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Cílem diplomové práce je vypracování návrhu využití území v lokalitě „Pod 

Hvězdárnou“ v Přerově, která v návaznosti na nový Územní plán statutárního města 

Přerova řeší zástavbu tohoto dosud nezastavěného území. Diplomová práce je řešena 

variantně, přičemž Varianta 1 je dále podrobněji rozpracována.  

 

Výsledkem je návrh využití území pro bytovou výstavbu doplněnou o objekty občanské 

vybavenosti. Využití území navazuje na stávající zástavbu a součástí řešení je také návrh 

technické infrastruktury a zásobování energiemi. Zároveň je proveden rozbor současného 

stavu lokality a bytového fondu statutárního města Přerov. 

 

 

Annotation 

 

Hana Mrvová: Urban study of lokality Pod hvězdárnou in Přerov 
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Graduation´s Thesis, tutor: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. 

The goal of this thesis is the drafting of land use in the locality "Under the Observatory" 

in Prerov, which follows the new statutory Master Plan addresses the installation of 

Prerov as still undeveloped land. The thesis is designed in different variants, whereas 

Option 1 is further more enlarged. 

 

The result is a proposal for land use, housing, accompanied by civic amenities. Use the 

links to existing buildings and part of the solution is also a proposal of the technical 

infrastructure and energy supplies. There is also analyzed the current state of the area and 

the housing of the statutory Prerov. 



  

Obsah textové části diplomové práce 
 
 
 
1.  Úvod 6 
   
2.  Stručná rekapitulace teoretických východisek 7 
   
3.  Základní informace a poznatky o území 8 
3.1  Statutární město Přerov 8 
3.2  Historie města 8 
3.3  Vybrané statistické informace o statutárním městu Přerov 9 

3.3.1  Základní statistické údaje 9 
3.3.2 Demografické údaje 12 
3.3.3 Poptávka po bydlení 13 

3.4  Vymezení řešeného území v návaznosti na územní plán 16 
3.5  Charakteristika územních celků podle vyhlášky č.501/2006 Sb. 17 
3.6  Rozbor stávajícího stavu území 18 

3.6.1 Klimatické podmínky 18 
3.6.2 Ovzduší 19 
3.6.3 Geologické poměry 20 
3.6.4 Hydrogeologické poměry 20 
3.6.5 Výskyt radonu 22 

3.7  Širší vztahy – vazby lokality „Pod Hvězdárnou“ na území města 23 
3.8  Fotodokumentace stávajícího stavu 24 
3.9  Limity využití území 24 
3.10  Majetkoprávní vztahy 25 
   
4.  Souhrnná zpráva podle přílohy č.4 k vyhlášce č.503/2006 Sb.  30 
 – Varianta 1  
4.1  Úvodní údaje 30 
4.2  Průvodní zpráva 31 

4.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 31 
4.2.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 33 
4.2.3 Orientační údaje stavby 34 

4.3  Souhrnná technická zpráva 35 
4.3.1 Popis stavby 35 
4.3.2 Stanovení podmínek pro přípravu stavby 40 
4.3.3 Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii 42 
4.3.4 Zásady zajištění požární ochrany stavby 44 
4.3.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 45 

4.3.6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

45 

4.3.7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 46 

4.3.8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

46 

4.3.9 Civilní ochrana 47 
4.4  Výkresová dokumentace 47 

 
 

 
 
 

 



  

5.  Dopravní řešení – Varianta 1 48 
5.1  Výpočet parkovacích ploch 48 
5.2  Bezbariérové řešení zastávky BUS 50 
5.3  Řez komunikací 50 
   
6.  Technická infrastruktura – Varianta 1 51 

6.1  
Řešení vodního hospodářství, návrh zásobování vodou a odvádění 
odpadních a srážkových vod 

51 

6.1.1 Zásobování vodou 51 
6.1.2 Odkanalizování 52 

6.2  Řešení energetiky, zásobování elektrickou energií a plynem 53 
6.2.1 Zásobování elektrickou energií 53 
6.2.2 Zásobování plynem 54 
6.2.3 Zásobování teplem 55 

6.3  Telekomunikační kabely 55 
   
7.  Vizualizace – Varianta 1 55 
   
8.  Orientační propočet nákladů – Varianta 1 56 
   
9.  Architektonicko – urbanistické řešení – Varianta 2 57 
   
10.  Dopravní řešení – Varianta 2 58 
   
11.  Závěr 59 
   
12.  Seznam použité literatury, informačních zdrojů 60 
   
13.  Seznam použitých zákonů, vyhlášek, příloh a norem 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Obsah výkresové části diplomové práce 
 
Č.výkresu Název výkresu Měřítko Počet A4 

1 Situace širších vztahů 1:5000 4 

2 Fotodokumentace stávajícího stavu 1:2000 4 

3 Limity využití území 1:2000 4 

4 Majetkoprávní vztahy 1:2000 4 

5 Urbanistický návrh – varianta 1 1:1000 8 

6 Urbanistický návrh – varianta 2 1:1000 8 

7 Dopravní infrastruktura 1:1000 8 

8 Bezbariérové řešení zastávky BUS  1:20 2 

9 Řez komunikací 1:50 2 

10 Technická infrastruktura 1:1000 8 

11 Vizualizace - 8 

12 Vizualizace – detaily - 8 

13 Vizualizace – dětské hřiště - 8 

14 Objemová studie rodinných a bytových domů Euroline     

Přílohy výkr.č.1 půdorys 1.NP 1:100 2 

  výkr.č.2 Pohledy 1:100 2 
  výkr.č.3 

RD1 

Vizualizace - 1 
  výkr.č.4 půdorys 1.NP 1:100 2 
  výkr.č.5 Pohledy 1:100 2 
  výkr.č.6 

RD2 
Vizualizace - 1 

  výkr.č.7 půdorysy podlaží 1:100 2 
  výkr.č.8 pohled SV, SZ 1:100 2 
  výkr.č.9 pohled JV, JZ 1:100 2 
  výkr.č.10 

RD3 

Vizualizace - 1 
  výkr.č.11 půdorys 1.NP 1:100 2 
  výkr.č.12 půdorys 2.NP (3.NP) 1:100 2 
  výkr.č.13 pohled JZ (SV) 1:100 2 
  výkr.č.14 pohled SV (JZ) 1:100 2 
  výkr.č.15 pohled SZ (JV) 1:100 2 
  výkr.č.16 

BD1 

Vizualizace - 1 
  výkr.č.17 půdorys 1.NP 1:100 2 
  výkr.č.18 půdorys 2.NP (3.NP) 1:100 2 
  výkr.č.19 pohled SZ (SV) 1:100 2 
  výkr.č.20 pohled JZ (JV) 1:100 2 
  výkr.č.21 pohled SV (SZ) 1:100 2 
  výkr.č.22 

BD2 

Vizualizace - 1 
  výkr.č.23 půdorys 1.NP 1:100 2 

  výkr.č.24 Pohledy 1:100 2 

  výkr.č.25 

BD3 

Vizualizace - 1 

 
 
 
 
 
 



  

Seznam použitých tabulek 
 

Tab.1  Základní statistické údaje o městu Přerov 9 
Tab.2  Demografické údaje města Přerova 12 
Tab.3  Vývoj bytového fondu města 13 
Tab.4  Struktura bytů ve vlastnictví města v roce 2005 13 
Tab.5  Byty ve vlastnictví města 14 
Tab.6  Počet dokončených bytů v majetku města 14 
Tab.7 Čistý přírůstek bytových jednotek v Přerově 14 
Tab.8  Charakteristiky úrovně bydlení bytového fondu pro rok 2001 15 
Tab.9  Vývoj počtu žádostí o obecní byt 15 
Tab.10  Zvlášť velké zdroje znečištění statutárního města Přerov 19 
Tab.11 Velké zdroje znečištění statutárního města Přerova 19 
Tab.12 Radonový index 22 
Tab.13 Výpis vlastníků 25 
Tab.14 Parametry řešeného území 34 
Tab.15 Minimální počet odstavných stání pro rodinné domy 49 
Tab.16 Minimální počet odstavných ploch pro bytové domy 49 
Tab.17 Minimální počet parkovacích stání pro občanskou vybavenost 50 
Tab.18 Výpočet potřeby vody 52 
Tab.17 Orientační propočet nákladů 56 
 

 

 

Seznam použitých obrázků 
 
Obr.1  Územní plán města Přerova.  16 
Obr.2  Geologická mapa 20 
Obr.3  Hydrogeologická mapa 21 
Obr.4  Mapa radonových indexů 22 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Seznam použitého značení 
 
ÚPnMP Územní plán města Přerova 

N celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (pro posuzované území) 

0O  základní počet odstavných stání 

0P  základní počet parkovacích stání 

ak  stupeň automobilizace 

pk  součinitel redukce počtu stání 

Rn Radonový index 

ZPF Zemědělský půdní fond 

Q Množství dešťových vod 

VN Vysoké napětí 

NN Nízké napětí 

OOV Ostravský oblastní vodovod 

Qp Průměrná potřeba vody 

Qm Maximální denní potřeba 
Qh Maximální hodinová potřeba 

TRP  Potřebný výkon trafostanice 
 
 
 
Seznam použitých grafických a výpočetních programů: 

 

AutoCAD Architecture 2008 

ArchiCAD 12 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1. ÚVOD 
 
   

Předmětem diplomové práce je vypracování návrhu využití území v lokalitě „Pod 

Hvězdárnou“ v Přerově, která v návaznosti na nový Územní plán města Přerova 

(ÚPnMP) řeší zástavbu tohoto dosud volného a nezastavěného území. Navržená zástavba 

plně respektuje stávající zástavbu, dopravní síť a technickou infrastrukturu. 

 

Tato diplomová práce je vypracována ve variantním řešení; zahrnuje  textovou část 

a výkresovou část. Varianta 1 je dále podrobněji popsána. 

 

Textová část obsahuje 6 hlavních kapitol: stručnou rekapitulaci teoretických 

východisek, základní informace a poznatky o území, souhrnnou zprávu podle přílohy č.4 

k vyhlášce č.503/2006 Sb. – Varianta1, dopravní řešení – Varianta 1, technickou 

infrastrukturu – Varianta 1 a návrh řešení – Varianta2. 

 

Grafická část diplomové práce zahrnuje stavební výkresy uvedené v seznamu 

výkresové části obsahu této práce. Výkresová část obsahuje celkem 14 výkresů. Výkres 

č. 14 obsahuje přílohy objemových studií rodinných a bytových domů Euroline. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2. STRUČNÁ REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 
 

Výchozím podkladem pro zpracování studie lokality “Pod Hvězdárnou“ v Přerově    

je  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který 

nabyl účinnosti 1. ledna 2007, včetně jeho novelizací. Dalšími podklady pro zpracování 

předmětné územní studie  jsou prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, a to: 

 

- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, která nabyla účinnosti        

1. ledna 2007; [32] 

 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která nabyla              

účinnosti 1. ledna 2007, a její novelizace vyhláškou č. 269/2009 Sb. s nabytím účinnosti 

dnem 26. srpna.2009. [31] 

          

Zákon č. 183/2006 Sb. v § 30 odst. 1  charakterizuje územní studii takto: [29] 

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

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

infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně 

ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. 

 

Základní koncepce Územní studie lokality “Pod Hvězdárnou“ v Přerově vychází 

v souladu se zadáním diplomové práce z nového Územního plánu města Přerova 

(ÚPnMP),  vydaného Zastupitelstvem města Přerova usnesením č. 801/25/2/2009 dne 

21.9.2009,  který nabyl účinnosti dne 7.10.2009. Oprávněná úřední osoba pořizovatele: 

Ing. Pavel Gala, vedoucí Odboru rozvoje Magistrátu města Přerova. 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. ZÁKLADNÍ INFORMACE A POZNATKY O ÚZEMÍ 
 

3.1 Statutární město Přerov 

 

Statutární město Přerov se rozkládá uprostřed Moravy po obou březích řeky Bečvy. 

Leží v nadmořské výšce 210m n.m. Je společenským, administrativním  a kulturním 

centrem okresu Přerov. Rozloha okresu činí 845km2 . Přerovský okres sousedí na západě 

s okresem Prostějov, na severozápadě s okresem Olomouc, na severovýchodě s 

Novojičínským okresem, na východ od Přerova se nachází okres Vsetín a jižní hranice jej 

odděluje od okresu Kroměříž. Statutární město Přerov je obec s rozšířenou působností a 

s pověřeným obecním úřadem. Obecní části města: Přerov I-Město, Přerov II-Předmostí, 

Přerov III-Lověšice, Přerov IV-Kozlovice, Přerov V-Dluhonice, Přerov VI-Újezdec, 

Přerov VII-Čekyně, Přerov VIII-Henčlov, Přerov IX-Lýsky, Přerov XI-Vinary, Přerov 

XII-Žeravice, Přerov XIII-Penčice. Lokalita “Pod Hvězdárnou“ se nachází ve východní 

části  Statutárního města Přerov, na okraji stávající městské zástavby, na kterou přímo 

navazuje. Zároveň spadá do obecné části Přerov I-Město. 

 

 

3.2 Historie města 

 

Osídlení lokality dnešního Přerova sahá až do mladší doby kamenné. Z tohoto 

období je dochováno mnoho celosvětově významných vykopávek. Za všechny bych 

zmínila Venuši z Předmostí. První písemná zmínka pochází ale až z roku 1046. V roce 

1256 povýšil Přemysl Otakar II.  město Přerov na královské. Obyvatelé tedy získaly 

městská práva. Přerov se pak na dlouhou dobu stal sídlem rodu Pernštejnů a Žerotínů. 

Statut královského města si Přerov udržel až do roku 1487. Rychlý rozvoj města nastal po 

roce 1841 po vybudování železniční trati z Vídně do Olomouce, kdy se město stalo 

významným železničním uzlem.  Roku 1992 získalo Horní náměstí označení památkové 

zóny. 1.července 2006 se stal Přerov statutárním městem. V současnosti lze město Přerov 

charakterizovat jako průmyslově-zemědělskou oblast s rozvinutými službami. [1] 

 

 

 

 



  

3.3 Vybrané statistické informace o statutárním městu Přerov 

 

Výběr informací je zaměřen na základní údaje o statutárním městu Přerov, dále na 

demografické údaje a informace o velikosti a potřebách bytového fondu.  

 

 

3.3.1 Základní statistické údaje  

 

Tabulka je vytvořena na základě informací z Českého statistického úřadu. V tabulce 

neuvádím nulové položky. Jednotlivá období platnosti jsou uvedena v poznámce pod 

tabulkou.  

 

 

Tab.1 Základní statistické údaje o městu Přerov  

Statutární město 
Přerov  

Údaj 

Kód obce 
 

511 382 

Celková výměra pozemku (ha) 5 847 [2] 
Orná půda (ha) 2 832 [2] 
Chmelnice (ha) 73 [2] 
Zahrady (ha) 312 [2] 
Ovocné sady (ha) 48 [2] 
Trvalé trávní porosty (ha) 261 [2] 
Zemědělská půda (ha) 3 527 [2] 
Lesní půda (ha) 563 [2] 
Vodní plochy (ha) 87 [2] 
Zastavěné plochy (ha) 310 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 1 359 [2] 
Počet podnikatelských subjektů celkem 9 706 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 97 [2] 
Průmysl 1 124 [2] 
Stavebnictví 1 013 [2] 
Doprava a spoje 286 [2] 
Obchod, prodej a opravy motorových 
vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 

3 565 [2] 

Ostatní obchodní služby 2 157 [2] 
Veřejná správa, obrana, povinné sociální 
pojištění 

15 [2] 

Školství a zdravotnictví 374 [2] 

Hospodářská 
činnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podle 
převažující 
činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 1 075 [2] 



  

Státní organizace 45 [2] 
Akciové společnosti 93 [2] 
Obchodní společnosti 911 [2] 
Družstevní organizace 37 [2] 
Živnostníci 7 149 [2] 
Svobodná povolání 466 [2] 
Zemědělští podnikatelé 46 [2] 

Hospodářská 
činnost 
 
 
 
 
 

podle právní 
formy 

Ostatní právní formy 959 [2] 

Veřejná knihovna vč. Poboček 15 [3] 
Stálá kina 1 [3] 
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 1 [3] 
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 4 [3] 
Kulturní zařízení ostatní 8 [3] 
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 3 [3] 
Sakrální stavba  13 [3] 
Hřbitov 7 [3] 

Kultura 

Smuteční síň 1 [3] 

Katastrální plocha (ha)  5 847 [2] 
Počet katastrů 14 [2] 
Počet územně technických jednotek 15 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 13 [2] 

Mateřská škola 15 
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1 
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 9 
Střední odborné učiliště 5 
Gymnázium 2 
Střední odborná škola (vč.zdravotnické) 8 
Škola speciální 4 
Základní umělecká škola 1 
Vysoká škola-počet 1 
Jazyková škola 1 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola 1 

Ústavy sociální péče pro mládež 1 [5] 
Domy s pečovatelskou službou 7 [6] 
Domov-penzion pro důchodce 1 [3] 

Sociální 
oblast 

Úřad práce - počet úřadoven 1 [3] 

Koupaliště a bazény 3 [3] 
- z toho kryté bazény 1 [3] 
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 22 [3] 
Tělocvičny (vč. školních) 17 [3] 
Stadiony otevřené 3 [3] 
Stadiony kryté 1 [7] 
Zimní stadiony kryté i otevřené 1 [3] 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo 
správcem) 

28 [3] 



  

Sdružená ambulantní zařízení 1 [2] 
Ambulantní zařízení 1 [2] 
Detašované pracoviště ambulantního zařízení 1 [2] 
Nemocnice  1 [2] 
Detašované pracoviště nemocnice 1 [2] 
Léčebna pro dlouhodobě nemocné 1 [2] 
Ostatní lůžková zařízení 1 [2] 
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení 1 [2] 
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 23 [2] 
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického 
lékaře pro dospělé 

4 [2] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 11 [2] 
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického 
lékaře pro děti a dorost 

1 [2] 

Samostatná ordinace praktického lékaře – stomatologa 29 [2] 
Samostatná ordinace praktického lékaře – gynekologa 8 [2] 
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického 
lékaře – gynekologa 

2 [2] 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  50 [2] 
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 13 [2] 
Ostatní samostatná zařízení 37 [2] 
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 6 [2] 
Zařízení lékárenské péče 15 [2] 
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče 1 [2] 
Jesle 1 [2] 
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé 
zdravotnické pomoci 

1 [2] 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice 1 [2] 
Zdroj: Český statistický úřad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 
[1] školní rok 
2005/2006 
[2] období: 31.12.2009 
[3] období: 31.12.2006 
[4] období: rok 2009 
[5] období: 31.12.2004 
[6] období: 31.12.2008 
[7] období: 31.12.2003 



  

3.3.2 Demografické údaje 

 

Tab.2 Demografické údaje města Přerova 

Živě narození celkem 479 [4] 
Muži 233 [4] 
Ženy 246 [4] 

Zemřelí celkem 433 [4] 
Muži 225 [4] 
Ženy 208 [4] 

Přirozený přírůstek celkem 46 [4] 
Muži 8 [4] 
Ženy 38 [4] 

Přistěhovalí celkem 634 [4] 
Muži 326 [4] 
Ženy 308 [4] 

Vystěhovalí celkem 929 [4] 
Muži 481 [4] 
Ženy 448 [4] 

Saldo migrace celkem -295 [4] 
Muži -155 [4] 
Ženy -140 [4] 

Přírůstek/úbytek celkem -249 [4] 
Muži -147 [4] 
Ženy -102 [4] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 46 254 [2] 

Muži 22 478 [2] 
Ženy 23 776 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 5 930 [2] 
Muži 3 018 [2] 
Ženy 2 912 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 32 549 [2] 
Muži 16 336 [2] 
Ženy 16 213 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 7 775 [2] 
Muži 3 124 [2] 

Obyvatelstvo 

Ženy 4 651 [2] 

     Zdroj: Český statistický úřad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 
[2] období: 31.12.2009 
[4] období: rok 2009 



  

3.3.3 Poptávka po bydlení 

 

Řada údajů týkajících se informací o obyvatelstvu a domácnostech se získává ze 

sčítání lidí, domů a bytů. Protože poslední sčítání proběhlo v roce 2001, nejsou 

aktuálnější údaje k dispozici. Jelikož další sčítání proběhne až v roce 2011, odkazuji se na 

údaje starší s tím, že jsou obohaceny o dostupné aktuální informace. 

 

Město Přerov mělo v roce 2001 celkem 4264 domů, z toho 3867 trvale obydlených. 

Mezi trvale obydlené domy patřilo 2737 (70,8%) rodinných domů, 1069 (27,6%) 

bytových domů a 61 domů ostatních (1,6%). V tabulce č. 3 můžeme sledovat vývoj 

bytového fondu od roku 1961 do roku 2001. Bytový fond postupně narostl až o dvě 

třetiny. Za posledních 10 let se ale počet bytů relativně stabilizoval.[16]  

 

Tab.3 Vývoj bytového fondu města  

Vývoj bytového fondu v Přerově v letech 1961-2001 
 Rok 
Ukazatel 1961 1970 1980 1991 2001 
Počet bytů 11 381 14 728 17 301 18 841 18 893 
Počet bytů na 1000 obyvatel 317 332 342 367 394 
Čisté přírůstky bytů 3 347 2 573 1 540 52 

Zdroj: TERPLAN, Bytová politika města Přerova; SLDB 1991 a 2001; MěÚ Přerov 

 

V tabulkách č. 5 je zobrazen přírůstek bytů ve vlastnictví města Přerova a v tabulce č.7 

čistý bytový přírůstek v Přerově. Tento přírůstek vychází z počtu kolaudačních 

rozhodnutí . „Přerov měl v roce 2001 ve srovnání se stejně velkými městy nízký podíl 

nájemních bytů (28,8 % proti průměru 37,7 %), naopak vyšší podíl měl Přerov u bytů v 

osobním vlastnictví (23 % proti průměru 14,5 %) a u družstevních bytů (29,9 % proti 

průměru 21,7 %). V posledních letech se však počet bytů ve vlastnictví města trvale 

snižuje z důvodu prodeje těchto bytů do osobního vlastnictví.“ 

 

 

Tab.4 Struktura bytů ve vlastnictví města v roce 2005 

Počet bytů dle 
velikosti garsoniéry 

1 
pokojové 

2 
pokojové 

3 
pokojové vícepokojové 

Pro rok 2005 51 677 1 048 405 40 
Zdroj: Domovní správa města Přerova. 



  

 

Tab.5 Byty ve vlastnictví města  

Počet bytů dle 
kategorií 

2001 2002 2003 2004 2005 

I. kategorie 2 057 1 825 1 567 1 491 1 396 
II. kategorie 660 640 661 640 640 
III. kategorie 141 205 180 179 175 
IV. Kategorie 76 10 10 10 10 
Počet bytů celkem 2 934 2 680 2 418 2 320 2 221 

Zdroj: Domovní správa města Přerova. 

 

 

Výstavba bytových domů je nízká, v roce 2007 nebyl postaven žádný byt, po dvou 

bytových domech bylo postaveno v roce 2003 a 2004 a jeden byl postaven v roce 2006.  

 

Tab.6 Počet dokončených bytů v majetku města 

Rok Počet dokončených bytů 
2000 0 
2001 1 
2002 0 
2003 0 
2004 31 (společně s BD Přerov) 
2005 1 

Zdroj: Městský úřad Přerov. 

 

 

Do čistého bytového přírůstku se započítávají bytové jednotky vzniklé novou 

výstavbu v bytových či rodinných domech, popř. vznikají v současných stavbách 

přístavbou, dostavbou či změnou funkce užívání. Čistý bytový přírůstek je v tab. 7. 

 

Tab.7  Čistý přírůstek bytových jednotek v Přerově 

 Čistý přírůstek bytových jednotek v Přerově 
 2001 2002 2003 2004 2005 06/2006 celkem 

Přírůstek 28 20 46 58 28 11 247 
Úbytek 0 -7 0 0 -2 -1 -14 
Čistý 

přírůstek 28 13 46 58 26 10 233 
Zdroj: Domovní správa města Přerova. 



  

Tab.8 Charakteristiky úrovně bydlení bytového fondu pro rok  2001  

Průměrný počet v bytech celkem   
osob 
na 
byt 

osob na 
obytnou 
místnost 

celkové 
plochy na 

byt 

obytné 
plochy 
na byt 

obytné 
plochy 

na 
osobu 

Obytných 
místností 

na byt 

Okres  Přerov 2,70 0,98 78,55 50,20 18,50 2,77 

Obec Přerov 2,52 1,02 66,44 42,97 16,92 2,50 

Zdroj: Domovní správa města Přerova. 

 

V současné době bytová koncepce vypadá následovně: „ Z celkového počtu 1 990 

bytů (počátkem listopadu 2007), původně neurčených k prodeji, bylo navrženo 

ponechat v majetku statutárního města Přerova 973 bytů, kdy se jedná především o byty 

v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou a domy s bezbariérovými 

úpravami), byty v nebytových domech, byty v domě v ideálním spoluvlastnictví, byty 

v domech určené pro nájemní bydlení (s přidělováním bytů v části domů na základě 

výběrového řízení – např. obálková metoda), -půdní vestavby a střešní nástavby 

vybudované s využitím státních dotací, které nelze prodávat po dobu trvání zástavby 

(zástavba na dobu 20 let od kolaudace), byty určené pro nájemce neplatící nájemné (ul. 

Kojetínská) a byty s nižším vybavením (holobyty – ul. Tovačovská).“ Citováno 

z Koncepce bydlení v rozsahu nakládání s bytovým majetkem ve vlastnictví a 

spoluvlastnictví statutárního města Přerova. V současnosti se ale předpokládá menší 

odprodej, než byl plánován a to z důvodu nezájmu ze strany současných nájemníků.  

 

Tab.9 Vývoj počtu žádostí o obecní byt 

Přírůstky žádostí o obecní byt 2001 2002 2003 2004 2005 2010 
Žádosti ze seznamu o nájem obecního bytu 34 38 69 70 64 284 
Žádosti o bytové náhrady 6 11 14 11 4 29 
Celkem 40 39 83 81 68 313 

Zdroj: Správa sociálního zabezpečení, Přerov. 

 

V současné době má město Přerov v majetku 38 bezbariérových bytů, z toho 

vybudovaných se státní dotací je 12 bytů na ul. Kozlovská 17, 2 byty v domě 

s pečovatelskou službou Jižní čtvrť I/25 a 2 byty U Žebračky 18. V současné době je 

evidováno na Odboru sociálních služeb a zdravotnictví 17 žádostí o poskytnutí 

bezbariérových bytů. Z toho vyplývá, že je nutné v příštích letech rozšířit počet 

bezbariérových bytů.  



  

3.4 Vymezení řešeného území v návaznosti na územní plán 

 

 

 

Obr.1 Územní plán města Přerova                 Zdroj: Městský úřad Přerov, data GIS. 

 

Nový územní plán města z roku 2009 zásadním způsobem změnil původní 

představy o zástavbě předmětného území zejména tím, že posunul komunikační trasu tzv. 

jihovýchodní  tangenty směrem východním. Tím rozdělil původně celistvé území 

v lokalitě “Pod Hvězdárnou“ na dva samostatné územní celky s rozdílným způsobem 

využití. [18] 

 

1) Větší územní celek, tvořící východní část plochy s výměrou 8,37 hektarů a s 

kódovým označením  01-2.09-BK/8,37, je určen pro “bydlení kombinované“, to znamená 

pro souběžné bydlení bytové a bydlení rodinné.  

V řešené územní studii je tato plocha označena jako “ Část I. “. 

 

2) Menší územní celek, tvořící západní část plochy s výměrou 1,88 hektarů a s 

kódovým označením  01-2.08-S/1,88, je charakterizován jako “plocha smíšená obytná“. 

V řešené územní studii je tato plocha označena jako “ Část II “. 



  

3.5 Charakteristika územních celků  dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

 

Charakteristika obou územních celků je specifikována ve Vyhlášce č. 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na využívání území,  ve znění novelizace vyhláškou č. 269/2009 

Sb.. 

 

1)  V Části druhé, hlava II, § 4 citované vyhlášky jsou “Plochy bydlení“ 

charakterizovány takto:  

 

(1) 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.   

(2) Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných 

domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných 

prostranství. Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení 

s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1 000 m2. 

Součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují 

kvalitní prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a 

slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.  

 

2)  V Části druhé, hlava II, § 8 citované vyhlášky jsou “Plochy smíšené obytné“ 

charakterizovány takto:  

(1) Plochy smíšené obytné se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem 

na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné 

členit území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umisťování 

staveb a zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše, například pro těžbu, hutnictví, 

chemii, těžké strojírenství, asanační služby. 

(2) Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně 

staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a 

dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených 

obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a 

technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují 

kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, 

které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území. 



  

3.6 Rozbor stávajícího stavu území 

 

Území je v současné době využíváno jako zahrádkářská kolonie. Převažují 

zahrádky se zeleninovou a ovocnou výsadbou. Nevyskytují se zde žádní chránění nebo 

ohrožení živočichové ani rostliny. 

 

V souvislosti se složitostí majetkoprávních vztahů navrhuji vykoupení pozemků a 

nové rozparcelování. Celková plochá katastrálního území pod hvězdárnou je 145 787m2 

(včetně komunikací). 

 

Do řešeného území nezasahuje žádná památková zóna ani památkově chráněné 

území nebo chráněný rostlinný útvar. Na území se nenachází žádná nemovitá kulturní 

památka. V maximální míře bude chráněna stávající vzrostlá zeleň a s postupem výstavby 

bude realizována výsadba nových dřevin v rámci sadových úprav.  

 

 

3.6.1 Klimatické podmínky 

 

Město leží v teplé, mírné vlhké oblasti s mírnou zimou. Pro oblast je typické jiné 

proudění vzduchu v letních měsících a jiné v zimních. Průměrná venkovní teplota během 

topného období se za posledních deset let pohybuje kolem +3,5 ºC. Roční průměrná 

teplota se pohybuje okolo 8,6 ºC. [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.6.2 Ovzduší 

 

V Přerově je dlouhodobě problematická situace s prašným aerosolem frakce PM10. 

Koncentrace oxidu dusičitého (NO2) ani koncentrace oxidu siřičitého (SO2) nepatří 

k problémovým. Na území města Přerova se nachází 4 hlavní zdroje znečištění a 10 

velkých zdrojů znečištění. [18] 

 

Tab.10 Zvlášť velké zdroje znečištění statutárního města Přerov 

Zvlášť velké zdroje znečištění: 
1 Dalkia Česká republika, a.s. výroba tepla v Teplárně Přerov 

2 PRECHEZA a.s. 
výroba kyseliny sírové, titanové běloby a železitých 
pigmentů 

3 
Technické služby města 
Přerova skládka tuhých komunálních odpadů v Zdravicích 

4 PSP Slévárna a.s. obloukové a indukční pece 
 

Tab.11 Velké zdroje znečištění statutárního města Přerov 

Velké zdroje znečištění: 
1 FAU s.r.o. distribuční sklad PHM v areálu PRECHEZA a.s. 
2 Nemocnice Přerov plynová kotelna 
3 Kazeto, spol. s.r.o. Lakovna, sítotisk, Duplex 
4 Meopta – optika, s.r.o. odmašťování součástek 
5 PSP Engineering a.s. žíhací pec 
6 Antonín Rozsíval Čistírna oděvů 
7 RAPID SERVICE s.r.o. Čistírna oděvů 
8 PRECHEZA a.s. plynová kotelna 
9 PROGRESS OK a.s. Lakovna 

10 NAVOS Kojetín a.s. farma Henčlov 
 

V roce 2007 bylo v Přerově evidováno 115 středních zdrojů u 77 provozovatelů. 

Z tohoto počtu středních zdrojů je 24 kotelen, ostatní jsou technologická zařízení, např. 

čerpací stanice pohonných hmot, lakovny, stolárny, obrábění a povrchová úprava kovů a 

další technologické zdroje. 

 

 

 

 

 



  

3.6.3 Geologické poměry 

 

Území se nachází v oblasti terasových sedimentů (písky, štěrkopísky, jíly) a má 

příznivé geologické poměry pro výstavbu. Béžová barva v mapovém podkladu zahrnuje 

oblast pleistocénu. Zde jsou zastoupeny převážně deluviální, proměnlivě písčité a jílovité 

hlíny. Sytá žlutá barva v mapě značí spraše a sprašové hlíny nerozlišené. [17] 

 

 

 

Obr.2 Geologická mapa.                              Zdroj: Česká geologická služba. 

 

3.6.4 Hydrogeologické poměry 

  

Zájmové území se nachází ve východní části města Přerov, jižně od silnice II/150 

v úseku Přerov-Želatovice. Podle zařazení do geomorfologického systému ČR (Demek, 

1987) náleží lokalita soustavě (subprovincii) Vněkarpatské sníženiny, podsoustavě 

(oblasti) Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Moravská brána, podcelku Bečevská 

brána, okrsku Radslavická rovina, při hranici  s okrskem Bečevská niva ze severu a 

podcelkem Středomoravská niva z v7chodu. 

 

Po hydrogeologické stránce náleží zájmové území hydrogeologickému rajonu 

2211 – Bečevská brána. 



  

 Geologicky náleží zájmové území z. cípu Radslavické roviny (v jihozápadní části 

Bečevské brány), která směrem jihozápadně plynule přechází do Hornomoravského 

úvalu. Bečevská brána je plochá pahorkatina se střední výškou 270 m n.m. Je tvořena 

plochým, převážně k jihu a jihoy8padu ukloněným periglaciálním reliéfem s širokou 

nivou a výraznou hlavní terasou řeky Bečvy.  

 

Podle regionálně geologického členění se zájmový prostor nachází ve střední části 

karpatské předhlubně (okrsku Radslavická rovina), kterou vyplňují kvartérní a neogenní 

sedimenty Moravské brány. Jde o spodnobadenská klastika zastoupená nejčastěji šedými, 

silně vápnitými slepenci, střídajícími se s pískovci a neogenními sedimenty 

reprezentovanými pelity, psamity a psefity s častými faciálními změnami v horizontálním 

i vertikálním směru. Ty jsou překryty pleistocenními fluviálními, eolickými a svahovými 

sedimenty, s plochým erozně akumulačním reliéfem. Zastoupené jsou především 

vápnitými jíly s polohami písků. 

 

Na zájmovém území se vyskytují základové poměry od vhodných až po méně 

vhodné. Způsob zakládání tedy bude nutné volit až podle konkrétního konstrukčního 

uspořádání staveb, v závislosti od výsledků podrobného geologického průzkumu na místě 

jednotlivých budov a konstrukcí.  

 

 

Obr.3 Hydrogeologická rajonizace.          Zdroj: Česká geologická služba. 

 



  

3.6.5 Výskyt radonu 
 

Radonové riziko z geologického podloží se podle mapy radonových indexů České 

geologické služby se řadí řešená lokalita do kategorie 2 – střední riziko s objemovou 

aktivitou Rn222 od 10 do 100 3−⋅ mkBq . [17] Za dostatečné protiradonové opatření se 

považuje provedení všech konstrukcí v přímém kontaktu se zeminou s protiradonovou 

izolací. 

 

Obr.4 Mapa radonových indexů.                     Zdroj: Česká geologická služba. 
 

Tab.12 Radonový index 
Pořadové číslo 1432 
Lokalita Přerov 
Průměr Rn  
(kBq.m-3) 17,1 

Kategorie indexu Střední 
Měřil Radcontrol 

 
Pořadové číslo 1431 
Lokalita Přerov 
Průměr Rn  
(kBq.m-3) 11,4 
Kategorie indexu Nízká 
Měřil Radcontrol 

 
Pořadové číslo 1468 
Lokalita Přerov 
Průměr Rn  
(kBq.m-3) 28,2 
Kategorie indexu Střední 
Měřil Radcontrol 

Zdroj: Česká geologická služba. 



  

3.7 Širší vztahy - vazby lokality “Pod Hvězdárnou“ na území města 

 

Jak už bylo uvedeno výše, řešená lokalita “Pod Hvězdárnou“ v Přerově se nachází 

na východním okraji města,  na území nově vymezeném Územním plánem města Přerova 

(dále ÚPnMP) z roku 2009. Ze severní strany řešené území navazuje na stávající 

pětipodlažní bytovou zástavbu v ulici Želatovská. Z východní strany je území ohraničeno 

oplocením bývalých Želatovských kasáren (dnes již armádou uvolněných), 

z jihovýchodní strany zahrádkami a zemědělskými pozemky směrem k přerovské 

hvězdárně. Z jižní strany tvoří současnou hranici území meliorační příkop, do budoucna 

zde povede propojovací komunikace mezi Ztracenou ulicí a komunikačním tzv. 

východním obchvatem mezi silnicí č. I/50 od Hulína a silnicí č. II/150 do Bystřice pod 

Hostýnem. Ze západní strany tvoří hranici řešeného území oplocení sportovního areálu 

SK Viktoria Přerov.  

 

Z hlediska výškových parametrů se terén lokality nachází mezi výškovými kótami 

219 až 233 metrů nad mořem, přičemž se mírně svažuje od nejvyššího bodu před 

Želatovskými kasárnami směrem jihozápadním k zimnímu stadiónu. Výškové omezení 

zástavby je dáno zejména ochranným pásmem letiště Přerov, a to stanovenými 

podmínkami ve vztahu k provozu letiště, které jsou ve zpracované územní studii plně 

respektovány.  

 

Dopravní napojení lokality je uvažováno z ulice  Želatovská, přičemž hlavní 

dopravní přístupovou komunikaci bude tvořit tzv. jihovýchodní tangenta, napojená na 

Želatovskou ulici kruhovým objezdem – rondelem. Na tuto páteřní komunikaci pak 

budou napojeny obslužné komunikace v obou částech  řešené lokality, jak je uvedeno 

v této studii v dalším popisu. Druhé komunikační napojení na dopravní skelet města bude 

možné až po vybudování shora uvedené propojovací komunikace směrem do Ztracené 

ulice a tím i do celého prostoru před městským hřbitovem v ulici 9. května.  

 

Městská hromadná doprava osob je zajišťována autobusovou dopravou, přičemž 

v budoucnu má přejít autobusová doprava na zemní plyn. Městskou hromadnou dopravu 

osob zajišťuje firma SAD Trnava. Jednotlivé autobusové zastávky jsou vyznačené v 

situaci širších vztahů (výkres č.1). Stávající systém městské hromadné dopravy je 

vyhovující a plně zabezpečuje dostupnost všech částí města. 



  

Občanská vybavenost (školy, obchody, služby a pod.) se nachází v dostupných 

vzdálenostech od navrhované zástavby, a proto se s jejím vybudováním v rámci řešeného 

území počítá jen v omezeném rozsahu, např. v patrech pod bytovými domy a výjimečně 

jako samostatný objekt v  západní (menší) části území s navrhovaným využitím pro 

služby, drobná řemesla a drobnou nezávadnou výrobu.. V souladu s podmínkami ÚPnSÚ 

není v území umístěn žádný výrobní objekt, velkokapacitní skladovací zařízení, ani jiný 

podobný objekt s negativními dopady na životní prostředí.   

 

Pro technickou vybavenost a napojení inženýrských sítí jsou využity stávající 

městské řady v okolní zástavbě, které napojení nové zástavby na tyto sítě ve všech 

případech umožňují. Při návrhu těchto sítí bude územní studie plně respektovat podmínky 

a požadavky stanovené územním plánem města.  

 

 

3.8 Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

Fotodokumentace stávajícího stavu lokality Pod Hvězdárnou byla provedena dne 

3.9.2010. Jako mapový podklad byla využita katastrální mapa statutárního města Přerova. 

Přesná místa a směr pohledu je na výkresu znázorněn šipkou. Jednotlivé snímky jsou ve 

výkresu označeny F1 až F15. Ve výkresové části se jedná o výkres č.2. 

 

 

3.9 Limity využití území 

 

Řešené území je v současné době využíváno jako zemědělské plochy a zahrádky. 

S výjimkou zahrádkářských chatek a oplocení zde nejsou další stavby. Lokalita Pod 

Hvězdárnou není zahrnuta do městské památkové zóny, není jí tedy nijak limitována. 

Návrh zástavby je limitován stávajícím vedením vysokého napětí 22kV pro objekt 

bývalých kasáren. Vzhledem k tomu, že objekt bývalých kasáren již není využíván a je 

uvažováno s jeho demolicí, předpokládá návrh zástavby zrušení stávajícího vedení 

vysokého napětí. Objekty kasáren budou v případě potřeby přepojeny na síť nízkého 

napětí.  

 

 



  

Území je dále limitováno projektovanou stavbou komunikace tzv. jihovýchodní 

tangenty. Poloha jihovýchodní tangenty je dána schváleným územní plánem statutárního 

města Přerova. Z tohoto důvodu je do projektu převzata v plném rozsahu a návrh 

zástavby území jej plně respektuje. Přesné zaznačení problémových míst je ve výkresu 

číslo 3. 

 

 

3.10  Majetkoprávní vztahy 

 

Město Přerov spadá do katastrálního území číslo 734713. Zájmová lokalita Pod 

hvězdárnou má v současné době 88 parcelních čísel. Výpis současných vlastníků je 

zpracován na základě informací z Katastrálního úřadu. [21] Přehled vlastníků je dále 

barevně zpřehledněn podle vlastnických práv. Viz. výkres č.4. 

 

Tab. 13 Výpis  vlastníků. 

Parcelní 

číslo Vlastnické právo; Jméno Adresa 

Výmě

ra 

[m2] 

Druh 

pozemku 

Způsob 

ochrany 

nemovitosti 

Způsob 

využití 

5308/2 Jan Šimoník Sokolská 2779/5, Přerov, Přerov I-Město 3406 Zahrada ZPF   

5308/1 Statutární město Přerov Bratrská 709/34, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 6084 Zahrada ZPF   

5300/1 Statutární město Přerov Bratrská 709/34, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 20915 ostatní plocha   

manipulační 

plocha 

5311/1 

Římskokatolická farnost 

Přerov Kratochvílova 116/6, Přerov, Přerov I-Město, 75002 1220 Zahrada ZPF   

5311/2 

Římskokatolická farnost 

Přerov Kratochvílova 116/6, Přerov, Přerov I-Město, 75002 1167 Zahrada ZPF   

5312 Anna Derychová Mezilesí II 157/3, Přerov, Přerov XI-Vinary, 751 24 2345 Zahrada ZPF   

  Aleš Houžva bří Hovůrkových 2728/2, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5317 

Český zahrádkářský 

svaz,základní organizace 

č.2 Přerov Želatovská 989/4, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 2212 Zahrada ZPF   

5318 Statutární město Přerov Bratrská 709/34, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1266 Zahrada ZPF   

5319 Statutární město Přerov Bratrská 709/34, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1395 Zahrada ZPF   

5320 Olga Fenclová 

Boženy Němcové 2322/27, Přerov, Přerov I - Město, 750 

02 5343 Zahrada ZPF   

5025/4 

Česká republika, 

MĚSTSKÝ NÁRODNÍ 

VÝBOR PŘEROV Bratrská 709/34, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 63 ostatní plocha   Silnice 

5025/5 

Česká republika, 

Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, Praha, Hradčany, 160 00 291 ostatní plocha   Silnice 



  

5321/3 Karel Dorazil Bayerova 1496/4, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 53 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří   

garáž bez 

čp/če 

5321/2 Karel Dorazil Bayerova 1496/4, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1820 Zahrada ZPF   

5321/1 Radek Schöpf Želatovská 548/32, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 957 Zahrada ZPF   

  Bohumila Schöpfová Želatovská 548/32, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5321/4 Jiří Souček V Zahradách 261, Radslavice, 751 11 920 Zahrada ZPF   

5322 Statutární město Přerov Bratrská 709/34, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 307 ostatní plocha   

ostatní 

komunikace 

5025/6 

Česká republika, 

Pozemkový fond České 

republiky Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00 104 Zahrada ZPF   

5323/1 Hedvika Fojtíková Sobíšky 25, Sobíšky, 751 21 777 Zahrada ZPF   

  Růžena Frgalová Optiky 2687/11, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5323/2 Zdenka Šťastná Svisle 459/5, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1220 Zahrada ZPF   

5324 Miloslav Bartocha Želatovská 2773/25, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1077 Zahrada ZPF   

  Anna Bartochová Želatovská 2773/25, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5329 Statutární město Přerov Bratrská 709/34, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 3068 ostatní plocha   

ostatní 

komunikace 

5356/2 Jan Inderka Vsadsko 1909/20, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 3442 Zahrada ZPF   

5356/1 Ladislav Kabelík 

Kamanova 2642/2, Brno-Královo Pole, Královo Pole, 612 

00 3834 Zahrada ZPF   

5355 Mgr. Lenka Dvořáková Palackého 684, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 2330 Zahrada ZPF   

  Julie Ondryášová Nerudova 704, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, 739 11         

5354 Zdeněk Schenk Lánská 1094, Hluk, 687 25 1299 Zahrada ZPF   

5353/2 Mgr. Jaroslav Sofka Podlesí 173, Valašské Meziříčí, Podlesí, 757 01 908 Zahrada ZPF   

5352/4 Jaroslav Kryška Petřivalského 2744/6, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 27 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří   

budova na 

parcele 

č.e.905 

  Lenka Kryšková Petřivalského 2744/6, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5352/1 Jaroslav Kryška Petřivalského 2744/6, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 910 Zahrada ZPF   

5353/3 Lenka Kryšková Petřivalského 2744/6, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5353/1 Ing. Pavel Hrdý Tř. Gen. Janouška 2596/5, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 893 Zahrada ZPF   

  RNDr. Eva Hrdá  Tř. Gen. Janouška 2596/5, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5352/3 Jan Pírek U rybníka 712/10, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 19 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří   

budova na 

parcele 

č.e.904 

5352/2 Jan Pírek U rybníka 712/10, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 918 Zahrada ZPF   

5351/4 Jaroslav Dvořák  Kabelíkova 1331/3, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 996 Zahrada ZPF   

  Ivana Dvořáková Kabelíkova 1331/3, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5350/2 Zdeněk Janeček  Klivarova 2565/8, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 12 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří   

budova na 

parcele 

č.e.903 

  Helena Janečková Klivarova 2565/8, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5350/1 Zdeněk Janeček  Klivarova 2565/8, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1918 Zahrada ZPF   



  

  Helena Janečková Klivarova 2565/8, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5351/5 Zdeněk Kyrych Trávník 1004/24, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 997 Zahrada ZPF   

5349 Mgr. Milada Valníčková Vsadsko 1912/26, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1751 orná půda ZPF   

5348 Jan Hluší Budovatelů 1235/4, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1911 Zahrada ZPF   

5346/2 Drahomír Vančík Husova 488, Konice, 798 52 904 Zahrada ZPF   

5346/1 Jana Kotasová Kosmákova 2227/28, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1035 Zahrada ZPF   

5347 Otakar Hrabálek Nám. Fr. Rasche 1683/4, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 2390 Zahrada ZPF   

  Dagmar Hrabálková Nám. Fr. Rasche 1683/4, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5345/1 Mgr. Petr Hlavačka Bratrská 569/24, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 922 Zahrada ZPF   

5344/2 Antonín Koníček  Mikuláškova 262/4, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 950 Zahrada ZPF   

  Milena Koníčková Mikuláškova 262/4, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5344/3 Antonín Koníček  Mikuláškova 262/4, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 22 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří   

budova na 

parcele 

č.e.896 

  Milena Koníčková Mikuláškova 262/4, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5345/2 Mgr. Marta Měřická Tř. 17.listopadu 290/22, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 920 Zahrada ZPF   

5344/1 Ing. Jaromír Dobrovolný  Kabelíkova 2765/22, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 969 Zahrada ZPF   

  Eliška Dobrovolná Kabelíkova 2765/22, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5343/2 Věra Piškytlová Vaňkova 2398/1, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 28 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří   

budova na 

parcele 

č.e.911 

5343/1 Věra Piškytlová Vaňkova 2398/1, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 2093 Zahrada ZPF   

5343/3 Josef Hrbáček  Bohuslava Němce 2705/19, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1161 Zahrada ZPF   

  Božena Hrbáčková Bohuslava Němce 2705/19, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5342/2 Karel Látal  Alšova 2712/5, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 2200 Zahrada ZPF   

  Danuše Látalová Alšova 2712/5, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5342/3 Karel Látal  Alšova 2712/5, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 16 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří   

budova na 

parcele 

č.e.890 

  Danuše Látalová Alšova 2712/5, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5342/1 Emil Pluhař Malá Trávnická 2175/5, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1500 Zahrada ZPF   

5341 Martin Hubík Rusava 288, Rusava, 768 61 2292 Zahrada ZPF   

5340 Martin Hubík Rusava 288, Rusava, 768 61 186 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří   

budova bez 

čísla 

popisného 

nebo 

evidenčního 

5339 Martin Hubík Rusava 288, Rusava, 768 61 65 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří   Zbořeniště 

5338 Martin Hubík Rusava 288, Rusava, 768 61 1861 Zahrada ZPF   

5372 Statutární město Přerov Bratrská 709/34, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 5387 ostatní plocha   

ostatní 

komunikace 

5373/1 Roman Hlaváč Kabelíkova 2764/20, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1063 orná půda ZPF   

5373/2 Mgr. Lenka Dvořáková Palackého 684, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1397 Zahrada ZPF   

  Julie Ondryášová Nerudova 704, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, 739 11         



  

5373/3 Mgr. Lenka Dvořáková Palackého 684, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 2235 Zahrada ZPF   

  Julie Ondryášová Nerudova 704, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, 739 11         

5374/1 Ing. Jiří Hadwiger   Slaměníkova 2405/3, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1812 Zahrada ZPF   

  Ing. Marta Hadwigerová  Slaměníkova 2405/3, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5374/2 Mgr. Oldřich Pec Budovatelů 240/3, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1797 Zahrada ZPF   

5375 Jaroslava Kunčíková Dr. Skaláka 1319/6, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1207 Zahrada ZPF   

5376 RSDr. Josef Šiška  Ztracená 1087/25, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 722 Zahrada ZPF   

  Mgr. Anna Šišková Ztracená 1087/25, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5378 Luděk Mrugala Partyzánská 1709/3, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1101 Zahrada ZPF   

5377 Vladimír Jůza  Lančíkových 1741/12, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 974 Zahrada ZPF   

  Mgr. Drahomíra Jůzová 145787         

5379/1 Jarmila Kavková Bohuslava Němce 2754/12, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 922 orná půda ZPF   

  Petr Pala Budovatelů 240/3, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5379/2 Ivo Tomášek Nerudova 2191/15, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 990 orná půda ZPF   

5380 Eva Klesnilová Velká Dlážka 310/3, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1317 orná půda ZPF   

5381 Hana Barboříková Hranická 31/8, Přerov, Přerov II-Předmostí, 751 24 1451 orná půda ZPF   

  Alena Ondrušková Pod skalkou 146/18, Přerov, Přerov II-Předmostí, 751 24         

5382/1 Pavel Brabec  Budovatelů 240/3, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1616 Zahrada ZPF   

  Eva Brabcová Budovatelů 240/3, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5382/2 Pavel Brabec  Budovatelů 240/3, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 25 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří   

budova na 

parcele 

č.e.925 

  Eva Brabcová Budovatelů 240/3, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5383 Alois Březina  Pod hvězdárnou 546/5, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1731 Zahrada ZPF   

  Jaroslava Březinová Pod hvězdárnou 546/5, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5384/1 Josef Ambruz  Želatovská 549/34, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 914 Zahrada ZPF   

  Jiřina Ambruzová Želatovská 549/34, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5384/2 Ing. Petr Hanák Kozlovská 2850/43, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 941 Zahrada ZPF   

5385/2 

Česká republika, 

Pozemkový fond České 

republiky Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00 398 Zahrada ZPF   

5385/1 

Česká republika, Úřad pro 

zastupování státu ve 

věcech majetkových  Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, 128 00 1480 Zahrada ZPF   

5386/1 Petr Svoboda  Kouřílkova 2740/7, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 2159 Zahrada ZPF   

  Marta Svobodová Kouřílkova 2740/7, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

  Hana Svobodová (1/2) Trávník 475/33, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5386/2 Petr Svoboda  Kouřílkova 2740/7, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 32 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří   

budova na 

parcele 

č.e.474 

  Marta Svobodová Kouřílkova 2740/7, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

  Hana Svobodová (1/2) Trávník 475/33, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5387/1 Lenka Barboříková Kozlovská 180/23, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1250 Zahrada ZPF   

5387/2 Lenka Barboříková Kozlovská 180/23, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 36 

Zastavěná 

plocha a   

budova na 

parcele 



  

nádvoří č.e.928 

5387/4 František Drdlík  Mikuláškova 266/12, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 13 Zahrada ZPF   

  Františka Drdlíková Mikuláškova 266/12, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5387/3 František Drdlík  Mikuláškova 266/12, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1227 Zahrada ZPF   

  Františka Drdlíková Mikuláškova 266/12, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5388/1 Ing. Antonín Foltas  Rokytnice 395, Rokytnice, 751 04 2560 Zahrada ZPF   

  Mgr. Hana Foltasová Rokytnice 395, Rokytnice, 751 04         

5392 

Mgr. Jarmila Hudečková 

(1/3) Kramářova 1111/39, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 3204 Zahrada ZPF   

  Alena Kalinová (1/3) 

Demokratické mládeže 1305, Pardubice, Zelené Předměstí, 

530 02         

  Jiří Passinger (1/3) Kramářova 1111/39, Přerov, Přerov I-Město, 750 02         

5425 Statutární město Přerov Bratrská 709/34, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 2244 Zahrada ZPF   

5426 Statutární město Přerov  Bratrská 709/34, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 5893 ostatní plocha   

Ostatní 

komunikace 

Zdroj: Katastr nemovitostí ČR. 

Legenda majetkoprávních vztahů 

Soukromá osoba   

Statutární město Přerov   

Římskokatolická farnost Přerov   

Český zahrádkářský svaz,základní organizace č.2 Přerov   

Česká republika, MĚSTSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR PŘEROV   

Česká republika, Ministerstvo obrany   

Česká republika, Pozemkový fond České republiky   

Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových    

Zemědělský půdní fond ZPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. SOUHRNNÁ ZPRÁVA K NÁVRHU NA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
– VARIANTA 1 

 

Na základě zadání diplomové práce ze dne 28.2.2010 byla diplomová práce 

provedena ve dvou variantních řešeních, přičemž varianta 1 byla zpracována podrobněji. 

Navrhovatelem diplomové práce je Magistrát města Přerova, odbor rozvoje.  

 

 

4.1 Úvodní údaje 

Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku. 

 

Žadatel dokumentace: 

Magistrát města Přerova 

Bratrská 34 

750 11 Přerov 2 

 

Zpracovatel dokumentace: 

Bc. Hana Mrvová, DiS. 

Veselíčko 206 

75002 Veselíčko 

 

Označení stavby a pozemku: 

Všechny objekty navrhované výstavby jsou novostavby trvalého charakteru. 

 

Jedná se o lokalitu Pod Hvězdárnou. Lokalita je přesně definována v Územním 

plánu statutárního města Přerova. Stupeň projektové dokumentace je podle přílohy č.4 

vyhlášky  č. 503/2006 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.2 Průvodní zpráva 

 

4.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

a) Poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce 

Území Pod Hvězdárnou spadá do katastru statutárního města Přerov. Lokalita Pod 

Hvězdárnou je umístěna na okrajové části města na dosud nezastavěném území. Území je 

využíváno pro zemědělské účely. 

 

b) Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Územní plán byl vydán Zastupitelstvem statutárního města Přerova usnesením 

č.801/25/2/2009 dne 21.9.2009,  který nabyl účinnosti dne 7.10.2009. Oprávněná úřední 

osoba pořizovatele: Ing. Pavel Gala, vedoucí Odboru rozvoje Magistrátu města Přerova. 

[18] 

 

c) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Základní koncepce územní studie je plně v souladu se všemi závaznými i 

doporučenými regulativy územního plánu statutárního města Přerova. Záměr respektuje 

charakteristiky obou územních celků. [18] 

 

d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny.  

 

e) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Území je dopravně připojeno na tzv. severovýchodní tangentu, která je napojena na 

ulici Želatovskou před budovou obchodních centra (Kolosea), kde dle schváleného 

územního plánu města Přerova má být zřízena okružní křižovatka. Část této komunikace 

prochází západní částí řešeného území a je součástí komunikačního systému. Z něj jsou 

napojeny boční ulice, které tvoří dopravně-obslužné komunikace mezi navrženými 

budovami. Tyto jsou na severním okraji propojeny na stávající místní komunikace 

v sídlišti Pod Hvězdárnou. 

 

 



  

f) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a 

poddolovaných území 

Území se nachází v oblasti terasových sedimentů (písky, štěrkopísky, jíly) a má 

příznivé geologické poměry pro výstavbu. Podle zařazení do geomorfologického systému 

ČR (Demek, 1987) náleží lokalita soustavě (subprovincii) Vněkarpatské sníženiny, 

podsoustavě (oblasti) Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Moravská brána, podcelku 

Bečevská brána, okrsku Radslavická rovina, při hranici  s okrskem Bečevská niva ze 

severu a podcelkem Středomoravská niva z východu. Morfologicky se jedná o území 

rovinaté až mírně svažité ve směru od východu k západu. Jeho jižní okraj je tvořen 

vodním tokem. Po hydrogeologické stránce náleží zájmové území hydrogeologickému 

rajonu 2211 – Bečevská brána. Tato problematika je podrobněji upřesněna v kapitole 3.6 

- Rozbor stávajícího stavu území. 

 
V zájmovém území se nenachází žádná ložiska nerostných surovin. Nejsou zde 

jímací zařízení podzemní ani povrchové vody ani zdroje minerálních vod. Lokalita se 

nenachází v poddolovaném území.  

 
g) Poloha vůči záplavovému území 

Řešená lokalita se nenachází v záplavovém území. 

 

h) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Lokalita „Pod Hvězdárnou“ se rozprostírá na pozemcích především soukromých 

vlastníků. Jsou zde ale i další, jako město Hranice, Český zahrádkářský svaz apod.  

Z důvodu velkého množství dotčených pozemků je tato problematika řešena v samostatné 

kapitole diplomové práce. Jedná se o kapitolu 3.10. Majetkoprávní vztahy. Celkový počet 

dotčených pozemků je 88. 

 

i) Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Staveniště je přístupné jednak po polní cestě vedoucí na hranici zájmového území 

kolem koryta vodního toku. Polní cesta je přístupná jak ze strany zahrádek od Hvězdárny, 

tak ze západní strany od zimního stadionu. Předpokládá se, že v době výstavby bude 

zrušen bývalý vojenský objekt a staveniště bude rovněž přístupné přes toto území. 

Doprava na staveniště neovlivní dopravu ve městě, ani v přilehlých ulicích a 

komunikacích.  



  

j) Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Voda bude zajištěna napojením na stávající vodovod pomocí hydrantových 

nástavců nebo napojením na nové úseky budované vodovodní sítě. Dodávka elektrické 

energie bude zajištěna staveništními přípojkami připojenými na stávající elektrické 

rozvody nebo obdobně jako u vodárenské sítě napojením na nově již vybudované sítě 

kabelových vedení. Způsob napojení na vodovod i na elektrickou energii bude dojednán 

s vlastníky a správci technického vybavení s nimiž bude ve smyslu platných předpisů 

uzavřena potřebná smlouva. Pro dílčí práce v odlehlých místech staveniště se 

předpokládá použití mobilní techniky vybavené vlastním pohonem nebo použití 

mobilních energetických zdrojů. 

 

 

4.2.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a) Účel užívání stavby 

Předmětem dokumentace je návrh zástavby obytného souboru a občanské 

vybavenosti na rozsáhlé části území města. Zástavba bude tvořena bytovými domy do 4 

podlaží a rodinnými domky. Bude doplněna občanskou vybaveností, inženýrskými sítěmi 

technického vybavení a komunikačním systémem.  

 

b) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o soubor staveb trvalého charakteru. 

 

c) Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Všechny objekty navrhované výstavby jsou novostavby. Na území se nenachází 

žádné současné objekty, inženýrské sítě ani komunikace, které by bylo možno využít. 

 

d) Etapizace výstavby 

Předpokládá se, že zástavba bude zahájena výstavbou inženýrských sítí a 

komunikací a území tak bude připraveno pro budoucí výstavbu v celém rozsahu. Bytové 

domy, rodinné domky i občanská vybavenost budou pak budovány samostatně 

jednotlivými investory.  

 

 



  

4.2.3 Orientační údaje stavby 

 

a) Základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; 

užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) 

 

Tab. 12: Parametry řešeného území 

Celková plocha zájmového území podle katastru nemovitostí 145 787 m2 
Předpokládaný počet obyvatel 1 320 
Počet bytových domů 29 
Předpokládaný počet bytů 331 
Počet rodinných domů 31 
Počet budov občanské vybavenosti 5 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

 

Tab. 13: Celková bilance nároků všech druhů energií 

Specifická potřeba vody 145l/os/den 
Potřeba vody celkem (průměrná potřeba) 2,21l/s 
Maximální denní potřeba 3,3l/s 
Maximální hodinová potřeba 7,0l/s 

Splaškové vody 
Odpovídá potřebě pitné 

vody 
Maximální množství dešťových vod 474l/s 
Potřebný výkon trafostanice pro navrhovanou 
zástavbu 1410kVA 
Potřeba plynu pro občanskou vybavenost 28m3/hod 
Potřeba plynu pro navrhovanou bytovou zástavbu 430m3/hod 

Celková potřeba plynu 458m3/hod 
Potřeba plynu na vytápění bytů 430m3/hod 
Potřeba plynu pro občanskou vybavenost V=28m3/hod 

 

c) Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) 

Není uvažováno umístění technologických zařízení. 

 

 

d) Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

Množství splaškových vod odpovídá potřebě pitné vody.  

maximální množství dešťových vod sliFkQ /474=⋅⋅=  



  

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační 

sítě 

Z oblasti telekomunikací je v navrhované zástavbě navrženo umístit sdělovací 

vedení telefonních linek a vedení kabelové televize. Předpokládá se, že obě vedení bude 

možno využívat jak pro řešení digitálních signálů v oboru telekomunikačních služeb a 

sdělovacích prostředků, tak také pro přenos datových informací. Navrhovaná síť bude 

připojena na stávající sdělovací vedení a bude umístěna v souběhu s ostatními sítěmi 

v zelených pásech podél komunikací a budov.  Kapacita těchto zařízení je daná 

výkonností stávajícího navazujícího komunikačního systému. 

 

 

f) Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě 

Nejsou kladeny zvláštní požadavky. Ty budou vycházet až z potřeb investorů 

jednotlivých staveb a budou řešeny v dalším stupni projektové přípravy. 

 

g) Předpokládané zahájení výstavby 

S ohledem na současné stavební přípravy se doba zahájení výstavby neřeší. 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby 

S ohledem na rozsah území a vzhledem k tomu, že výstavba je závislá na potřebách 

a možnostech budoucích investorů, předpokládám dobu výstavby na 4 roky. 

 

 

4.3 Souhrnná technická zpráva 

 

4.3.1 Popis stavby 

 

a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Řešená lokalita se nachází v nevyužitém území, které navazuje na stávající bytovou 

zástavbu ve městě. V okolí zájmového území jsou k dispozici všechny potřebné 

inženýrské sítě technického vybavení.  

 

 



  

b) Zhodnocení staveniště 

 

Jedná se o staveniště v mírně svažitém území, které lze technicky jednoduše 

odkanalizovat a napojit na inženýrské sítě. Je dopravně dostupné ze stávajícího 

komunikačního systému a nejsou na něm významnější překážky bránící budoucí 

výstavbě. Staveništěm prochází linka VN 22kW pro bývalý vojenský objekt, který je 

určen k demolici. Linka VN pak bude zrušena a nahrazena napojením případné nové 

výstavby na stávající síť NN. 

 

c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

 

Lokalita je situována v okrajové části města ve směru na Bystřici pod Hostýnem. 

Území je v současné době přístupné z ulice Želatovská a také z ulice U Hřbitova. Terén 

je směrem k jihu mírně svažitý. 

 

Urbanistický návrh vychází z územního plánu města Přerova. Území se tedy dělí na 

dvě části. Na větší a menší územní celek. Větší územní celek (dále Část I) je určen pro 

bydlení kombinované, tedy pro souběžné bydlení bytové a bydlení rodinné. Výměra této 

části je 8,37 hektarů. Menší územní celek (dále Část II) je označen jako plocha smíšená 

obytná. Výměra této části je 1,88 hektarů. Tyto části jsou rozděleny sběrnou komunikací. 

Tato sběrná komunikace je napojena na stávající komunikaci - ulici Želatovská. Obě 

varianty zohledňují stávající zástavbu bytovými domy a citlivě se na ni napojují.  

 

Současné rozparcelování nenabízí příliš možností využití této lokality. Stávající 

využití této oblasti jako zahrádkářské kolonie je pro statutární město Přerov nevyhovující. 

Rostoucí město má snahu záběrem tohoto území rozšířit bytový fond a zatraktivnit tuto 

lokalitu pro obyvatele města. Problémem ale zůstává, kam by se přesunula současná 

zahrádkářská kolonie. Nabízí se i možnost využití volných obecních pozemků 

k zahrádkářským účelům. Tato myšlenka vychází z moderního konceptu především 

jiných Evropských měst. Zkušenosti s touto praxí v České republice mi ale nejsou známy. 

 

Oba návrhy respektují požadavky místních obyvatel . Snaží se zohlednit poptávku 

po bydlení v rekreační krajině. Zástavba klade důraz na urbanistickou koncepci, která 

respektuje v nejvyšší možné míře potřebu města i životní prostředí. 



  

 Stavby jsou na území citlivě umístěny s ohledem na orientaci ke světovým 

stranám. V návrzích je uplatněno bydlení jak hromadné v bytových domech, tak i 

individuální v rodinných domech. Koncepce bydlení počítá i se soukromými zahrádkami. 

 

Cílem urbanisticko-architektonického návrhu je využití území v dostatečné míře a 

s nadčasovým komfortem pro bydlení. Území je řešeno jako celek. Citlivě propojuje 

budovy občanské vybavenosti s budovami pro bydlení. Součástí návrhu jsou i plochy pro 

volnočasové aktivity. Návrh je doplněn také dopravním řešením daného území. 

  

Část I je území, která navazuje jednak na okrajové části města, ale také na 

otevřenou krajinu. Výstavba tedy zahrnuje bytové domy, orientované ke stávající městské 

zástavbě a rodinné domy, orientované do otevřené krajiny.  

Zástavba rodinnými domy je taktéž funkčně rozdělena. Úzký jihovýchodní výběžek 

neposkytuje příliš možností pro využití území takového tvaru. Proto urbanistický návrh 

počítá se zástavbou řadovými domy typu Euroline. Jedná se o kompozici 4 domů, která 

se šestkrát opakuje. V návrhu se jedná o liniové rodinné domy s označením RD3. Každý 

dům z jednotlivé řady má své vlastní individuální řešení. Proto tyto typové liniové domy 

nepůsobí stroze jako klasická řadová zástavba. Součástí každého domu je vlastní 

oplocená zahrada. 

Východní část území je zastavěna rodinnými domy s označením RD2 v počtu pěti 

kusů a rodinnými domy s označením RD1 v počtu dvou. Jsou to bungalovy typu 

Euroline. Každý dům má opět svou vlastní oplocenou zahradu. Objemové studie těchto 

domů se nachází ve výkresové části diplomové práce, proto se jejich popisem nebudu 

dále zabývat. Odstavná stání nejsou u rodinných domů řešena. Předpokládá se 

individuální parkování přímo na jednotlivých pozemcích u domů. 

 

V severní části se nachází bytové domy s označením BD4 v celkovém počtu 11. 

Jedná se o čtyřpodlažní bytové domy, přičemž byty v prvním podlaží mají svou vlastní 

oplocenou zahrádku. Odstavné parkování je řešeno v podzemních garážích. Součástí 

severní části jsou také 3 trojpodlažní bytové domy s označením BD1 typu Euroline. Tyto 

domy obsahují  v přízemí bezbariérové byty. Odstavné parkování je opět řešeno 

v podzemních garážích. Součástí severní části jsou i dva tenisové kurty a dětské hřiště. 

Na dětském hřišti jsou použity herní prvky firmy Lappset. 



  

Ve střední části navrhuji pět čtyřpodlažních  pyramidových domů s označením 

BD5. V přízemí těchto domů jsou garáže. Terasy pyramidových domů jsou orientovány 

na jih.Ve střední části této lokality se nachází dvě menší dětská hřiště.  

 

Jižní část území je opticky napojena na východní část s řadovými domky. Zde jsou 

navrženy  4 trojpodlažní bytové domy s označením BD2 typu Euroline a 5 menších 

dvojpodlažních bytových domů s označením BD3 typu Euroline. S těchto domech jsou 

opět navrženy bezbariérové byty. V jižní části opět navrhuji pro odstavná stání podzemní 

garáže. Součástí této obytné zóny je jedno dětské hřiště. 

 

Část II je navržena jako centrum celé lokality s ohledem na Územní plán města. 

Nachází se zde bytová zástavba, ale i občanská vybavenost. V této lokalitě jsou 

soustředěny dva bytové domy. První je čtyřpodlažní bytový dům deskového typu 

s označením BD6. Tento dům je navržen ve východní části území.  Dům odděluje klidové 

centrum od rušné hlavní cesty. Přístup na náměstí je dvěma průchody. Součástí tohoto 

bytového domu jsou opět oplocené zahrádky.   

 

Druhý čtyřpodlažní bytový dům s označením 1 je navrhnut v západní části území. 

V přízemí tohoto domu jsou navrženy obchody a základní služby. Obchody jsou 

směřovány do centrální části, přičemž na západní straně bytového domu jsou opět 

navrženy oplocené zahrádky. Součástí této klidové zóny s náměstím je i kavárna 

s terasou, orientovanou do centra lokality. Součástí náměstí je dopravní hřiště a část 

vyhrazená pro děti, která je pouze barevně odlišena. Dopravní hřiště i hrací plocha 

navazují na terasu restaurace. Na náměstí se dále nachází kašna s vodníkem, prameník a 

kreslící tabule s hodinami. Součástí této lokality je i mateřská škola. Ta se nachází 

v nejklidnější části, dostatečně krytá bytovým domem BD6.  

 

Spodní část náměstí ukončují dva dominantní prvky – což jsou dvě prosklené 

válcové budovy. Komunikační prostory (schodiště a výtahy) jsou umístěny v jádru těchto 

budov. 

 

 

 

 



  

 

Větší válec s označením 2 je čtyřpodlažní a obsahuje: 

1. patro – pošta, spořitelna pojišťovna, lékárna 

2. patro – zdravotní středisko 

3. patro – fitcentrum, masáže, pedikůra, manikůra, kosmetika, kadeřník 

4. patro – restaurace 

 

Menší válec s označením 3 – dům volnočasových aktivit  je třípodlažní a obsahuje: 

1. patro – mateřské centrum, herna, knihovna 

2. patro – středisko volného času (s kroužky např. výtvarný, keramický, 

hudební, divadelní, taneční) 

3. patro – sál pro vernisáže, konference, divadelní a hudební představení. 

 

V části II jsou opět navrženy podzemní garáže, které slouží jako odstavné parkovací 

plochy pro obyvatele jednotlivých bytů.  

 

d) Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, 

technologického a provozního 

Objemové studie rodinných a bytových domů typu Euroline se nachází v příloze ve 

výkresové části diplomové práce.  

 

e) Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu 

Navržena zástavba je řešena a rozmístěna v souladu s obecnými požadavky na 

výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

 

f) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

Na řešeném území se nenachází žádné stávající stavby, s výjimkou zahradních 

chatek. Jejich využití se ale dále nepředpokládá. 

 

 

 



  

4.3.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 

a) Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

Na staveništi není dosud proveden hydrogeologický průzkum, který bude 

vyhotoven až při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Hydrogeologické 

poměry jsou popsány v dostupné literatuře a vychází z geologického vývoje území v dané 

lokalitě. Po hydrogeologické stránce náleží zájmové území hydrogeologickému rajonu 

2211 – Bečevská brána. 

 

Zájmové území se nachází ve východní části města Přerov, jižně od silnice II/150 

v úseku Přerov-Želatovice. Podle zařazení do geomorfologického systému ČR (Demek, 

1987) náleží lokalita soustavě (subprovincii) Vněkarpatské sníženiny, podsoustavě 

(oblasti) Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Moravská brána, podcelku Bečevská 

brána, okrsku Radslavická rovina, při hranici  s okrskem Bečevská niva ze severu a 

podcelkem Středomoravská niva z východu. 

 

Geologicky náleží zájmové území z. cípu Radslavické roviny (v jihozápadní části 

Bečevské brány), která směrem jihozápadně plynule přechází do Hornomoravského 

úvalu. Bečevská brána je plochá pahorkatina se střední výškou 270 m n.m. Je tvořena 

plochým, převážně k jihu a jihozápadu ukloněným periglaciálním reliéfem s širokou 

nivou a výraznou hlavní terasou řeky Bečvy.  

 

Podle regionálněgeologického členění se zájmový prostor nachází ve střední části 

karpatské předhlubně (okrsku Radslavická rovina), kterou vyplňují kvartérní a neogenní 

sedimenty Moravské brány. Jde o spodnobadenská klastika zastoupená nejčastěji šedými, 

silně vápnitými slepenci, střídajícími se s pískovci a neogenními sedimenty 

reprezentovanými pelity, psamity a psefity s častými faciálními změnami v horizontálním 

i vertikálním směru. Ty jsou překryty pleistocenními fluviálními, eolickými a svahovými 

sedimenty, s plochým erozně akumulačním reliéfem. Zastoupené jsou především 

vápnitými jíly s polohami písků. 

 

 

 



  

Na zájmovém území se vyskytují základové poměry od vhodných až po méně 

vhodné. Způsob zakládání tedy bude nutné volit až podle konkrétního konstrukčního 

uspořádání staveb, v závislosti od výsledků podrobného geologického průzkumu na místě 

jednotlivých budov a konstrukcí.  

 

Tato problematika je podrobněji rozpracována v kapitole 3.6. Rozbor stávajícího 

stavu území, která je součástí této diplomové práce. 

 

b) Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou 

se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou 

kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových 

zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany 

Ochranná pásma ani chráněná území se v dané lokalitě nenachází. 

 

c) Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

S ohledem na stávající využití území bude nutné provést drobné bourací práce 

stávajících objektů individuální rekreace (zahradní chatky). Rovněž bude nutné kácení a 

odstranění drobných porostů. 

 

d) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 

funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo 

trvalé 

V zájmovém území se nenachází pozemky plnící funkci lesa. Zástavba zasáhne 

řadu pozemků, které jsou pod ochranou zemědělského půdního fondu a bude nutné je 

z něj vyjmout. Přehled pozemků je uveden v kapitole majetkoprávní vztahy. 

 

e) Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby,zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek 

inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a 

odvodnění stavebního pozemku 

Staveniště je přístupné jednak po polní cestě vedoucí na hranici zájmového území 

kolem koryta vodního toku. Polní cesta je přístupná jak ze strany zahrádek od Hvězdárny, 

tak ze západní strany od zimního stadionu. Doprava na staveniště neovlivní dopravu ve 

městě, ani v přilehlých ulicích a komunikacích.  



  

Budoucí výstavba bude odkanalizována jednotnou kanalizací do stávajícího sběrače 

D v oblasti u zimního stadionu. Po dobu výstavby, kdy ještě nebude k dispozici nová 

kanalizace, je možné staveniště odvodnit do přilehlé vodoteče situované při jižním okraji 

řešeného území. 

 

f) Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové 

úpravy 

Předmětem této dokumentace je návrh řešení budoucí zástavby lokality Pod 

Hvězdárnou, která je tvořena řadou sítí technického vybavení, úpravami povrchu, 

stavbou komunikací a výstavbou bytových domů, rodinných domků a objektů občanské 

vybavenosti. Předpokládá se, že zástavba bude probíhat tak, že území bude poskytnuto 

developerské firmě, která po vykoupení pozemků zajistí výstavbu inženýrských sítí a 

komunikací. Takto připravené území poskytne pro výstavbu budov jednotlivým 

investorům. Ti budou vázáni návrhem staveb podle této studie. Řešení zemních prací, 

povrchových a sadových úprav bude vycházet z konstrukčního řešení jednotlivých budov 

a jejich uspořádání. Úpravy okolí  budov budou součástí jednotlivých staveb. 

 

 

4.3.3 Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a 

technologii 

 

a) Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

V řešeném území se nepočítá s umístěním výrobních zařízení.  

 

b) Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Nebude umístěn výrobní ani provozní prostor. 

 

c) Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, 

vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů 

 

V řešeném území se nepočítá s umístěním výrobních zařízení.  

 

 



  

d) Návrh řešení dopravy v klidu 

 

Území je dopravně připojeno na tzv. severovýchodní tangentu, která je napojena na 

ulici Želatovskou před budovou obchodních centra (kolosea), kde dle schváleného 

územního plánu města Přerova má být zřízena okružní křižovatka. Část této komunikace 

prochází západní částí řešeného území a je součástí komunikačního systému. Z něj jsou 

napojeny boční ulice, které tvoří dopravně-obslužné komunikace mezi navrženými 

budovami. Tyto jsou na severním okraji propojeny na stávající místní komunikace 

v sídlišti Pod Hvězdárnou. 

 

Odstavná stání jsou řešena v podzemních garážích. Parkovací stání jsou vypočtena 

dle předpokládaného počtu obyvatel a jsou poměrově rozmístěna po celém území.  

 

e) Odhad potřeby materiálů, surovin 

Pro navrhovanou zástavbu nebude potřeba výrobních surovin, neboť zde nejsou 

umístěny výrobní kapacity. 

 

f) Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace 

splaškových a dešťových vod 

Řešená lokalita bude sloužit k bydlení. Z toho plyne, že zde bude produkován pouze 

komunální odpad, který bude likvidován v rámci městského svozu komunálního odpadu. 

Území bude odkanalizováno novou jednotnou kanalizací napojenou na stávající 

kanalizaci pro veřejnou potřebu ve městě. Odpadní a srážkové vody budou odváděny na 

stávající komunální čistírnu odpadních vod. 

 

g) Odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

V řešené lokalitě nebude umístěna výroba. 

 

h) Řešení ochrany ovzduší 

Zdroje znečištění ovzduší budou tvořit pouze stacionární zdroje, kterými budou 

plynové kotelny v budovách. Tyto zdroje budou využívat běžně komerčně dostupných 

zdrojů tepla, které splňují potřebné předpisy a exhalační podmínky. 

 

 



  

i) Řešení ochrany proti hluku 

Jedná se o obytné území, nepředpokládá se zde zdroj nadměrného venkovního 

hluku. 

 

j) Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob. 

Stavby budou zajištěny běžným způsobem. Podle možností a představ jednotlivých 

stavebníků. V rámci této dokumentace se zajištění staveb podrobněji neřeší. 

 

 

4.3.4 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

 

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního 

řešení a způsobu využití stavby: 

 

1. Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Požární ochrana je zajištěna požární vodou z veřejného vodovodu. Zdroje pitné 

vody disponují dostatečnou požární zásobou a kapacitou přívodních potrubí. 

V komunikačním systému je uvažováno s příjezdem požární techniky po místní 

komunikací nebo po rozšířených chodnících se zvýšenou únosností. Umístění 

jednotlivých budov respektuje požadavek na odstupové požární vzdálenosti. Podrobnější 

řešení požární ochrany, rozmístění hydrantů, případně návrh dalších požárních opatření 

bude předmětem dalšího stupně projektové dokumentace. 

 

2. Řešení evakuace osob a zvířat 

Evakuace bude řešena při zpracování evakuačních plánů jednotlivých budov při 

jejich výstavbě a zpracování podrobného technického řešení. Evakuační plány budou 

součástí dokumentace jednotlivých staveb. 

 

3. Navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek 

Zdrojem požární vody je vodovod pro veřejnou potřebu. 

 

 

 

 



  

4. Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

V rodinných domcích není uvažováno s instalací vyhrazených požárních zařízení. 

V obytných budovách se předpokládá umístění vnitřních hydrantů a vnitřního požárního 

vodovodu ve schodišťových prostorech. V objektech občanské vybavenosti je možné 

navrhnout stabilní hasící zařízení případně dělící požární clony. Podrobnější řešení 

požární ochrany bude předmětem dalšího stupně projektové dokumentace. 

 

5. Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

V komunikačním systému je uvažováno s příjezdem požární techniky po místních 

komunikací nebo po rozšířených chodnících se zvýšenou únosností. 

 

6. Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují 

požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva 

V zájmovém území se nenavrhuje zřízení stavby požární ochrany. 

 

4.3.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

 

Jednotlivé budovy jsou navrženy s ohledem na obecné požadavky na výstavbu. 

Dosud platné bezpečnostní předpisy budou zapracovány do podrobného konstrukčního 

řešení a uspořádání budov. 

 

4.3.6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a 

zrakově postižených 

Zástavba umožňuje užívání staveb osobám tělesně a zrakově postižených. 

Jednotlivé budovy respektují Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.Veškeré stavby jsou 

bezbariérově zpřístupněny. Součástí jsou i potřebné hmatové úpravy. Jelikož jsou 

v bytových domech navrženy bezbariérové byty, tak je i upraven počet parkovacích ploch 

pro invalidy. Jak pro odstavné stání, tak i pro parkovací stání. Součástí diplomové práce 

je i bezbariérové řešení autobusové zastávky. Řešení je provedeno v souladu s platnými 

předpisy. Na staničním sloupku zastávky jsou umístěny potřebné informace také 

v Braillově písmu. 



  

4.3.7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

 

a) Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, 

popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků 

Předmětem dokumentace je řešení bytového souboru, který neobsahuje výrobní 

prostory. Navrhovaná zástavba nevyvolává negativní dopad na životní prostředí. 

 

b) Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

Charakter staveb neovlivňuje životní prostředí a krajinu. Likvidace odpadních vod a 

odpadů je popsána v kapitole 6.1.2 – Odkanalizování. 

 

c) Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 

stavby 

Navrhovaná zástavba nevyžaduje zřízení ochranných pásem. 

 

 

4.3.8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 

a) Povodně 

Lokalita se nenachází v záplavovém území. 

 

b) Sesuvy půdy 

Lokalita se nenachází ve svážném území. 

 

c) Poddolování 

Lokalita se nenachází v poddolovaném území. 

 

d) Seizmicita 

Lokalita se nenachází v seismicky aktivním území. 

 

e) Radon 

Lokalita se nachází v oblasti středního rizika. Podle tohoto zatřídění budou 

provedena opatření. Více o radonu v kapitole 3.6.5. 



  

f) Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

Území není zatížené nadměrným hlukem. V návrhu nejsou navrženy budovy 

výrobního charakteru.  

 

 

4.3.9 Civilní ochrana 

a) Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 

obyvatelstva 

Součástí řešení území není objekt civilní obrany. Předpokládá se využití stávajících 

objektů. 

 

b) Řešení zásad prevence závažných havárií 

Nejedná se o výrobní ani skladovací zařízení. U navrhovaných staveb není riziko 

závažných ekologických havárií. 

 

c) Zóny havarijního plánování 

Charakter staveb nevyžaduje zpracování havarijních plánů. 

 

 

4.4 Výkresová dokumentace 

 

Výkresová dokumentace je provedena v souladu s platnými předpisy a s ohledem 

na požadavky vedoucí diplomové práce. Přesný obsah výkresové dokumentace je uveden 

v obsahu výkresové části diplomové práce. Zde jsou také uvedeny velikosti a měřítka 

jednotlivých výkresů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ – VARIANTA 1 
 

Území je dopravně připojeno na tzv. severovýchodní tangentu, která je napojena na 

ulici Želatovskou před budovou obchodních centra (kolosea), kde dle schváleného 

územního plánu města Přerova má být zřízena okružní křižovatka. Část této komunikace 

prochází západní částí řešeného území a je součástí komunikačního systému. Z něj jsou 

napojeny boční ulice, které tvoří dopravně-obslužné komunikace mezi navrženými 

budovami. Tyto jsou na severním okraji propojeny na stávající místní komunikace 

v sídlišti Pod Hvězdárnou.  

 

 

5.1 Výpočet parkovacích ploch 

 

Potřeba parkovacích a odstavných stání se  stanoví výpočtem podle ČSN 73 6110 -

Projektování místních komunikací. Základní vstupní hodnoty jsou uvedeny v tabulce č.34 

citované normy. Počet parkovacích a odstavných stání pro druh staveb, které nejsou 

v tabulce 34 normy ČSN 73 6110 uvedeny, se určí pro stavby s obdobným funkčním 

využitím. 

 

Podle odstavce 14.1.4 normy ČSN 73 6110 pro účely výpočtu se rozumí: 

- parkovacím stáním plocha, která slouží k parkování vozidla např. po dobu nákupu, 

návštěvy, zaměstnání, uložení nebo vyložení nákladu. Parkovací stání mohou být 

vyhrazena pro různé účely a pro různé uživatele; 

- odstavným stáním plocha, která slouží k odstavení vozidla v místě bydliště nebo v místě 

sídla provozovatele vozidla po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. Odstavná stání mohou 

být vyhrazena pro různé uživatele.  

 

Podle odstavce 14.1.6 normy ČSN 73 6110 se celkový potřebný počet stání u staveb 

nebytového charakteru určí součtem počtu parkovacích a odstavných stání, 

odpovídajících jednotlivým funkcím stavby. Pro každou funkci se potřebný počet stanoví 

jako součet dílčích hodnot vypočtených na základě všech jednotek ukazatelů, uvedených 

pro danou funkci stavby (viz tabulka 34). Takto stanovený počet stání se upraví užitím 

součinitele stupně automobilizace ak  a součinitelem redukce počtu stání pk .  



  

Součinitel pk se určí podle stupně úrovně dostupnosti a podle charakteru území, ve 

kterém se posuzovaná stavba nachází. Pro Přerov je pk  rovno 1. Jelikož lokalita Pod 

hvězdárnou spadá do skupiny 2, charakteru území A. Tedy jedná se o město do 50 000 

obyvatel o stavbu mimo centrum města.  

Součinitel stupně automobilizace ak  je pro Přerov 1,25.  

 

Celkový počet parkovacích stání pro posuzovanou stavbu (pro řešené území) se určí 

podle vzorce:  

 

paa kkPkON ⋅⋅+⋅= 00 ,  

 

kde N je celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (pro posuzované území),  

0O je základní počet odstavných stání 

0P je základní počet parkovacích stání 

ak  stupeň automobilizace  

pk  součinitel redukce počtu stání 

 

Rodinné 
domy 

Odstavná 
stání 

Počet 
obyvatel 

RD1 2 8 
RD2 5 20 
RD3 24 120 

Tab.14: Minimální počet odstavných stání pro rodinné domy 

 

Bytové 
domy 

Odstavná stání 
pro invalidy 

Odstavná 
stání celkem 

Počet 
obyvatel 

BD1 3 24 69 
BD2 4 48 120 
BD3 5 25 80 
BD4 3 44 176 
BD5 5 100 320 
BD6 5 86 288 

1 2 38 119 

Tab.15: Minimální počet odstavných ploch pro bytové domy 

 

 

 



  

Občanská 
vybavenost 

Parkovací stání 
pro invalidy 

Parkovací 
stání 

2 1 15 
3 1 10 
4 1 13 
5 1 12 

 Tab. 16: Minimální počet parkovacích stání pro občanskou vybavenost  

 

Odstavná stání jsou řešeny ve formě podzemních garáží a v případě pyramidových 

domů jako přízemní garáže. Pro lokalitu „Pod Hvězdárnou je navrženo celkem 8 

podzemních garáží a 5 vjezdů do těchto garáží. Podrobné řešení je znázorněno na výkresu 

č.7 – Dopravní infrastruktura. 

  

Parkovací stání jsou řešena ve formě parkovišť, přičemž jejich počet je navýšen 

oproti výpočtu potřebných minimálních parkovacích ploch. Vycházíme 

z předpokládaného počtu obyvatel čtvrti. Ten je 1320 obyvatel. Minimální množství 

parkovacích stání je 66 a 4 místa pro invalidy.  

 
 

5.2 Bezbariérové řešení autobusové zastávky 

 
Bus zastávka je orientována při vjezdu a výjezdu do řešené lokality. Jedná se o 

autobusovou zastávku v zálivu. Výkres je řešen v souladu s normou ČSN 73 6425. 

Přístup na nástupiště je z chodníku pomocí signálního pásu šířky min. 0.8m a následně 

přirozené vodící linie. Přirozená vodící linie pro zrakově postižené je vytvořena 

sadovými obrubníky o minimální výšce 0,06m. Součástí nástupiště je i čekárenský 

přístřešek MHD se zadní stěnou s minimální výškou 2,2m. Staniční sloupek má 

podchodnou výšku minimálně 2,2m. Na sloupku je umístěn třmen pro štítek s hmatovými 

informacemi v Braillově písmu o linkách a směru jízdy. Bezbariérové řešení autobusové 

zastávky znázorňuje výkres č.8. 

 
 

5.3 Řez komunikací 

 
Řez komunikací znázorňuje výkres č.9. Výkres je řešen v souladu s normou ČSN 

73 6110 – Projektování místních komunikací. Řez komunikací znázorňuje uložení 

jednotlivých sítí, sklony chodníku a komunikace. Dále je zde také navržena skladba 

chodníku a komunikace.  



  

6. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – VARIANTA 1 
 

6.1 Řešení vodního hospodářství, návrh zásobování vodou a odvádění 

odpadních a srážkových vod 

 

Je zpracován v návaznosti na řešení obsažené ve schváleném územním plánu 

statutárního města Přerova, respektuje stávající inženýrské sítě, jejich kapacity a 

možnosti.  

 

6.1.1 Zásobování vodou 

 

Zásobení vodou navazuje na stávající koncepci vodovodu pro veřejnou potřebu, do 

něhož je voda přiváděna z vodojemu Čekyně 5000 m3 a z vodojemu Švédské šance, 

2x5000m3, oba s hladinou na kótě 272,80m.n.m. Vodovod ve městě je součástí 

skupinového vodovodu Přerov-Lipník-Hranice, napájeného dvěma významnými zdroji, 

kterými jsou úpravna vody v Troubkách a přivaděč Ostravského oblastního vodovodu. 

 

Úpravna vody v Ttroubkách pracuje na principu koagulační filtrace a využívá 

jednak surovou vodu ze studní, zahloubených do kvartérních horizontů v oblasti Troubek 

a dále štěrkovištní vodu z těžebny štěrkopísku v Tovačově a v Troubkách. Úpravna vody 

dodává vodu do vodojemu Švédské šance i do vodojemu Čekyně. 

 

Přivaděč z OOV je zásobovaný upravenou vodou z úpravny vody v Podhradí, která 

je napájena povrchovou vodou z vodních nádrží Kružberk a Dlouhé stráně. Je ukončen ve 

vodojemu Skřítež 2x3000m3 odkud je pitná voda samospádem přivedená potrubím 

DN300 do vodojemu 2x800m3 v Lipníku nad Bečvou a dále pak gravitačně do vodojemu 

Čekyně. 

 

Pro navrhovanou zástavbu jsou navrženy rozvody vody novými vodovodními řady, 

jejíž umístění je předpokládáno ve veřejně přístupných pozemcích podél komunikací tak, 

aby mohly být samostatnými přípojkami napojeny všechny nemovitosti. Nový vodovod 

pro veřejnou potřebu se připojí na stávající vodovod ve dvou místech u stávající zástavby 

Pod Hvězdárnou.  

 



  

Tlakové poměry umožňují připojení navržené zástavby do 4.NP bez nutnosti 

dalších opatření pro úpravu tlaku. Podle informací správců vodárenské sítě se 

hydrodynamický tlak v této lokalitě pohybuje od 0,3 do 0,4 MPa.  

 

 

Stanovení potřeby vody 

 

Výpočet je stanoven na základě specifické potřeby vody běžné pro území města 

Přerova v přepočtu na 1 připojeného obyvatele. Podle provozovatele vodovodu je tato 

hodnota 145 litrů/os./den. Jedná se o spotřebu včetně potřeby vody pro občanskou 

vybavenost. Urbanistická studie předpokládá výstavbu cca 331 bytů s celkem cca 1320 

obyvatel. 

 

Výpočet potřeby vody 

Počet obyvatel   1320 

Specifická potřeba vody   145l/os/den 
Potřeba vody celkem (průměrná potřeba) Qp 191,4m3/den 2,21l/s 

    

Maximální denní potřeba  Qm=QpxKd kd=1,5 3,3l/s 
Maximální hodinová potřeba Qh=QmxKh kh=2,1 7,0l/s 

Tab.17: Výpočet potřeby vody 

 

6.1.2 Odkanalizování 

 

Řešené území je navrženo odkanalizovat do stávajícího systému jednotné 

kanalizace pro veřejnou potřebu. Navržená kanalizační síť tak navazuje na stávající 

kanalizační systém, který odvádí jak splaškové, tak srážkové vody a je ukončený 

dvoustupňovou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Čistírna odpadních 

vod byla v nedávné době rekonstruována a splňuje požadavky platné legislativy ve všech 

ukazatelích. Lokalita bude připojena do sběrače D, který je dnes ukončen mezi hřbitovem 

a zimním stadionem. Podle generelu kanalizace má stoková síť v Přerově dostatečnou 

kapacitu pro odvedení splaškových a dešťových vod z území Pod Hvězdárnou. 

V řešeném území je navrženo umístit nové kanalizační stoky v nových komunikacích 

nebo podél nich. Jednotlivé budovy budou připojeny samostatnými přípojkami.  

 



  

Množství odpadních vod  

 

Splaškové vody 

Množství splaškových vod odpovídá potřebě pitné vody. 

 

Dešťové vody  

Množství srážkových vod je stanoveno podle tabulkové hodnoty přívalového deště 

s periodicitou 0,5 (výskyt 1x za 2 roky), i= 130l/s.ha . Při výpočtu je udržován odtokový 

součinitel k=0,25. Odvodňovaná plocha má velikost 145 787 m2. Z těchto údajů pak 

vychází maximální množství dešťových vod sliFkQ /474=⋅⋅=  

 

 

6.2 Řešení energetiky, zásobování elektrickou energií a plynem 

 

6.2.1 Zásobování elektrickou energií 

 

Zásobování řešeného území elektrickou energií je navrženo rozvodnou sítí NN 

s tím, že se předpokládá posílení výkonu stávající trafostanice v oblasti ulice Pod 

Hvězdárnou nebo výměna za výkonnější zařízení. Pro upřesnění bude nutné zpracovat 

samostatné technické posouzení zatížení trafostanice a sítě vysokého napětí.  

 

Navrhovaná síť NN je řešena jako okruhová a její trasy jsou umístěny v zelených 

pásech a chodnících podél komunikací a budov. Vzdálenost od ostatních sítí je dle 

požadavků ČSN 73 6005.  

 

Stanovení příkonu nové zástavby na základě předpokládaného odběru podle 

kategorie bytů (podílové maximum) 

 

S ohledem na předpokládanou vybavenost bytového fondu a s přihlédnutím k tomu, 

že se částečně bude podílet na spotřebě plynofikace, předpokládáme, že v lokalitě bude: 

 90% se stupněm elektrifikace B, tj. s příkonem 2kVA/byt,  

10%bytů se stupněm elektrifikace C, tj. s příkonem 10kVA/byt; 

 

 



  

Podílové maximum tedy bude: 

kVAB 91031103002max =⋅+⋅=  

 

Podílové maximum pro vybavenost je stanoveno z měrného ukazatele 0,5 kVA/byt.  

Pro drobnou podnikatelskou činnost je uvažovaná rezerva 150kVA.  

kVAV 5,3151505,0331max =+⋅=  

Potřebný výkon trafostanice pro navrhovanou zástavbu tedy bude: 

( ) kVAVBPTR 14105,31591015,1maxmax =+⋅=+=  

V tomto příkonu je uvažována 15% rezerva pro překonání špičkových odběrů. 

 

 

6.2.2 Zásobování plynem 

 

Lokalita bude zásobena plynem ze stávající nízkotlaké distribuční sítě připojené na 

potrubí v ulici Pod Hvězdárnou. Připojování nových nemovitostí si vyžádá přehodnocení 

výkonu stávající regulační stanice v této lokalitě a případné navýšení výstupního tlaku. 

Napojení řešeného území tak nemá žádný vliv na dimenze stávajících plynovodních 

potrubí. Plyn bude využíván jak pro vytápění, tak také pro ohřev TUV a vaření.  

 

Plynovodní síť je řešena jako okruhová, plynovod je situován v zelených pásech a 

chodnících podél komunikací. Nemovitosti budou napojeny přípojkami s hlavními 

uzávěry plynu na fasádách budov. Vzhledem k tomu, že se předpokládá použití 

plastových potrubí nebude třeba řešit ochranu proti korozi a proti bludným proudům.  

 

Bilanční množství plynu je stanoveno v odstavci zásobování teplem. Z bilančního 

propočtu vychází celková potřeba plynu  

- pro navrhovanou bytovou zástavbu hodm /430 3 ,  

- pro občanskou vybavenost hodm /28 3 ,  

- celková potřeba plynu bude hodm /458 3  

 

 

 

 



  

6.2.3 Zásobování teplem 

 

Při návrhu zástavby území předpokládáme, že lokalita nebude připojena na stávající 

dálkové parní rozvody, ale vytápění jednotlivých budov bude řešeno samostatnými 

domovními kotelnami. Rodinné domky budou vytápěny běžným ústředním vytápěním 

s kombinovanými agregáty pro vytápění a ohřev TUV. Ostatní budovy budou vybaveny 

domovními kotelnami s ústřední přípravou TUV, umístěnými nejlépe v podkrovních, 

půdních nebo nastřešních prostorách. Potřeba plynu na vytápění bytů vychází 

z předpokládaného maximálního příkonu 2 3m  na byt a s koeficientem současnosti 0,65.  

hodmM /43065,02331 3=⋅⋅=  

 

Potřeba plynu pro občanskou vybavenost je stanovena na základě obestavěného 

prostoru. Předpokládaného měrného tepelného příkonu na vytápění Q=15W/m3 a 

výhřevnosti zemního plynu N=33,5KJ/m3. V=28m3/hod. 

 

Celková předpokládaná potřeba plynu tak bude 458m3/hod. 

 

 

6.3 Telekomunikační kabely 

 

Z oblasti telekomunikací je v navrhované zástavbě navrženo umístit sdělovací 

vedení telefonních linek a vedení kabelové televize. Předpokládá se, že obě vedení bude 

možno využívat jak pro řešení digitálních signálů v oboru telekomunikačních služeb a 

sdělovacích prostředků, tak také pro přenos datových informací. Navrhovaná síť bude 

připojena na stávající sdělovací vedení a bude umístěna v souběhu s ostatními sítěmi 

v zelených pásech podél komunikací a budov.  

 

 

7. VIZUALIZACE – VARIANTA 1 
 

Vizualizace byla provedena za pomocí programu ArchiCAD. Ve výkresové části 

jsou to: výkres č.11 - Vizualizace, výkres č.12 – Vizualizace - Detaily a výkres č.13 – 

Vizualizace – Dětské hřiště. Pro vizualizaci dětského hřiště byly využity herní prvky 

firmy LAPPSET.  



  

8. ORIENTA ČNÍ PROPOČET NÁKLAD Ů – VARIANTA 1 
 

Orientační náklady jsou stanoveny na základě délkových, plošných a objemových 

výměr. Jednotlivé položky jsou oceněny podle obvyklých cen na trhu. 

Popis položky 
Měrná 
jednotka 

Počet 
měrných 
jednotek KS 

Náklady 
na 
jednotku 

Náklady 
celkem  
bez DPH 

Rodinné domy      
RD1 m3 743 2 7000 10 402 000 
RD2 m3 607,7 5 7000 21 269 500 
RD3 m3 668,5 24 7000 112 308 000 
Bytové domy m3     
BD1 m3 2410 3 8000 57 840 000 
BD2 m3 3270 4 8400 109 872 000 
BD3 m3 1345 5 7500 50 437 500 
BD4 m3 1950 11 8000 171 600 000 
BD5 m3 8870 5 11000 487 850 000 
BD6+4 m3 25620 1 12000 307 440 000 
Objekty občanské 
vybavenosti      
1 m3 11256 1 11000 123 816 000 
2 m3 8484 1 16000 135 744 000 
3 m3 4077 1 16000 65 232 000 
5 m3 1638 1 10000 16 380 000 
Hřiště m2 2400 1 1200 2 880 000 
      
Zpevněné komunikace m2 32000 1 1600 51 200 000 
      
Chodníky m2 14000 1 1200 16 800 000 
      
Kanalizace m 2480 1 10450 25 916 000 
      
Vodovod m 1807 1 3400 6 143 800 
      
Plynovod m 1869 1 2900 5 420 100 
      
Kabel NN m 1920 1 1600 3 072 000 
      
Sdělovací kabel m 1850 2 1600 5 920 000 
      
Výkupy pozemků m2 145787 1 600 87 472 200 
      
Podzemní garáž m2 39480 1 4000 157 920 000 
      
Celkové předpokládané náklady 2 032 935 100 

Tab. 18: Orientační propočet nákladů 



  

9. ARCHITEKTONICKO – URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
       – VARIANTA  2 
 

 

Varianta 2 má oproti variantě 1 volnější kompozici. Urbanistický návrh varianty 2 

je řešen na výkresu č.6. 

 

Část I je opět řešena v souladu s Územním plánem města Přerova určené pro 

bydlení kombinované. Tedy pro bydlení v rodinných a bytových domech. 

 

Jihovýchodní výběžek Části I je řešen zástavbou samostatně stojících rodinných 

domů typu bungalov s vlastní oplocenou zahradou. Jihovýchodní výběžek je členěn na 

dvě části, tím vzniklo propojení na budoucí komunikaci vedoucí rovnoběžně s hranicí 

řešeného území. 

 

Východní část je rozdělena na 13 pozemků, mezi nimiž vede slepá ulice. Tím 

vznikla klidná obytná část. V této části jsou navrženy rodinné jako dvojdomky typu 

bungalov. Dvojdomky jsou spojeny garáží. Rodinné domy mají vlastní oplocenou 

zahradu. Dále jsem využila části pozemku v nejsevernější části této lokality pro návrh 

skateparku.  

 

Zástavba rodinných domů je od zástavby bytovými domy oddělena komunikací, 

která navazuje na stávající ulici „Pod Hvězdárnou“. Tato komunikace probíhá přes celé 

řešené území a navazuje na budoucí komunikaci vedoucí rovnoběžně s hranicí řešeného 

území. 

 

Střed řešeného území je rozdělen do dvou částí. V severní části jsou navrženy 

čtyřpodlažní bytové domy, které jsou půdorysně nepravidelně odsazeny a to tak, že 

vytváří centrální klidovou zónu s parkem a lavičkami. Součástí je i hrací plocha pro děti, 

tj. pískoviště a dětské hřiště. Tato část má řešeno parkování v podzemních garážích. 

Příjezd ke vzdálenějším domům je řešen rozšířenými zesílenými chodníky. 

 



  

V jižní části jsou navrženy čtyřpodlažní bytové domy BD4 s vlastními oplocenými 

zahrádkami. Součástí je i hrací plocha pro děti. V této části se také nachází dětské 

dopravní hřiště.  

 

Část II je řešena v souladu s Územním plánem města Přerova jako plocha smíšená 

obytná. Jižní část je navržena z bytových domů BD3 typu Euroline. Domy mají 

bezbariérově řešené byty. V centru území s bytovými domy je umístěna mateřská škola 

s vlastní oplocenou zahradou.  

 

Z jihovýchodní tangenty odbočuje komunikace, která prochází středem Části II. 

Tato komunikace odděluje náměstí od bytových domů. Komunikace je slepá, je 

zakončena parkovištěm u mateřské školy.  

 

Z komunikace je přístup na náměstí. Ve středu náměstí je umístěna kašna 

s odpočinkovou plochou a zelení. Součástí náměstí je i občanská vybavenost. V levé části 

náměstí jsou obchody a základní služby. Napravo se nachází zdravotní středisko, 

knihovna a pošta. V horní části náměstí je situována restaurace, kavárna s terasou, 

pizzerie a fitness. Tato budova odděluje náměstí od tenisových kurtů. 

 

 

10. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ – VARIANTA 2 
 

Výpočet parkovacích ploch pro variantu 2 se řeší dle ČSN 73 6110 – Projektování 

místních komunikací. 

 

Odstavná stání jsou řešena jako podzemní garáže. Ve variantě 2 jsou navrženy 3 

vjezdy do podzemních garáží. Parkovací stání jsou řešeny jako parkoviště. Jelikož jsou 

v bytových domech bezbariérové byty, tak jsou navýšeny počty parkovacích stání pro 

invalidy. 

 

Bus zastávka je řešena u jihovýchodní tangenty. 

 

 

 



  

11. ZÁVĚR 
 

Cílem této diplomové práce bylo vypracování návrhu využití území v lokalitě „Pod 

Hvězdárnou“ v Přerově pro novou zástavbu v návaznosti na zástavbu stávající a 

technické vybavení. Diplomová práce byla řešena ve dvou variantách. Varianta 1 byla 

dále podrobněji rozpracována podle přílohy č.4 vyhlášky č.503/2006Sb. Výsledný návrh 

je v souladu s Územním plánem města Přerova.  

 

Oba návrhy mohou být přínosné pro statutární město Přerov, neboť nabízí další 

možné varianty řešení daného území. Varianta 1 může také sloužit jako podklad pro 

vytvoření regulačního plánu. Diplomová práce může také zaujmout investora.  

 

Obě varianty jsou řešeny s ohledem na bezbariérové řešení zástavby. Nabízí 

zajímavá klidová centra s hracími plochami. Ideální jak pro mladé rodiny, tak i pro starší 

obyvatele. Zástavba je řešena citlivě s ohledem na životní prostředí.   
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