  koridory  pro veřejně prospěšné 

stavby, veřejně prospěšná opatření,  stanoví  kritéria  pro rozhodování o možných variantách 

nebo alternativách  změn  v  jejich  využití.

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

jeho  plošného  a  prostorového  uspořádání,   uspořádání  krajiny  a  koncepci  veřejné 

infrastruktury;  vymezí  zastavěné  území,  plochy  a koridory, zejména zastavitelné  plochy  a 

plochy  vymezené  ke  změně  stávající  zástavby,  k  obnově   nebo   opětovnému  využití 

znehodnoceného území, pro  veřejně  prospěšné  stavby,  pro  veřejně  prospěšná opatření  a 

pro  územní  rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

§ 61 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 veřejně prospěšná opatření.

2.2 Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj
Vyhláška 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území [2]

§ 2 Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) stavbou pro bydlení:

rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 

rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné 

byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
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§ 4 Obecné požadavky na vymezování ploch

Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v 

kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci 

obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.

Plochy  bydlení  zahrnují  zpravidla  pozemky  bytových  domů,  pozemky  rodinných  domů, 

pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.

§ 20 Požadavky na vymezování a využívání pozemků

Stavební pozemek [§ 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona] se vždy vymezuje tak, aby svými 

vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými 

poměry,  umožňoval  umístění,  realizaci  a  užívání  stavby  pro  navrhovaný  účel  a  aby  byl 

dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci.

Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno

a) umístění odstavných a parkovacích stání 

b) nakládání s odpady a odpadními 

c) vsakování dešťových vod nebo jejich zdržení na pozemku.

§ 23 Požadavky na umisťování staveb

Obecné požadavky na umisťování staveb

Stavby podle druhu a potřeby se umisťují  tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě 

technické  infrastruktury  a  pozemní  komunikace  a  aby  jejich  umístění  na  pozemku 

umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a 

provedení jejího zásahu

§ 25 Vzájemné odstupy staveb

Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního 

prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové 

péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky 

na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat 

údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, 

například technickou infrastrukturu.

Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a 

jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m.
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3 Současný stav řešené problematiky, získané podklady
3.1  Znak obce
V prosinci 1996 udělil parlament ČR obci Kozmice tento obecní znak:

Obr. 1 – Znak obce Kozmice

Popis znaku -  v modrém štítě vyrůstají  ze stříbrného mlýnského kamene dvě zlaté liliové 

hůlky.

3.2  Charakteristika obce
Katastrální území obce je součástí okresu Opava. Nachází se ve vzdálenosti 6 km od obce 

Hlučín a 15 km od Opavy. Jihozápadní hranici katastru obce tvoří řeka Opava. Obcí Kozmice 

prochází silnice I.třídy č. 56 regionálního významu. Plochy orné půdy, jimiž jsou Kozmice 

obklopeny,  jsou  v současné  době  intenzivně  zemědělsky  využívány.  V severní  části 

katastrálního území obce se nachází zalesněné plochy.

V současné době žije v Kozmicích asi 1800 obyvatel na rozloze 1091 ha. Okolí obce 

nabízí široké spektrum možností rekreačního využití. Na jižní hranici katastru s Hlučínem se 

nachází Sportovně-rekreační areál Hlučínská štěrkovna. Celá oblast, ležící v mírně zvlněné 

krajině, je vhodná k pěší turistice a k cykloturistice.

5



Obr. 2 – Poloha obce

3.3  Přírodní podmínky
3.3.1 Geomorfologické členění

Opavsko  patří  z hlediska  geomorfologického  členění  k provincii  Česká  vysočina  a 

Středoevropská nížina. Charakteristickým znakem Hlučínské pahorkatiny,  ve které se obec 

Kozmice nachází, je její zvlněný povrch. Dalšími rysy této pahorkatiny jsou zaoblené hřbety 

s mělkým, širokým údolím a neckovitým příčným profilem. Většina tohoto území je pokryta 

sprašovými hlínami a pleistocenními sedimenty.  Nejvyšším bodem je kopec Almín 315 m 

v Koběřické pahorkatině.

3.3.2 Klimatické poměry

Celé Opavsko leží v mírném podnebném pásu. V této části je patrný projev vnitrozemského i 

přímořského  charakteru.  Území  je  otevřené  k severu  ke  Slezské  nížině.  Tato  orientace 

způsobuje pomalejší růst teplot na jaře a teplé, suché a slunné podzimy. 

Tab. 1 Klimatické poměry

 Průměrná teplota [C]
Trvání slunečního svitu 

[h] Průměrné srážky [mm]
leden -2,4 47,3 26,7
únor -0,7 63,5 30,2
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březen 3,2 112,4 34
duben 8,2 153,5 52,4
květen 13,2 202,6 91,2
červen 16,4 204,6 104,4

červenec 17,8 217,4 91,1
srpen 17,2 203,2 91,8
září 13,6 150,2 58,8
říjen 8,9 118,8 42,3

listopad 3,7 54,6 44,6
prosinec -3,2 38,5 34,3

ročně 8,2 1566,5 701,8

3.3.3 Vodstvo

Oblast Opavska, jenž je odvodňována řekou Opavou, spadá do Baltského úmoří. Na hranici 

katastrálního území se rozkládá vodní plocha Hlučínské štěrkovny.  Pro obec je významný 

potok  Juliánka  protékající  na  západní  straně  území.  Dalším  významnějším  potokem  je 

Přehyně. Tyto potoky se před Hlučínskou štěrkovnou vlévají do řeky Opavy.

3.4  Urbanistická koncepce
3.4.1 Historicko – urbanistický vývoj obce

První zmínka o obci pochází z roku 1349. Ve 14. stol. byla obec rozdělena na horní a dolní 

část a k opětovnému spojení dochází až v 17. stol. Na počátku 19. stol. byla v obci postavena 

kaple Sv. Floriána, později nahrazena stavbou farního kostela. 

Původní  zástavba  byla  tvořena  zemědělskými  usedlostmi  volně  rozmístěnými  kolem 

křižovatky původních cest na Hlučín,  Dolní Benešov, Jilešovice a Darkovičky.  V 19. stol. 

proběhl v obci nárůst obyvatel spojený s výstavbou nových domů obdélníkového půdorysu. 

Většina  objektů  byla  přestavěna  nebo  zbourána  a  nahrazena  novými  objekty,  které 

nerespektují  původní  zástavbu  a  jsou  převážně  městského  charakteru  (ploché  střechy, 

čtvercový půdorys apod.).

3.4.2 Možnosti územního rozvoje

Urbanistický rozvoj obce je dán její demografickou situací a je limitován zejména:

- způsobem zástavby a stávajícím komunikačním systémem

- stávající technickou infrastrukturou a možnostmi jejího rozvoje

- terénním reliéfem

- územním systémem ekologické stability a lokalitou Hlučínského jezera
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- návrhem výstavby obchvatu komunikace I/56

- plochami zemědělské půdy, které se rozprostírají kolem zastavěného území obce

3.4.3 Rozvržení funkcí

V obci převažuje funkce obytně obslužná. Část obce lze označit  za zónu s výrobní funkcí. 

Nechybí ani funkce sportovně rekreační. Rozvržení funkcí je dáno předchozím urbanistickým 

vývojem.

Obytnou  funkci  představuje  individuální  zástavba  rodinnými  domky  a  čtyři  bytové 

domy poblíž zemědělského areálu. V lokalitách, které jsou vymezeny územním plánem jako 

zóna bydlení, lze předpokládat dostavbu či výstavbu nových objektů. Jedná se o přístavby (v 

prolukách  stávající  zástavby)  či  stavby  nových  rodinných  domků.  Dle  územního  plánu  

výstavba nových bytových domů není uvažována. 

Občanská  vybavenost  je  umístěna  v centrální  části  obce  a  v současnosti  postačuje 

potřebám obyvatel.

Výrobní funkci slouží dva zemědělské areály. V zemědělském středisku v severní části 

obce  je  provozována  zemědělská  výroba.  Tzv.  dolní  středisko  je  využíváno  pro  drobné 

podnikatelské aktivity.

Sportovně rekreační funkci slouží zóna zahrnující hřiště pro kopanou, hřiště v centrální 

části obce v blízkosti ZŠ a sportovně rekreační areál Hlučín.

3.5  Doprava
3.5.1 Silniční doprava

Obcí  prochází  páteřním způsobem silnice I.  třídy č.56.  Tato komunikace umožňuje druhé 

spojení Ostravy s Opavou a to přes obec Hlučín. První spojení umožňuje silnice I/11, jenž 

prochází  obcí  Hrabyně.  Obě  spojení  jsou  navrženy ke  směrové  rekonstrukci,  odstraňující 

nevyhovující průtahy nácestnými obcemi a městy. Předpokládaný výhledový růst dopravních 

zátěží  na  obou  spojeních  vyžaduje,  aby  jedno  z nich  mělo  v konečném  řešení  funkci 

rychlostní  komunikace  se  čtyřpruhovým uspořádáním vozovky a  je  pravděpodobné,  že  to 

bude silnice č.  56,  která  zmíněnou funkci  rychlostního  tahu převezme.  Nový návrh uvádí 

připojení Kozmic na obchvat na západním okraji katastru formou mimoúrovňové křižovatky 

(zpracován  firmou  VIAPONT Brno  v r.  1992).  Pro  přepravní  vztahy  mezi  Kozmicemi  a 

sousedními sídly bude nadále  atraktivnější  silnice I/56.  Navrhovaná trasa obchvatu silnice 

I/56 musí být v celé své délce mezi Ostravou a Opavou ještě prověřena  dle zákona č. 100 Sb. 
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z r.  2001 o posuzování  vlivu staveb na životní  prostředí.  Nelze proto zatím její  polohu a 

polohu navrhované mimoúrovňové křižovatky pokládat za plně stabilizovanou.

Stávající průtah silnice I/56 se v důsledku návrhu obchvatu pokládá za stabilizovaný a 

má pro dopravní potřeby obce vyhovující parametry.

Místní komunikace obce jsou v šířkách od 4 do 7m. Územní plán doporučuje optimální 

šířku dopravního prostoru 10m, kde je zahrnut alespoň 150 cm široký koridor pro vedení 

inženýrských sítí.

3.5.2 Železniční doprava

Obcí je vedena jednokolejná železniční trať Českých drah č. 317 Opava východ – Hlučín, 

regionálního  významu.  Železniční  zastávka  s nákladištěm  je  umístěna  jižním  směrem  ve 

vzdálenosti 350m od centra obce.

3.5.3 Hromadná doprava osob

Hromadná  doprava  osob  je  zajištěna  jak  autobusovou  dopravou  (ČSAD),  tak  železniční 

dopravou. Jediná autobusová zastávka je umístěna v centru obce.

3.5.4 Parkování osobních automobilů

V obci je k dispozici cca 53 stání na samostatných parkovacích plochách. Pro odstavování 

vozidel  obyvatel  stávajících  bytových  domů  slouží  garážoviště  u  statku  se  13-ti 

individuálními boxovými garážemi.

3.5.5 Cykloturistické trasy

Celkem  lze,  v nenáročném  terénu  Hlučínské  pahorkatiny,  využít  přes  70  km  značených 

cykloturistických tras.  Tyto  trasy navazují  na mezinárodní  cykloturistickou trasu č.  5 tzv. 

Moravskou bránu. Většina cyklotras je vedena po málo frekventovaných silnicích, lesních i 

polních cestách.

3.5.6 Pěší komunikace

Chodníky  podél  stávajících  místních  komunikací  chybí.  V návrhu  územního  plánu  je 

doporučeno  doplnit  chodníky  podél  průtahu  silnice  I/56  a  v exponovaných  místech 

s dvoupruhovými vozovkami.  Taktéž je navrženo vyčlenit  některé místní  komunikace jako 

obytné zóny (podle ČSN 736110).
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3.6  Technická infrastruktura
3.6.1 Zásobování pitnou vodou

V obci je nově vybudovaná vodovodní síť, jenž je ve správě SmVaK Ostrava, a.s. Zdrojem 

vody pro obec je Ostravský oblastní  vodovod – přivaděč Háj  – Dolní Benešov – Hlučín. 

Přívodním řadem DN 150 je  voda  přiváděna  do  věžového vodojemu Kozmice  300 m3 a 

z vodojemu do vodovodní sítě obce. Stávající vodojem je nový, akumulační objem vodojemu 

vyhovuje podle ČSN 73 6650. 

Kromě vodojemu Kozmice 300 m3 se v obci ještě nachází statkový věžový vodojem 100 

m3.  Tento  vodojem  je  soukromým  vodovodem  zásoben  ze  dvou  místních  zdrojů.  Voda 

z tohoto vodojemu je využívána pouze pro zásobení soukromého statku, vydatnost ani kvalita 

vody není sledována.

3.6.2 Likvidace odpadních vod

Obec  Kozmice  má  vybudovanou  jednotnou  kanalizační  síť  v délce  asi  5  km.  Dimenze 

kanalizačních sběračů se pohybují v parametrech DN 300 až DN 1200. Některé úseky jsou 

zastaralé a mělce uložené. Čistírna odpadních vod v obci vybudována není, odpadní vody jsou 

přes  žumpo-septikové  systémy  odvedeny  výustmi  do  potoka  Juliánky  a  do  melioračních 

příkopů. Kanalizační síť je ve správě obce. 

3.6.3 Odtokové poměry

Katastrální území obce patří do povodí vodohospodářsky významného toku řeky Opavy, jenž 

tvoří jihozápadní hranici katastru obce jak již bylo řečeno výše. Do Opavy, těsně před nádrží 

Hlučín, ústí potok Přehyně do kteréhož je zaústěn potok Juliánka. Juliánka pramení na severu 

katastrálního  území  obce  a  protéká  podél  západního  okraje  zastavěného  území  Kozmic. 

Znečištění toku způsobují tři kanalizační sběrače, které jsou do něj zaústěny. Další vodním 

tokem, který pramení na katastrálním území obce je potok Vařešinka. 

Na katastrálním  území  obce  jsou  dva  pozorovací  vrty  ČHMÚ Ostrava  s ochranným 

pásmem 250 m. 

3.6.4 Zásobování elektrickou energií

Obec Kozmice je zásobována elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV, linky VN 19 

napojené  z rozvodny  110/22  kV  Dolní  Benešov  a  ukončené  v Hlučíně.  Trasa  linky  je 
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provedena vodiči 3x110 AlFe na betonových sloupech. V jižní části k. ú. Prochází vedení VN 

17 provedené z 3x120 AlFe, která propojuje rozvodny 110/22 kV Třebovice a Dolní Benešov.

Odbočkami z linek VN 19 a VN 17 je napojeno 6 distribučních trafostanic s celkovým 

výkonem 1080 kVa,  z toho do  veřejné  sítě  NN dodávají  4  trafostanice  výkon 820 kVA. 

Technický stav sítě VN a trafostanic je dobrý.

Rozvodná síť NN byla vybudována v roce 1928. Částečná rekonstrukce byla provedena 

v roce 1959. Představovala výměnu dřevěných podpěrných bodů za betonové sloupy s vodiči 

3x70+50 AlFe v hlavních trasách. Kabelová síť NN je napojena na trafostanici  a zásobuje 

pouze 4 bytové domy s 24 byty. Z rozvodné sítě NN je v současnosti zásobováno 580 bytů 

včetně  občanské  vybavenosti  a  středisek  zemědělské  výroby.  Parametry  a  technický  stav 

rozvodné sítě NN odpovídají jejímu fyzickému stáří. 

3.6.5 Zásobování plynem

V roce 1994 byla zadána stavba Plynofikace obce Kozmice (Projekce a výstavby dolů, spol. 

s.r.o.). V současné době je plošná plynofikace v obci dokončena.

Severní  částí  území  obce  prochází  trasa  VTL plynovodu  DN300,  PN 25 HLučín  – 

Opava.  Z tohoto  plynovodu  je  krátkou  přípojkou  napojena  regulační  stanice  Kozmice 

VTL/STL s výkonem 1200 m3h-1, která zajišťuje dodávku plynu do místní sítě.

Místní plynovodní síť je provedena jako středotlaká, pro tlakovou úroveň do 0,3 MPa 

z trubek LPe, těžká řada SDR 11 v dimenzi D40 – D160. Z této sítě je v obci napojeno 350 

odběratelů a většina objektů občanské vybavenosti.

3.6.6 Spoje

Obec  Kozmice  je  napojena  přes  místní  ústřednu  ATZ 63 na  hlavní  ústřednu v Hlučíně  . 

Územím obce prochází podél hlavní komunikace dálkový optický kabel Hlučín – Opava - 

Sobotín. Telefonní síť je ve správě O2 Telefonica.

Zájmové území je pokryto rozhlasovým vysíláním v pásmech DV, SV, VKV. Televizní 

vysílání,  které  je  zajišťováno z televizních  vysílačů,  poskytuje  programy České televize  a 

nezávislých televizních stanic Nova a Prima. 
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3.7  Obyvatelstvo, bydlení
3.7.1 Obyvatelstvo

V současnosti je patrný trend výstavby nových rodinných domů mimo území velkých měst. 

V Kozmicích  se  předpokládá  mírný  nárůst  počtu  obyvatel  spojený  s výstavbou  nových 

rodinných domků. 

V roce 1980 byl celkový počet obyvatel 1764 (931 žen). O 11 let později, v roce 1991, 

při sčítání obyvatelstva: 1815 obyvatel (935 žen).

3.7.2 Bydlení

Obytnou zástavbu představují individuální obytné objekty. Jsou to rodinné domy nebo bývalé 

zemědělské usedlosti. Na území obce jsou i čtyři bytové domy s 24 byty.

Podle územního plánu jsou vymezeny k zástavbě rodinnými domy lokality ul. Zelená, 

Polní  a  K Vápenici.  Pro  výstavbu  bytových  domů  je  vymezena  lokalita  v blízkosti 

zemědělského areálu včetně garáží pro obyvatele těchto domů. Územní plán rovněž vymezuje 

plochy v prolukách stávající zástavby navržené k dostavbě území či změně staveb (přístavby, 

nástavby), pokud nebudou narušovat estetický ráz zástavby zóny.

3.8  Občanská vybavenost
Souhrn zařízení občanského vybavení Kozmic odpovídá velikosti obce. Nachází se zde pouze 

zařízení základního vybavení viz výkres širších vztahů č.1.

3.8.1 Školství

Mateřská škola je umístěna v centru obce. V současné době ze tří oddělení jsou provozována 

dvě oddělení po cca 30-ti dětech. Kapacita mateřské školy je 75 dětí.

Základní  škola  se  nachází  v sousedním  objektu.  V provozu  je  5  tříd  s cca  80-ti 

zapsanými žáky. Škola kapacitně i provozně vyhovuje. Tělocvičnu škola nemá. V této době je 

podán návrh na dostavění tělocvičny v rámci školního areálu, jenž by byla použitelná i pro 

potřeby občanů obce.

3.8.2 Zdravotnictví

V budově  obecního  úřadu  ordinuje  jednou  týdně  všeobecný  lékař.  Jako zařízení  základní 

zdravotní  péče  slouží  občanům poliklinika  v Hlučíně,  kde  je  též  stanice  rychlé  zdravotní 

pomoci.
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3.8.3 Další  zařízení  občanské  vybavenosti  (nevýrobní  služby,  správa  a  řízení,  kulturní  

zařízení, zařízení komerční sféry)

Obecní  hřbitov,  v blízkosti  kostela  sv.  Floriána,  je  nevhodně  umístěný  v centru  obce. 

V budoucnosti  se  předpokládá  jeho  vymístění  na  okraj  zastavěného  území  obce.  Požární 

zbrojnice, pošta i místní knihovna se nachází v objektu obecního úřadu. V objektu restaurace 

je společenský sál sloužící potřebám obce. Na západním okraji katastrálního území obce se 

nachází  hřiště pro kopanou. Vodní sporty lze provozovat v sportovně – rekreačním areálu 

Hlučínského  jezera.  V obci  jsou  v provozu  dvě  prodejny  potravin,  cukrárna,  motorest, 

restaurace se společenským sálem, prodejna a oprava pneumatik.

3.9  Výroba
3.9.1 Zemědělská výroba a lesní hospodářství

Převážná většina ploch zemědělské půdy a výrobních středisek je ve vlastnictví  soukromě 

hospodařících  rolníků.  Část  zemědělské  půdy  je  ve  správě  Pozemkového  fondu  ČR. 

V současnosti je patrný zvýšený zájem o drobný chov hospodářských zvířat, který je často 

umisťován nevhodně v blízkosti objektů bydlení, čímž dochází ke značnému obtěžování okolí 

obytné zóny zápachem.

Lesní  půda  v řešeném území  patří  do  správy Lesů  České  republiky  –  Lesní  správy 

Šenov. Zastoupení lesní půdy v k. ú. Obce je 19,2 %.

3.9.2 Průmyslová výroba a výrobní podnikatelské aktivity

V objektu zemědělského střediska se rozvíjejí výrobní aktivity.  Vzniklo zde zámečnictví  a 

stolařství.  Územní plán předpokládá rozvoj výrobních aktivit  a vymezuje pro tyto aktivity 

zóny u stávající silnice I/56 západním a východním směrem. Na území obce se nenacházejí 

žádné větší průmyslové podniky.

3.10 Zeleň, rekreace a cestovní ruch
3.10.1 Zeleň 

Současné plochy zeleně jsou umístěny ve frekventovaných částech obce. Vytvářejí možnost 

odpočinku obyvatel, zpříjemňují pobyt obyvatel a plní i mikroklimatickou funkci. Jedná se 

zejména o plochy okolí kostela  s přilehlým farním pozemkem, hřbitov, plocha s hřištěm a 
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okolní plochy restaurace a prodejny. Další plochy zeleně se nacházejí v okolí školy, bytových 

domů a železniční stanice. 

3.10.2 Rekreace a cestovní ruch

Obec  se  nachází  mimo  oblasti  cestovního  ruchu.  V jižní  části  k.  ú.  Kozmic  se  rozkládá 

významná rekreační oblast Hlučínska i Ostravska – Sportovně rekreační areál Hlučín, který 

vznikl  na  severním  břehu  jezera  vzniklého  vytěžením štěrkopísku.  Lesní  porosty  vhodné 

k rekreaci se nalézají v severní části k. ú. obce. K rekreaci jsou využívány také plochy údolní 

nivy řeky Opavy. V rámci zastavěného území obce není mnoho ploch zeleně, jenž by byly 

využívány k rekreaci.

Pro denní rekreaci obyvatel obce jsou atraktivní lokality přístupné ve vzdálenosti cca 1,5 

km, respektive v 20-ti minutové pěší dostupnosti. V návrhu územního plánu se předpokládá 

provoz sportovně rekreačního areálu v jižní části obce, jenž by poskytoval obyvatelům obce 

denní rekreaci u vody v letním období. Nutno podotknout, že k denní rekreaci obyvatel jsou 

též využívány zahrady rodinných domů.

Návrh  územního  plánu  popisuje,  v rámci  sportovně  rekreačního  areálu,  zřízení 

autokempinku a loděnice s možností ubytování. V dostupné vzdálenosti pro obyvatele obce 

jsou pro krátkodobou rekreaci zajímavé již výše zmíněné vodní plochy Hlučínské štěrkovny 

dále areál zámeckého parku v Šilheřovicích, v Hradci na Moravicí a přilehlé rekreační oblasti 

v Polsku.

Dlouhodobá  rekreace  je  představována  prázdninovými  pobyty  v letním  a  zimním 

období, které probíhají jak na území ČR, tak v zahraničí. 

3.11 Zásady péče o životní prostředí
3.11.1 Odstraňování a likvidace pevného domovního odpadu

Tuhý komunální  odpad je  v současné době  svážen na řízenou skládku v Markvartovicích. 

Obec separuje odpady za účelem recyklace. Kontejnery na barevné a bílé sklo, plasty a papír 

jsou umístěny na dvou lokalitách. Sběr železného šrotu a papíru je organizován několikrát 

ročně.

3.11.2 Územní systém ekologické stability

Cílem ÚSES je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typických 

stanovištích  a  v podmínkách  zkulturněné  krajiny.  Realizace  takového  systému  má  zajistit 
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trvalou existenci  a reprodukci typických společenstev.  Územní systém ekologické stability 

představuje síť ekologicky významných částí krajiny, které jsou účelně rozmístěny na základě 

funkčních  a  prostorových  podmínek.  Těmito  podmínkami  jsou  reprezentace  typických 

stanovišť formou biocenter, jež jsou vzájemně propojeny biokoridory.

Katastrálním  územím  obce  prochází  nadregionální  biokoridor  v nivě  řeky  Opavy. 

V Kozmicích je do tohoto biokoridoru vloženo regionální biocentrum č. 28 Rybárna. Z tohoto 

regionálního biocentra vychází k severu regionální biokoridor, který jej spojuje přes vložená 

lokální biocentra s dalším regionálním biocentrem č.  11 Vodní důl. Podél západní hranice 

katastru obce je trasován lokální biokoridor, který se napojuje na jihozápadě území obce na 

nadregionální  ÚSES.  Biokoridory  a  biocentra  na  lesní  půdě  lze  považovat  za  částečně 

funkční. Prvky ÚSES mimo lesní půdu je nutno vybudovat, což představuje většinu biocenter 

a biokoridorů na území obce.
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4 Průvodní zpráva 
4.1 Podklady
4.1.1 Podklady poskytnuté OÚ Kozmice

- územní plán obce (výkresová i textová část)

- technicko-ekonomická  studie  kanalizace  a  čov Kozmice  (vypracováno SmVaK v r. 

1991)

4.1.2 Mapové podklady

- digitální katastrální mapa

- ZABAGED (polohopis, výškopis, ortofoto)

- digitální výkresy vedení inženýrských sítí (firma Geometra Opava)

- informace o majetkoprávních vztazích řešeného území (ČÚZK)

4.1.3 Podklady od správců sítí

- vyjádření ČEZ a.s. k řešenému území (s výkresem řešeného území)

- vyjádření SmVaK a.s. (s výkresem řešeného území)

- vyjádření RWE a.s. (s výkresem řešeného území)

- vyjádření O2 Telefonica (s výkresem řešeného území)

4.2 Údaje o zadání
Zadání práce bylo poskytnuto OÚ Kozmice. Jedná se o územní studii lokality mezi ul. Polní a 

K Vápenici. Hlavním cílem práce je, na základě rozboru lokality a obeznámení se s problémy 

řešeného území, navrhnout zástavbu rodinnými domky.

4.3 Vymezení území
Řešené území je vymezeno ulicemi Polní a K Vápenici viz příloha č. 6. Územní plán toto 

území  značí  jako  zónu  bydlení  individuálního  v rodinných  domech.  Celková  výměra  je 

14 320m2. 

V současné době je řešené území využíváno k zemědělské činnosti. Území je v mírně 

svažitém terénu, který je orientován jižním a jihozápadním směrem.
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4.4 Širší vztahy
Řešené území viz výkres širších vztahů č. 1.

Řešená lokalita představuje proluku ve stávající zástavbě. Severním a jižním směrem je 

ohraničena  stávajícími  rodinnými  domky.  Ze  západního  a  východního  směru  je  možné 

napojení na stávající komunikace ul. Polní a K Vápenici.

4.5 Limity území
Vedení VN je trasováno podél místní komunikace spojující ulice Polní a K Vápenici. Jedná se 

o VN postavené do r. 1994 s vodiči bez izolace. Ochranné pásmo je 10m přičemž nezasahuje 

do řešeného území.

Ochranné pásmo hřbitova je 100 m a také nezasahuje do řešeného území.

4.6 Funkční využití ploch
Jedná se o zónu s převládající  nízkopodlažní  rodinnou zástavbou a funkcemi doplňujícími 

bydlení. Je zde zahrnuta občanská vybavenost z oblasti obchodu a nevýrobních služeb, zeleň i 

nezbytná technická vybavenost.

Územní plán vymezuje funkční využití ploch takto:

a) vhodné a převládající

Do této kategorie patří rodinné domky, vybavenost k uspokojování denní potřeby obyvatel 

(obchody a služby bez negativního vlivu na okolí), zeleň veřejná i obytná a komunikace 

motorové, cyklistické, pěší.

b) přípustné

Využití  pro služby bez negativních vlivů na okolí a chov hospodářských zvířat,  pokud 

nebude obtěžovat okolní zástavbu.

c) nepřípustné

Zařízení výroby a služeb s negativními vlivy na okolní výstavbu

4.7 Prostorová a urbanistická regulace
4.7.1 Prostorová regulace

Územní  plán  vymezuje  řešené  území  jako  zónu  s individuálním  bydlením  v rodinných 

domech.  Nově  navržené  objekty  budou  jednopodlažní  s obytným  podkroví,  maximálně 

dvoupodlažní. Barevné řešení fasád musí být schváleno obcí. Bude zachován odstup staveb 

od osy obslužné komunikace případně respektování uliční čáry. Zastavěná plocha pozemku 
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nejvýše 40 % z celkové výměry.  Střechy navržených objektů budou valbové či sedlové se 

sklonem 30°-45°.

4.7.2 Urbanistická regulace

Řešené území je určeno územním plánem k dostavbě území popř. změny staveb s možností 

nové výstavby.

 

4.8 Majetkoprávní vztahy
V řešeném území  jsou  evidovány parcely  katastru  nemovitostí  ve  vlastnictví  soukromých 

osob  a  obce  Kozmice.  Pozemky,  které  jsou  ve  vlastnictví  soukromých  osob,  jsou 

v současnosti využívány jako orná půda a jsou zapsány v zemědělském půdním fondu BPEJ 

61300.  Pozemky  obce  jsou  využívány  jako  komunikace.  Majetkoprávní  vztahy  jsou 

podrobněji uvedeny na výkrese majetkoprávních vztahů č. 4.
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5 Návrh řešení
5.1 Urbanistický návrh
Hlavním úkolem práce je navrhnout zástavbu rodinnými domy a technickou infrastrukturu 

zajišťující provoz navržených objektů.

Řešené  území  je  zpracováno  do  třech  variant.  Návrh  zvolené  varianty  je  ovlivněn 

požadavky na prostorovou a urbanistickou regulaci viz výše. Pro gravitační odkanalizování 

bylo  nutné  zaústit  navrhovanou  kanalizační  stoku  do  stávajícího  kanalizačního  řadu  v ul. 

Polní. Tento faktor určil jedno z možných řešení pěší dopravy z  území do centra obce.

Ve variantě A je navrženo 8 dvojdomků a tři rodinné domy. Na západní části řešeného 

území je na stávající komunikaci (ul. K Vápenici) napojen jeden dvojdomek. V severní části 

území jsou dva dvojdomky obslouženy stávající místní komunikací. Z ul. Polní je přístupný 

jeden rodinný dům ve východní části řešeného území. Obytná zóna, rozdělující území na dvě 

části, zpřístupňuje zbylé navržené objekty. Návrhová rychlost dopravy je stanovena na 20 km/

h. Obytná zóna zahrnuje dopravní komunikaci o šířce 5,25 m a zelený pás, z jedné strany 

komunikace,  pro  vedení  inženýrských  sítí.  Plocha  pozemků  v této  variantě  se  pohybuje 

v rozmezí 880 – 1400 m2.

Varianta B je odlišná od varianty A v typu navržených objektů. Až na výjimku se jedná 

o  rodinné  domy.  Domy  na  hranicích  řešeného  území  jsou  obslouženy  stávajícími 

komunikacemi. Obytná zóna, jejíž návrh doporučuje územní plán, obslouží 8 rodinných domů 

a je zakončena obratištěm. Rozměrové uspořádání obytné zóny je totožné s variantou A. Další 

změna  proti  předchozí  variantě  spočívá  v navrženém parku  v  jižní  části  řešeného  území. 

Součástí parku je i dětské hřiště.  Celkem je tedy počítáno s 12 rodinnými domy a jedním 

dvojdomkem a s plochami pozemků 580 - 1500 m2. 

Varianta  C,  dále  podrobněji  rozpracována,  je  v  typu  a  rozmístění  nových  objektů 

podobná předchozí variantě B. Park z  varianty B je nahrazen rodinným domem. Dopravní 

přístup k domům na hranici řešeného území opět zajišťují stávající komunikace. Obytná zóna, 

která  obslouží  domy  v centru  řešeného  území,  je  zakončena  kruhovým  obratištěm.  Pro 

zlepšení  dostupnosti  autobusové  zastávky,  umístěné  v centru  obce,  je  navržen  chodník 

propojující  obytnou  zónu a  ulici  K Vápenici.  Tato  varianta  řešení  obsahuje  13  rodinných 

domů a dvojdomek s plochami pozemků 600 - 1450 m2.
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5.2  Plošné a prostorové uspořádání
Stavební parcely varianty C dosahují šířky 19,5 – 23,5 m. Navržené stavby jsou umístěny od 

hranice  pozemku  min.  3  m.  Vzájemné  rozestupy  staveb  respektují  vyhlášku  501/2006. 

Územní plán vymezuje návrh nových staveb ve vzdálenosti 10 m od osy komunikace, což 

navržené řešení splňuje. Další  podmínkou územního plánu je maximální  zastavěná plocha 

pozemku 40 %, která je též splněna. 

5.3  Dopravní řešení
5.3.1  Silniční komunikace

Vozovka  je  navržena  jako  komunikace  s krytem  z asfaltového  betonu.  Poloměry  oblouků 

křižovatek a směrových oblouků jsou podrobně vyznačeny na výkrese dopravního řešení č. 

11. Příčný sklon je uvažován 2,5 %. Okružní obratiště, zakončující obslužnou komunikaci 

v centru řešeného území, splňuje minimální rozměry pro průjezd nákladního automobilu  dle 

ČSN 736110. Rozměry okružního obratiště jsou popsány ve výkrese dopravního řešení č.11. 

K zajištění  bezpečného  provozu  na  silničních  komunikací  jsou  v návrhu  použity  příčné 

zpomalovací prahy. Vjezd do obytné zóny z ulice K Vápenici bude řešen zřízením systému 

retardérů.  Při  zpracovávání  realizační  dokumentace  je  nutné  dodržet,  v místě  napojení 

zklidněné komunikace na stávající v ul. K Vápenici, rozměry rozhledových trojúhelníků dle 

ČSN 736110. 

5.3.2  Parkování motorových vozidel

Parkování vozidel  obyvatel  bydlících v navržené zástavbě je realizováno pomocí  vlastních 

garáží. Dalším místem pro parkování je zpevněná plocha na pozemku před rodinným domem. 

Pro dočasné parkování jsou navrženy parkovací plochy dle ČSN 736110. Rozměry podélných 

stání jsou 6,5 m délka a 2,0 m šířka. Pro tělesně postižené je k dispozici stání o rozměrech 3,5 

x 5 m v centrální části obytné zóny. Počet stání ve variantě C je celkem 16.

5.3.3  Komunikace pro pěší

V západní části území je chodník šířky 2,0 m umožňující lepší dostupnost do centra obce pro 

obyvatele  ve  středu  zástavby  a  na  východní  straně  řešeného  území.  Povrch  chodníku  je 

proveden ze zámkové dlažby uložené do štěrkového lože.  Příčný spád je 2,0 %, přičemž 

odvod  dešťové  vody  je  zajištěn  do  přilehlého  zeleného  pásu  mezi  chodníkem  a  hranicí 

sousedního pozemku. V obytné zóně je pěší komunikace součástí zklidněné dopravy. 
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5.4  Zásobování pitnou vodou
Nově navržená zástavba bude napojena na stávající  vodovodní řad na západní a východní 

straně řešeného území.  Vodovodní  řady v ul.  Polní  a  K Vápenici  mají  dimenze  DN100 a 

DN80. Podle vyjádření správce vodovodních sítí SmVaK lze řešené území zásobovat z výše 

uvedených řadů. Trasy nově navržených vodovodů jsou vedeny v obytné zóně po jedné straně 

komunikace  v prostoru o rozměru 2,25 m a jejich dimenze je DN50. Navrhované profily 

splňují  požadavky na  zásobování  pitnou vodou [3].  Celkem je  navrženo 15  vodovodních 

přípojek s délkami 8 – 15 m. Každá vodovodní přípojka je zakončena vodoměrnou šachtou, 

před  kterou  je  uzávěr  vodovodní  soustavy.  Ochranné  pásmo  vodovodního  potrubí  je 

stanoveno vyhláškou a vymezeno pásmem 1,5 m na každou stranu od líce potrubí. Vedení 

potrubí pitné vody je zobrazeno na výkrese č. 12.

Orientační výpočet potřeby pitné vody viz. příloha č. 1.

5.5  Odkanalizování
 Dimenze  stávajících  jednotných  kanalizačních  stok  je  DN500  (Polní)   a  DN300  (K 

Vápenici).  Nově  navržená  kanalizační  stoky  profilu  DN  300  budou  umístěny  v ose 

komunikace.  V západní části řešeného území bude trasa kanalizační stoky profilu DN 250 

vedena v prostoru pěší komunikace. Navrhované profily splňují požadavky na odkanalizování 

území [3].

Z důvodu absence ČOV jsou v návrhu použity malé  domovní  čističky.  Toto řešení 

bude provozováno do doby realizace a dokončení obecní ČOV. Po uvedení obecní ČOV do 

provozu budou domovní čističky vyřazeny z provozu a jejich funkci převezme obecní ČOV. 

Každý rodinný dům bude mít na pozemku vlastní malou domovní čističku odpadních vod. 

Připojení  malé  domovní  čističky  na  páteřní  stoku  bude  provedeno  napojovací  šachtou  o 

DN200. 

Dešťové odpadní vody zachycené ze střech, komunikací a nezpevněných ploch budou 

zaústěny  do  nové  jednotné  kanalizace.  Ochranné  pásmo  kanalizační  stoky  je  stanoveno 

vyhláškou  a  vymezeno  pásmem  1,5  m  na  každou  stranu  od  líce  potrubí.  Trasování 

kanalizačních stok zobrazuje výkres č. 12.

Výpočet množství odpadních vod viz. příloha č. 2.
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5.6  Zásobování plynem
Stávající  plynovod  v blízkosti  zájmového  území  je  v územním  plánu  označen  jako 

středotlaký. V ul. Polní se nachází LPE90, v ul. K Vápenici LPE63. 

Navržené plynovodní  potrubí LPE63 bude dostačují  k potřebnému zásobování  dané 

lokality. V západní části území je napojeno na stávající plynovodní vedení v ul. Polní a dále 

trasováno podél chodníku,  navrženou obytnou zónou, směrem k ul.  K Vápenici.  V severní 

části řešeného území je napojen navržený plynovod na stávající plynovodní potrubí ul. Polní. 

Sítě  budou  umístěny  podél  chodníku  a  v obytné  zóně  v prostoru  komunikace  společně 

s vedením ostatních inženýrských sítí. Napojení rodinných domů je realizováno přípojkami, 

které jsou zakončeny hlavním uzávěrem plynu. Vedení plynovodu popisuje výkres č. 13.

5.7  Zásobování elektrickou energií
Navrhovaná zástavba bude napojena na novou stožárovou trafostanici, která byla navržena na 

základě výpočtu uvedeného v příloze č. 4. Nová trafostanice bude napojena na vedení nízkého 

napětí  z rozvaděče  0,4  kV  stávající trafostanice  v ulici  Oběžná  (22/0,4  kV,  250  kVA). 

V obytné zóně bude vedení el. energie trasováno souběžně s ostatními inženýrskými sítěmi. 

Trasování  vedení  silové  energie  popisuje  výkres  č.  13.  Pilíře  pro  přípojkové  skříně  jsou 

navrženy na hranicích parcel rodinných domů.

Pro  připojení  navržené  zástavby  na  odběr  elektrické  energie  je  nutné  zřízení 

trafostanice o výkonu 250 kVA. Návrh umístění je na parcele č. 923/3 viz výkres č. 5 a výkres 

č. 13.

5.8  Telefonické sítě
Nově  navržená  zástavba  bude  připojena  na  stávající  telefonní  síť,  jenž  je  ve  správě  O2 

Telefonica.  Vedení  je  realizováno  metalickými  kabely.  Umístění  navrženého  vedení 

telefonické sítě bude souběžně s ostatními inženýrskými sítěmi v prostoru komunikace.

5.9  Zeleň
Plochy  řešeného  území  jsou  v současné  době  zatravněny.  V návrhu  není  mnoho  prostoru 

k výsadbě nové zeleně. V okružním obratišti jsou uvažovány nižší okrasné keře z estetického 

hlediska. Nízké okrasné keře jsou taktéž navrženy v nevyužitých plochách podél komunikace 

v obytné zóně.  Na západní,  severní a východní hranici  řešeného území je také uvažována 
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výsadba nízkých okrasných keřů tak, aby nedošlo k narušení prostor inženýrských sítí. Možné 

řešení zeleně zobrazují přílohy vizualizace č. 13.

5.10  Nakládání s odpady
Odpady z rodinných domů budou ukládány do nádob o objemu 100 l. Umístění je navrženo 

na  kraji  pozemku.  Odvoz odpadu bude provádět  specializovaná  firma.  Je  zajištěn  přístup 

k nádobě pro vývoz odpadu, přičemž není narušen estetický vzhled okolního prostoru. Vývoz 

veřejných odpadkových košů je zajištěn obecním úřadem Kozmice.

5.11  Veřejné osvětlení
Stávající veřejné osvětlení je v ul. Polní a ul. K Vápenici.  Nově navržené kabelové vedení 

osvětlení v obytné zóně bude vedeno jednostranně, souběžně s ostatními inženýrskými sítěmi. 

Napojeno bude na stávající vedení v ul. Polní a ul. K Vápenici. V západní části území jsou 

podél chodníku umístěny dvě lampy.  Další čtyři  lampy jsou v centrální části území. Jedna 

lampa je navržena v severní části území. Výška lamp je 4 m s rozestupy po 35 m. V návrhu 

jsou použita  svítidla  B1 od firmy ELTODO. V severovýchodní  a východní části  řešeného 

území je osvětlení zajišťováno stávajícími veřejnými lampami. Viz výkres č. 13.
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6 Rodinné domy použité v návrhu
6.1   Základní popis

V návrhu řešení jsou použity dva druhy staveb – samostatně stojící rodinný dům a dvojdomek. 

Samostatné rodinné domy jsou projektovány firmou Euroline. Dvojdomek je vybrán z nabídky 

firmy Archon. Rodinný dům představují tři typy domů rozdílné ve velikosti, tvaru a možnosti 

využití. Dvojdomek je v uvažovaném řešení použit pouze jednou, rozměry a podrobný popis 

bude rozveden v další kapitole.

6.2   RD typ „Aktual 422“
Rodinný dům určený do dvojpodlažní okolní zástavby, který je složen z poschodí a obytného 

podkroví. Dům není podsklepen. Svými rozměry je určen pro čtyř-člennou rodinu. Vstupem 

do rodinného domu vejdeme do předsíně. Zde je umístěn i vstup na WC. Předsíň navazuje na 

chodbu propojující kuchyň, jídelnu a obývák. Ten svou plochou zaujímá více jak 1/3 celkové 

plochy  podlaží.  Z chodby  v přízemí  je  proveden  přístup  do  obytného  podkroví  pomocí 

schodiště  s  mezipodestou.  V podkroví  jsou  dva  dětské  pokoje,  ložnice  rodičů,  koupelna  a 

galerie.  Po  schodišti  vstoupíme  do  chodby,  která  je  rozšířena  o  prosvětlenou  galerii  a 

umožňuje vstup do ostatních místností. Z pokojů je přímý vstup na balkóny situované v průčelí 

domu. Stání pro osobní automobil  je v návrhu provedeno pouze jako zastřešené, není však 

vyloučena možnost přistavění garáže.

Půdorys domu je v příloze č. 8

Tab. 2 Parametry RD „Aktual“

Obytné místnosti 4
Zastavěná plocha 102,6 m2

Obestavěný prostor 538,5 m3

Celková užitková plocha 119 m2

Celková obytná plocha 66,1 m2

Podlahová plocha 119 m2

Počet osob 4

6.3  RD typ „Bungalov 963“ 
Bungalov je přízemní rodinný dům určený do rovinatého nebo mírně svažitého terénu. Svými 

rozměry poskytuje možnost obývání čtyř až šestičlenné rodině. Je navržen pro bezbariérové 

užívání  osobami  ZTP.  Z hlavní  chodby  jsou  přístupné  kromě  kuchyně  a  jídelny  všechny 
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místnosti. Vstup na WC je z kraje chodby. Krb, který je umístěn v obývacím pokoji umožňuje 

vytápění přilehlých místností. Jídelna, kuchyň je propojena s obývacím pokojem ze kterého je 

možný  vstup  na  terasu.  Přirozené  osvětlení  obývacího  pokoje  zajišťují  dvě  střešní  okna. 

Z kraje chodby lze vstoupit do prvního dětského pokoje. Koupelna je umístěna mezi dětským 

pokojem a ložnicí rodičů. Na konci chodby je vstup do druhého dětského pokoje. K domu je 

přistavěna garáž pro osobní automobily.

Půdorys domu je v příloze č. 9

Tab. 3 Parametry RD „Bungalov“

Obytné místnosti 4
Zastavěná plocha 112 m2

Obestavěný prostor 494 m3

Celková užitková plocha 89,7 m2

Celková obytná plocha 62,5 m2

Podlahová plocha 89,7 m2

Zastavěná plocha s přistavenou garáží 140 m2

Počet osob 4-6

6.4  RD typ „Klasik 112“
Klasik  je  dvojpodlažní  rodinný dům pro pěti  až  šestičlennou  rodinu.  Tento  dům lze,  pro 

velikost zastavěné plochy, použít i na menší parcely. Vhodné umístění je v rovinatém nebo 

mírně svahovitém terénu. Přízemí slouží jako denní část. Obytné podkroví má funkci noční 

části domu. Zajímavým výtvarným prvkem je arkýř. V přízemí se nachází chodba umožňující 

vstup do ostatních místností, WC, koupelna, kuchyň, jídelna, obývací pokoj a ložnice rodičů. 

Venkovní  terasa  je  přístupná  z obývacího  pokoje.  V podkroví  lze  využívat  tři  pokoje 

s koupelnou a  WC. Přirozené osvětlení  pokojů i  koupelny zajišťují  střešní  okna.  Součástí 

podkroví  je  také  balkón.  Rodinný  dům  je  navrhnut  s přistavěnou  garáží  pro  osobní 

automobily.

Půdorys domu je v příloze č. 10

Tab. 4 Parametry RD „Klasik“

Obytné místnosti 5
Zastavěná plocha 100,2 m2

Obestavěný prostor 610,9 m3
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Celková užitková plocha 136,7 m2

Celková obytná plocha 98 m2

Podlahová plocha 136,7 m2

Zastavěná plocha s přistavenou garáží 119,1 m2

Počet osob 5-6

6.5  Typ „Dvojdomek“
Tento dvoupodlažní rodinný dům je vybrán z www stránek projekční kanceláře Archon ( dům 

s klematisem 9B). Je určen pro pětičlennou rodinu. V přízemí je souběžně s garáží vedena 

chodba  jenž  je  zakončena  obývacím  pokojem.  Obývací  pokoj  je  propojen  s jídelnou  a 

kuchyní. Samozřejmostí je krb, který umožňuje vytápění jak obývacího pokoje, tak jídelny. K 

WC  a  koupelně  je  umožněn  přístup  z chodby.  Vstup  na  venkovní  terasu  je  realizován 

z obývacího  pokoje.  V obytném  podkroví  jsou  rozmístěny  tři  pokoje,  ložnice  rodičů  a 

koupelna společná s WC. Součástí podkroví je i balkón. 

Půdorys domu je v příloze č. 11

Tab. 5 Parametry RD „Dvojdomek“

Obytné místnosti 5          (x2)
Zastavěná plocha 89 m2    (x2)
Obestavěný prostor 575 m3    (x2)
Celková užitková plocha 111,2 m2   (x2)
Zastavěná plocha s přistavenou garáží 127,2 m2    (x2)
Počet osob 5       (x2)
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7 Vyhodnocení ekonomické náročnosti
7.1 Textová část
7.1.2  Údaje o využití  a zastavěnosti území, majetkoprávní vztahy

Dotčené pozemky na parcelách: 920/7, 920/1, 921/2, 922/2, 922/1, 923/3, 923/7, 923/1

- parcely výše uvedené jsou v soukromém vlastnictví

- silniční komunikace (ul. Polní a K Vápenici) jsou ve vlastnictví obce

7.1.3  Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní infrastrukturu

Byla provedena prohlídka staveniště a získány podklady od správců technických sítí 

(vodovod,  kanalizace,  plyn,  elektřina,  sdělovací  kabely).  Dalšími  podklady  pro 

zpracování  jsou:  digitální  katastrální  mapa,  ZABAGED  (polohopis,  výškopis, 

ortofoto). 

7.1.4  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly splněny a jsou přiloženy v dokladové části.

7.1.5  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Obecné požadavky na výstavbu [1] byly dodrženy.

 7.1.6  Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí

Podmínky dané regulačním plánem byly splněny.

 7.1.7  Věcné a časové vazby stavby na související stavby a jiná opatření v daném území

Přímé věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby či investice nejsou.

 7.1.8  Lhůta výstavby, popis postupu výstavby

Předpokládaná délka výstavby je 24 měsíců.
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7.2  Rozpočtová část
7.2.1  Stavební část

Ceny jsou určeny na základě  cenových technicko-hospodářských ukazatelů – 801. Budovy 

občanské výstavby, některé byly použity v porovnání s katalogem.

Tab. 6 Cenové investiční náklady

Značení Popis množství
jednotková 

cena

cena celkem 

[ Kč,- ]
A rodinné domy    
A 1 typ „aktual“  ( 538,5 m3 ) 6 ks 2 749 835,- 16 499 010,-
A 2 typ „bungalov“  ( 494 m3 ) 2 ks 2 758 153,-  5 516 306,-
A 3 typ „klasik“ ( 610,9 m3 ) 5 ks 3 164 130,- 15 820 650,-
A 4 typ „dvojdomek“ ( 1150 m3 ) 1 ks 3 604 500x2,-  7 209 000,-
rodinné domy celkem 45 044 966,-

B zpevněné plochy a komunikace    
B 1 vozovky, povrch – asfaltový beton 1 259 m2 1 260,- 1 586 340,-
B 2 chodníky – povrch dlážděný 160 m2 851,- 136 160,-
B 3 vjezdy k rodinným domům - dlažba 320 m2 1 091,- 349 120,-
B 4 vyvýšené zpomalovací prahy  5 m2 1 299,- 6 495,-
zpevněné plochy a komunikace celkem 2 078 115,-
     
C vodovod    
C 1 vodovod trubní HDPE DN 50 244 bm 2 860,- 697 840,-
C 2 přípojky vodovodní DN 25 ( 15 ks ) 72 bm 4 210,- 303 120,-
C 3 vodoměrná šachta ( 15 ks ) 15 ks 20 000,- 300 000,-
vodovod celkem 1 300 960,-
     
D kanalizace    
D 1 jednotná kanalizace PVC 273 bm 4 620,- 1 261 260,-
D 2 přípojky kanalizační PVC DN 200 160 bm 3 850,- 616 000,-
D 3 malá domovní čistička 5 m3  ( 15 ks ) 15 ks 50 196,- 752 940,-
kanalizace celkem 2 630 200,-
     
E plynovod    
E 1 plynovodní vedení LPE DN 63 329 bm 2 075,- 682 675,-
E 2 plynovodní přípojky DN 32 110 bm 652,- 71 720,-
plynovod celkem 754 395,-
     
F elektrorozvody    
F 1 kabely NN 340 bm 1 390,- 472 600,-
F 2 elektrické přípojky Al 25mm2 120 bm 410,- 49 200,-
F 3 sdělovací vedení 238 bm 175,- 41 650,-
F 4 stožárová trafostanice 1 ks 258 600,- 258 600,-
F 5 veřejné osvětlení 325 bm 988,- 321 100,-
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elektrorozvody celkem 1 143 150,-
     
G zeleň    
G 1 travnaté plochy veřejná zeleň 215 m2 52,- 11 180,-
G 2 keře ( do 100 cm ) 10 ks 237,- 2 370,-
G 3 odpadkové koše 2 ks 3 000,- 6 000,-
zeleň celkem 19 550,-

Tab. 7 Rekapitulace investičních nákladů

Zn. Popis
cena

[ Kč ]
A rodinné domy 45 044 966,-
B zpevněné plochy a komunikace 2 078 115,-
C vodovod 1 300 960,-
D kanalizace 2 630 200,-
E plynovod 754 395,-
F elektrorozvody 1 143 150,-
G zeleň 19 550,-
 Celkové investiční náklady 52 970 000,-

I. PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE

1,25% až 2% z celkových nákladů: 1,6% z 52 970 000 = 847 520,-

Cena projektových prací: 847 520,- Kč

II. NUS - NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY

 5 % sazba z 52 029 000 = 2 648 500,- Kč

III. NÁKLADY NA PROVOZNÍ SOUBORY

0,- Kč

IV. NÁKLADY NA STROJE, ZAŘÍZENÍ, INVENTÁŘ 

0,- Kč

V. JINÉ INVESTICE

Není počítáno s jinými investicemi.

VI. REZERVA

5 % z celkové částky = 2 648 500 Kč
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VII. OSTATNÍ NÁKLADY

Cena stavebních parcel v obci Kozmice se pohybuje v rozmezí 450 – 500 Kč/m2.
14 320 x 450 = 6 444 000 Kč

IX. NÁKLADY CELKEM

Celkové náklady činí 65 560 000 Kč (bez DPH)

7.3  Grafická část
Ekonomickou náročnost popisuje výkres objektů č. 16, 17 a 18
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8 Závěr
Výsledkem bakalářské práce jsou tři možné varianty řešení zástavby výše popsané lokality. 

Jedna  varianta  byla  zvolena  pro  podrobnější  vypracování.  Po  detailním  prostudování 

územního plánu bylo zjištěno, že vybraná lokalita je určena k dostavbě či výstavbě rodinných 

domů. Územní plán nepovoloval výstavbu řadových domů, a proto byly vybrány individuální 

rodinné domy a jeden dvojdomek, pro lepší rozparcelování území. Vybraná varianta je blízká 

charakterem navržených objektů stávající zástavbě a tím nenarušuje ráz této části obce.

Typové domy, které jsou v návrhu použity, jsou zvoleny z katalogu firmy EUROLINE 

Slovakia s.r.o. Dvojdomek byl  vybrán z nabídky firmy ARCHON. Při výběru domku byla 

zásadní jak orientace objektu, tak velikost zastavěné plochy a celková cena.

Do  této  práce  je  zařazen  i  orientační  ekonomický  propočet  vybrané  varianty.  Při 

zpracovávání návrhu odkanalizování  řešeného území byla  jako podklad použita technicko-

ekonomická studie SmVaK z roku 1991. Návrh plynovodu, vedení el. energie, sdělovacích 

kabelů je proveden v souladu a doporučeními od jednotlivých správců sítí.

Realizace  návrhu  nebude  mít  škodlivý  vliv  na  okolní  prostředí.  Toho  je  docíleno 

několika  faktory.  Odkanalizování  je  provedeno malými  domovními  čističkami,  které  jsou 

navrženy jednotlivě ke každému rodinnému domu. Celá lokalita je zásobena plynem, který 

bude  použit  k vytápění  objektů.  Dopravní  obslužnost  je  řešena  formou  obytné  zóny  se 

zklidněnou komunikací.. 

Navrhované řešení poskytne bydlení v rodinných domech pro 15 rodin, přičemž dva 

rodinné domy je možné bezbariérově využívat osobami ZTP. 
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