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1  ÚVOD 

Cílem diplomové práce je navrhnout a vypracovat rekonstrukci hřbitova a jeho okolí na 

ulici U Studia v Městském obvodu Ostrava – Jih. Téma diplomové práce bylo zvoleno po 

konzultaci se zástupci Investičního odboru městského obvodu Ostrava - Jih. 

 Na začátku řešení projektu se musím zaměřit na dostupné zdroje informací o 

inženýrských sítích a o platných normách a zákonech, podle kterých se bude odvíjet 

veškerá následující činnost. 

 Mým úkolem je zabývat se všemi složkami zadaného úkolu a vytvářet další a další 

možnosti řešení projektu. Do této problematiky spadá nejen rekonstrukce dvou kaplí, které 

tvoří dominantu vstupu na hřbitov, a revitalizace stávající zeleně doplněné výsadbou 

zeleně nové. Projekt se musí zabývat také doplněním areálu veškerým mobiliářem, 

optimalizací přístupu a pobytu občanů v areálu hřbitova, rekonstrukcí vnějšího oplocení. 

Nesmíme zapomenout na vnější okolí hřbitova včetně parkovacího prostoru pro osobní 

automobily, které zde v současnosti zcela chybí. Neméně důležitý je návrh lepšího a 

jednoduššího řešení přístupu hřbitova městskou hromadnou dopravou. 

 Vzhledem k rozlehlosti areálu by bylo zapotřebí rozdělit celkovou rekonstrukci 

hřbitova a revitalizaci zeleně do několika dílčích kroků. Toto řešení by mohlo být 

optimální i pro investora z hlediska finančních možností. Jednotlivé etapy projektu by 

umožnily etapizaci rekonstrukce a tedy i etapizaci financí investovaných do tohoto 

projektu. Jednotlivé etapy by tedy nemusely být závislé jedna na druhé a mezi nimi by 

případně mohla vzniknout časová prodleva. 

 Mým cílem bude hledat optimální řešení a předložit více možností, více variant 

vedoucích k uskutečnění zadaného cíle, čili hledat optimální řešení rekonstrukce a 

revitalizace hřbitova.  
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2  REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

Nezbytnou součástí diplomové práce zabývající se rekonstrukcí hřbitova je na začátku 

práce získat veškeré důležité podklady pro návrh areálu z odborné literatury. V průběhu 

práce je zapotřebí ověřovat správnost řešení. Informace vybrané z odborné literatury byly 

podkladem pro řešení složitějších částí tohoto zadání. 

 

2.1 Územní plán 

Pod pojmem územní plán se myslí druh studie, která slouží k racionálnímu a funkčnímu 

uspořádání určitého území. 

Dalším cílem územního plánu je umožnit výstavbu a trvale udržitelný rozvoj 

s daným územím. 

Územní plán se snaží zachovat dané území i pro další generace, ale také nynější 

generaci dát potřebné prostory pro jeho využití. 

Nástrojem územního plánování jsou územně plánovací podklady, územně 

plánovací dokumentace a územní rozhodnutí. 

 

2.2 Urbanismus 

Je považován za jeden z nástrojů územního plánování, které vychází z architektury. 

Zabývá se tvorbou a regulací vývoje měst, venkovského osídlení a krajiny. 

 

2.3 Město 

Městská zeleň 

Důležitý architektonický a krajinný prvek s velkou ekologickou funkcí. Jedná se o důležitý 

prvek měst, který jak esteticky tak i biologicky ovlivňuje dané okolí.  

 Veřejnou zelení je myšlena veškerá volně rostoucí rostlina, či strom na veřejném 

prostranství. Zeleň může být uspořádána v menších skupinách, ale také může být 

rozptýlená a v neposlední řadě se může vyskytovat jako solitérní zeleň.  
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Městskou zeleň je potřeba pravidelně udržovat dle patřičných biologických zásad 

jednotlivých rostlin. 

 

Městský mobiliář 

Městský mobiliář napomáhá a doplňuje veřejné prostory měst a obcí. Je nezbytnou 

součástí dnešní doby. Doplňuje funkčnost území z urbanistického hlediska. Městský 

mobiliář je brán jako hodnotná a technická věc. 

 Mezi městský mobiliář řadíme věci v parcích (informační tabule, osvětlení, dětské 

hřiště, stojan na kolo…), na náměstích (lavičky, fontány, informační tabule, odpadkové 

koše…), dopravní, turistické značení, zastávky MHD a další věci. Jedná se o velké 

množství nejrůznějších předmětů, které nejsou nikterak specifikované.  

Důležitou vlastností každého mobiliáře je funkčnost a možnost snadných oprav. 

Také je důležité, aby bylo možné je kdekoliv nainstalovat, demontovat a případně i 

odstranit. 

 

2.4 Dopravní infrastruktura 

Místní komunikace 

ČSN 73 6110 dělí místní komunikace podle urbanisticko-dopravní funkce na funkční 

skupiny. 

 

Komunikace pro pěší 

Jedná se o zónu pro pohyb chodců na této komunikaci. Typ komunikace kolem areálu 

hřbitova je v podskupině D1.  

Šířka pruhu pro jednoho chodce je 0,75 m, pás pro chodce je násobkem počtu 

pruhů. Šířka komunikace je závislá na celkovém počtu pohybu chodců. Pruh pro chodce se 

odděluje od hlavní dopravního komunikace bezpečnostním odstupem 0,50 m, případně 

0,25 m. 
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Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

Parkoviště je navrženo dle ČSN 73 6056 [7] Parkování je zde navrženo na krátkodobou 

délku stání (do 2 hodin). 

 

Tab.1 – Třídění a orientační rozměry vozidel a jízdních souprav 

Vozidlo Orientační rozměry v m 

Skupiny podskupiny druh  šířka délka výška rozvor 

1 

 

O1 
malé a střední osobní 

automobily 
1,65 4,25 1,5 2,40 

O2 

velké osobní 

automobily a 

karavany 

1,80 5,00 1,90 2,80 

 

Tab. 2 – Velikost stání a šířka komunikace mezi stáními 

Řazení 

 

Vozidlo 

 

Rozměry stání 
Šířka 

komunikace 

Plocha potřebná pro 

1 vozidlo v m2 při 

stání 

vozidlo 

na 100 

m šířka v 

m 

délka 

v m 
jedna řada 

více 

řad 

kolmé 
O1 2,25 4,50 6,00 23,5 17 44,4 

O2 2,40 5,30 6,00 27 20 41,7 

 

Autobusová zastávka 

Autobusová zastávka je navržena dle ČSN 73 6425 [8] v platném znění. Nástupní hrana je 

ve výšce 0,12 až 0,2m od úrovně místní komunikace. Nástupiště musí být z neklouzavé 

úpravy, rovné. Nejmenší šířka na nástupišti je 2m. 
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3 SO1 -  HŘBITOV  

3.1 Průvodní zpráva 

3.1.1  Identifikační údaje : 

a) Název stavby:  Rekonstrukce hřbitova 

b) Místo stavby:  Rekonstrukce hřbitova, vodovodní rozvod, přípojka elektřiny, 

zpevněné plochy a oplocení: parc. č. 701/3, 708/3 k. ú. 

Zábřeh nad Odrou 

c) Stavebník:   

Vlastnické právo: Statutární město Ostrava,  

   Prokešovo náměstí 1803/8, 

   729 30, Ostrava – Moravská Ostrava 

Svěřená správa nemovitosti: Statutární město Ostrava,  

     Úřad městského obvodu Ostrava - Jih 

Horní 791/3 

700 30  Ostrava - Hrabůvka 

IČ: 00845451 

DIČ: CZ00845451 

d) Projektant:  Bc. Martin Štorkán 

 e) Základní charakteristika stavby:                                                

a) Účel stavby: Rekonstrukce hřbitova (revitalizace zeleně, zpev. ploch…) 

b) Stavba trvalá, rekonstrukce, novostavba, s etapizacemi 

c) Základní údaje o kapacitě hřbitova: 

        Plocha pozemku:   24 621 m2 

        Zpevněné plochy:        5 212,93 m2 

        (chodník z mlátového lože a dlažby)  

d) Celková bilance nároků všech druhů energií, užitkové vody: 

Elektrická energie: 15 kW/den 

Celková spotřeba vody: 0,648 m3/den 

Odhad množství splaškových vod: 0,648 m3/den 
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3.1.2 Dosavadní využití a zastavěnost území :  

Areál, který je plánovaný pro rekonstrukci, se nachází v městské části Ostrava - Zábřeh. 

Momentálně je pozemek parc.č.701/3 veden jako zahrada, pozemek parc.č.708/3 veden 

jako hřbitov, urnový háj. Pozemek je pod ochrannou zemědělského půdního fondu.  

Terén v místě plánované rekonstrukce je rovinný a plánovanou výstavbou nebude 

měněn, pouze zde bude provedena revitalizace zeleně a terénní úpravy pro zpevněné 

plochy a oplocení.  

 Vlastnictví pozemků, na kterých bude stavba realizovaná: 

parcela č. 701/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, je ve vlastnictví stavebníka: 

      Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 

729 30, Ostrava – Moravská Ostrava 

parcela č. 708/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, je ve vlastnictví stavebníka: 

      Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 

729 30, Ostrava – Moravská Ostrava 

 

3.1.3 Provedené průzkumy a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu:  

Podrobné a polohové a výškové zaměření areálů hřbitova bylo provedeno v souřadnicovém 

systému S-JTSK a výškovém systému Balt. Geodetické podklady byly provedeny firmou 

DIGIS, spol. s.r.o., která dělala podrobné zaměření tohoto areálu v roce 2005. Pro 

vyhotovení diplomové práce mi byly poskytnuty od Statutárního města Ostravy digitální 

mapové podklady 

Radonový průzkum zde v areálu nebyl prováděn. 

V roce 2005 byla provedena inventarizace dřevin (viz. Zadání Urbanistické studie 

hřbitova Ostrava - Zábřeh, vypracované Ing. Arch. Jitkou Hodulíkovou). Z důvodu starší 

inventarizace dřevin v areálu, jsem provedl jejich kontrolu. 

Areál hřbitova má nevyhovující technickou infrastrukturu. Veřejné osvětlení 

v areálu není vybudováno. Vodovod pro nalití vody do konví je jen u hlavního vstupu a 

dále v pravé kapli na toaletách. V levé zadní části hřbitova bylo nalezeno zbylé torzo 

vodovodu z minulosti, které v dnešní době nefunguje. 
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Hydrogeologický průzkum zde umožňuje mít vsakovací šachtu pro vodovodní 

kohouty. 

 

3.1.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Při zpracovávání dokumentace byly splněny podmínky dotčených orgánů. Stavebník je 

povinen při provádění přípojek na inženýrské sítě dodržovat veškeré obecné podmínky 

správců sítí a ostatních orgánů s ohledem na předpisy BOZP. 

 

3.1.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. [28] o technických požadavcích na stavby. 

Vyhláška č. 501/2006 [29]  o obecných požadavcích na využívání území. 

 

3.1.6 Splnění podmínek regulačního plánu: 

V regulačním plánu je pro daný areál uvedeno, že spadá pod hřbitovy. Je zde nutnost žádat 

o výjimku pro plánované parkoviště hřbitova. 

 

3.1.7 Vazby na související stavby: 

Rekonstrukce areálů má vazbu na tyto související stavby: 

Přípojky inženýrských sítí – vodovod, plynovod, zpevněné plochy včetně sjezdu a 

oplocení. 

 

3.1.8 Předpokládaná lhůta výstavby: 

Předpoklad zahájení výstavby:  10/2011 

Předpoklad dokončení výstavby:  12/2012 

 

3.2  Souhrnná technická zpráva 

3.2.1 Urbanistické, architektonické a stavebné technické řešení: 

a) Zhodnocení staveniště 

Areál hřbitova o rozměrech cca 231 x 81 m. Tento pozemek má na své ploše mnoho druhů 

dřevin, které nejsou v dobrém stavu. Zpevněné plochy hřbitova jsou nevyhovující. Živičný 
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povrch na hlavních částech komunikací je poničený, jak kořenovým systémem, tak 

samozřejmě také počasím. Vedlejší chodníky jsou buď zarostlé, nebo je zde smícháno 

mlátové lože se zeminou. Oplocení hřbitova není v pořádku. Cihelné pilíře jsou poničeny a 

kovová výplň také není v požadovaném stavu. Vlnitý plech na severní části s ocelovými 

sloupky je místy poničen. Spoje jsou zkorodované a nepřipevněné. V minulosti byl 

v areálu hřbitova udělán rozvod vody pro nabírání do konví. Ten byl ale odstaven a zůstalo 

zde pouze jedno místo pro nalívání vody pro zalívání hrobů.  

Momentálně je pozemek parc.č.708/3 veden jako hřbitov a urnový háj, parc.č. 

701/3 je veden jako zahrada. Inženýrské sítě vodovodu a kanalizace jsou v areálu stávající 

a jsou napojeny z parc.č. 1095/1. Nová síť pro veřejné osvětlení se bude napojovat na 

sloup č.58 na parc.č. 1095/1, která povede také přes parc.č. 220.  

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Jedná se o pietní místo v Ostravě - Zábřehu, které je velice stísněné a zahrnutí velkým 

množstvím dřevin není nejpříjemnější. Dřeviny v areálu jsou neudržované, a proto 

potřebují revitalizaci doplněnou výsadbou dřevin nových. Z důvodu stáří a špatného stavu 

dřevin dochází k ničení hřbitovních desek a k prorůstání dřevin samotnými hroby. Hlavní 

část dřevin má být vysazena kolem hlavních cest hřbitova, aby se zde docílilo navození 

příjemnější atmosféry. Vznikne tak alej stromů. 

Zpevněné plochy v areálu hřbitova jsou v nevyhovujícím stavu. Na hlavních 

cestách je použit živičný chodník, na vedlejších cestách je pouze hlína a mlátové lože 

smíchané s hlínou a prorostlé zelení. Proto bude v celém areálu navržena nová zpevněná 

plocha. 

Mobiliář pro tento hřbitov je nevyhovující jak svým počtem, tak i umístěním. Jedná 

se o hřbitov, který navštěvují všechny věkové skupiny místních obyvatel. Nemají možnost 

si zde odpočinout na veřejných lavičkách. Zcela chybějící jsou odpadkové koše či již 

zmíněné funkční vodovodní kohoutky. Proto bude hřbitov od základu nahrazen novým a 

funkčním mobiliářem, který bude snadno udržovatelný a bude umístěn v dostatečném 

množství. 

Hřbitov má dva vstupy. Hlavní vstup je ve střední části areálu mezi dvěma kaplemi. 

Boční vstup je v blízkosti křižovatky s ulicí Výškovickou. Po celém obvodu hřbitova je 

oplocení ve zcela nevyhovujícím stavu. Oplocení je kombinací více materiálů. Ze strany 
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ulice U Studia je oplocen cihelnými sloupky s kovovou výplní, ze severní stany je hřbitov 

oplocen vlnitým plechem a ocelovými sloupky a jižní a východní část hřbitova je oplocena 

rámy s kovovou výplní na ocelových sloupcích. Na východní straně zde bude místo nyní 

stojícího plotu vybudováno kolumbárium. 

 

c) Technické řešení stavby 

Zpevněné plochy 

Vnější zpevněné hlavní plochy chodníku jsou provedeny z betonové dlažby uložené 

v pískovém loži na zhutnělých podsypech z kameniva pod filtrační vrstvou.  

 Po obvodu bude chodník olemován zahradními obrubníky. U vnější plochy je 

použita dlažba tloušťky 80 mm, která je v štěrkodrťovém zhutněném loži tl.60mm, podklad 

štěrkodrť frakce 8/16, 16/32 tl.150m pod kterou bude filtrační vrstva 50mm. 

 Vnější zpevněné vedlejší plochy chodníku budou provedeny z mlátového lože. Po 

obvodu bude olemování zahradními obrubníky. Mlátová plocha je navržena dle TP 78 

„Katalog vozovek pozemních komunikací“ – katalogový list KNC 06 tato: mlat P 50 mm, 

štěrkodrť ŠD 150 mm. Zhutněná pláň Edef2 = 45MPa při Edef2 / Edef1 < 2,5. 

 Projektant doporučuje provést zkušební úsek a vyhodnotit zkušenosti a případně 

upravit technologie. 

 

Veřejné osvětlení 

Hřbitov nyní není zcela osvětlen. Plocha hřbitova se veřejně osvětlí a to stožárními tělesy. 

Výkopové práce pro umístění ochranné trubky a kabelů v areálu hřbitova budou prováděny 

ručně. Umístění vedení veřejného osvětlení je uloženo pod zpevněnými plochami. Hloubka 

uložení veřejného osvětlení bude 500 mm pod terénem. Výkopy pro kabely a stožáry musí 

dodržovat vzdálenost od obrysu kmene 1 500mm stávajících stromů s ohledem na možnost 

poškození kořenů. Kořeny do průměru 20mm se mohou překopnout bez ošetření, kořeny o 

průměru 20-50mm se mohou překopnout a pak ošetřit hladkým řezem. Kořeny nad 50mm 

se musí podhrabat a prostupem protáhnout chráničku. U kořene nad 100 mm se musí 

přizvat správce zeleně a dohodnout se na postupu. Obnažení kořenů může trvat  max. 14 

dní. Pak se musí zasypat a důkladně prolít vodou. 
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Sloup veřejného osvětlení bude ukotven šrouby k prefabrikovanému základu 

v hloubce 800 mm pod terénem. Typ veřejného osvětlení je METALCOWING a celkový 

počet v areálu hřbitova bude 22 ks. 

Napojení veřejného osvětlení na hřbitov bude z uličního osvětlení na ulici U Studia 

na sloupě číslo 58. Kabel bude veden v chráničce CWS D-HDPE 160 a poté bude napojen 

do  nové rozvodné skříně. Osazení plastového pilířového rozvaděče se provede do výkopu 

dle technických podmínek výrobce. 

 

Základy  

Základy budou vytvořeny z betonu C16/20 o šířce 400mm a hloubce 800 mm od terénu 

pod oplocením. Na základech bude provedena hydroizolace STAFOL 914.  

 

Kolumbárium 

Kolumbárium na hřbitově nyní není. Bude vybudováno na východní straně místo 

stávajícího plotu na ocelových sloupcích s kovovou výplní. Pro kolumbárium byly 

navrženy celkově 3 varianty. 

1. varianta byla navržena ze štípaných cihel barvy stejné jako severní plot. Rozměry 

kolumbária jsou 6 000 x 400 mm. Jsou vybudovány dva velkokapacitní prostory pro 

umístění uren. Rozměr jednoho prostoru je 1 800 x 1 200 x 200 mm. Celkový počet 

kolumbárií bude 16 kusů.  

2. varianta – Kolumbárium bylo navrženo z prefabrikátu od firmy DURST typ 

„Charon 1“. Je možno vytvořit vzdušné kolumbárium s možností uložení dostatečného 

množství uren.  

3. varianta – Kolumbárium bylo navrženo z prefabrikátu od firmy DURST typ 

„Charon 2“ Další varianty skladební sestavy jsou z prefabrikátu, který je zavřen 

kamennými deskami. Upevňují se ocelovými spoji a nosné konstrukce jsou povrchově 

upravovány např. chrómem, zinkováním, komaxitováním nebo kombinací mědi s úpravou 

nikl – zinek. 

Pro tento projekt byla navrhnuta varianta číslo 1. 
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Oplocení 

Oplocení ze strany od ulice U Studia bude poopraveno. Opraví se stávající cihelné sloupy 

s kovovou výplní. Oprava bude provedena dle potřeb jednotlivých sloupů. Dle potřeby 

bude opraven sokl, sloupy i hlavice. Podezdívka v místech se stykem s kořeny stromů je 

poškozena, a proto bude v těchto místech opravena. Kovová výplň bude natřena novou 

barvou. Barva bude odpovídat stávající. 

Vlnitý plech s ocelovými sloupky na severní straně bude odstraněn. Na jeho místě 

bude vystavěna zeď ze štípaných tvárnic. Jedná se o rozdělení sousedních míst bytové 

zástavby a parkoviště od hřbitova. Plná zeď bude vyzděna do výšky 1800 mm na 

základech. Přes základy budou vystupovat svislé ocelové výztuže profilu 12 mm, které 

budou v každé štípané tvárnici po celé její výšce. Tvárnice poté budou zabetonovány B 

20/25. 

Jižní a východní sloupky jsou navrhnuty ve dvou variantách. První varianta počítá 

s použitím štípaných tvárnic, stejné barvy jako u severní stěny. Mezi sloupky o rozměrech 

400 x 400 mm bude kovová výplň. 

Druhá varianta bude provedena z cihel plných s totožnými ornamenty jako na 

západní straně z ulice U Studia. Bude zde použito i shodné barevné rozdělení ozdobných 

ornamentů na sloupu a ocelové výplni. Sloupy budou vyzděny na základech, kde bude pod 

kovovou výplní vybudován betonový sokl. 

 

Mobiliář 

U vstupu do areálu hřbitova budou zabudovány tři podzemní koše umístěné na základech 

v hloubce a tloušťce dle výrobce. Na hřbitově také budou vybudovány odpadkové koše, 

které se připevní k základu. V areálu hřbitova jsou navrženy i budoucí místa umístění 

těchto košů. 

 Informační tabule budou umístěné u všech vchodů na hřbitov s celkovým počtem 

tří kusů. 

 Lavičky jsou navrženy tak, aby vyhovovaly k odpočinku téměř na jakémkoli místě 

hřbitova. Celkový počet laviček je 23 kusů. 
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Všechna stavebně technická řešení vychází z dosažitelné materiálové základny a 

v úvahu přicházejících zhotovitelů stavby, předpokládané kvalifikační struktury jejich 

pracovníků a požadavku na krátkou dobu realizace. Projekt současně respektuje požadavek 

stavebníka na použití materiálů s vysokou kvalitativní úrovní, která umožní dlouhodobý 

provoz s minimálními nároky na údržbu. 

 

d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

Areál hřbitova bude napojen na vodovodní, kanalizační a elektrickou síť NN. Napojení 

bude provedeno jednotlivými přípojkami v souladu s požadavky jednotlivých vlastníků a 

správců sítí na již stávající přípojky.  

Přípojka vody je napojena na hlavní vodovodní řád, kde bude nově vybudována 

vodoměrná šachta. Ta bude umístěna za oplocením na stávající vodovodní přípojku. 

Splaškové vody komunálního charakteru budou odváděny do jednotné kanalizace 

OVAKu. Bude využita již stávající splašková kanalizace, u které bude proveden průzkum 

technického stavu. Podle těchto výsledků se navrhne řešení oprav. 

 Dešťové vody z vyspádovaných zpevněných ploch budou odváděny samovsakem.  

 Plynovod zde zřízen není.  

Po vybudování sítě NN, bude elektrická energie vedena ze společné elektroměrové 

přípojkové skříně a elektroměrového rozvaděče v oplocení areálu hřbitova.  

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 

Splašková kanalizace bude po opravě  vyvedena z pravé kaple kameninovým potrubí DN150 do 

jednotné kanalizace OVAKu. 

 Vody z odběrových míst na hřbitově, které budou téci mimo, bude vsakována pomocí 

vsakovací šachty. Vsakovací šata bude navržena dle posudku hydrogeologa.  

Areál hřbitova bude napojen na stávající vodovodní přípojku, která je v současnosti 

využívána stávající kaplí (parc.č.220) určenou k rekonstrukci. Před demontováním bude 

voda pozastavena na hlavním ventilu. Provede se obnažení stávající přípojky za oplocením 

na pozemku investora. Z areálu bude vyhloubena rýha pro novou část vodovodní přípojky 

DN 25 HDPE, která bude provedena pracovníky OVAKu s napojením na obnaženou 
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stávající přípojku a vyvedena ve vodoměrné šachtě, která bude nově vybudována na 

pozemku majitele z důvodu technických vzdáleností inženýrských sítí. 

Přípojka elektrické energie sítě pro veřejné osvětlení v areálu hřbitova bude 

provedena z distribuční sítě veřejného osvětlení pod správou Ostravských komunikací, a.s. 

Odběrné místo pro tuto síť bude ze sloupu veřejného osvětlení č.58. Mezi sloupem č.58 a 

veřejným osvětlením v areálu bude umístěna rozvodnice. Celkový počet sloupů v areálu 

hřbitova bude 22 ks. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Navrhovaná stavba nebude po svém dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po 

dobu výstavby bude staveniště zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy dodavatele 

stavby budou navrženy technologické postupy, které minimalizují negativní vlivy 

stavebních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí. 

S odpady, vznikajícími při realizaci stavby a při jejím provozu, bude nakládáno 

v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. [19] v platném znění a příslušnými 

prováděcími vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. [30] v platném znění, kterou 

vydává Katalog odpadů. Odpady budou druhotně využity, recyklovány nebo uloženy na 

schválené skládce. 

 

Tab. 3 - Předpokládané odpady, vznikající při realizaci rekonstrukce hřbitova: 

Druh odpadu Množství celkem Označení odpadu Katalogové č. 

Papírové a 

lepenkové obaly 
1,200 t O 15 01 01 

Plastové obaly 0,800 t O 15 01 02 

Směsné obaly 1,900 t O 15 01 06 

Dřevo 4,20 m3 O 17 02 01 

Směsné kovy 0,02 t O 17 04 07 

Izolační materiály 0,04 t O 17 06 04 

Železo a ocel 2,00 t O 17 04 05 

Asfalt bez dehtu 15,00 t O 17 03 02 
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Likvidace odpadů: 

Odpady vznikající při realizaci stavby budou ukládány do kontejnerů a průběžně odváženy 

na schválenou městskou skládku, případně budou předány k recyklaci. Způsob likvidace 

bude zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení. 

 

Nakládání s odpady při provozu objektu: 

Likvidace komunálního odpadu, který bude průběžně ukládán do odpadkového koše a 

podzemních kontejnerů, bude zajištěna odvozem sběrnými vozy Technických služeb na 

městskou skládku. V areálu se bude nacházet jak komunální odpad, tak také biologický 

odpad. Při vytřízení ho bude možno dále využívat.  

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

V rámci návrhu zde budou dodrženy veškeré normy a podmínky. 

 

h) Průzkumy a měření 

Hydrogeologický průzkum je samostatnou přílohou. 

Inventarizace dřevin je samostatnou přílohou. 

Výpočet osvětlení veřejné osvětlení je samostatnou přílohou. 

 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

Plochy budou vytýčeny v místním polohopisném a výškopisném systému. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé objekty 

Stavba je členěna na objekty: 

F-01 Zpevněné plochy  na pozemku parc.č. 708/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

F-02 Inventarizace dřevin a revitalizace na pozemku parc.č. 708/3 v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou  

F-03  Přípojky inženýrských sítí (vodovod, veřejné osvětlení), na pozemcích parc.č. 

708/3, 220 a 1095/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

F-04 Oplocení na pozemku parc.č. 708/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou 
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F-05 Mobiliář na pozemku parc.č. 708/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Navrhovaná úpravy v areálu nemají po dokončení žádné zdroje škodlivých látek. Po dobu 

výstavby bude staveniště zdrojem hluku a prachu. 

 

l) Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: 

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické 

předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících. 

 

3.2.2 Požární bezpečnost: 

Řeší samostatná zpráva „Požárně bezpečnostní řešení stavby“. 

 

3.2.3 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 

Rekonstrukce hřbitova nemá negativní vliv na zdraví osob nebo životní prostředí. Realizací 

stavby a jejím užíváním nedojde k znečištění podzemních ani povrchových vod ani ke 

zhoršení odtokových poměrů na řešené lokalitě. 

Veškeré případné manipulace se závadnými látkami v době realizace záměru budou 

prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto závadných látek do půdy, 

nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými nebo odpadními vodami. 

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a 

hygienické předpisy týkající se ochrany zdraví pracujících. 

 

3.2.4 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání: 

Bezpečnost provozu stavby při jejím užívání je zajištěna použitými materiály a 

dispozičním řešením areálu. Zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti provozu areál 

nevyžaduje. 

 

3.2.5 Úspora energie a ochrana tepla: 

Úspora energie je navržena úspornými zářivkami ve světlech veřejného osvětlení. 
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3.2.6 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace: 

Areál hřbitova je řešen dle platných norem a vyhlášek. 

 

3.2.7 Ochrany stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 

Objekt řešení opatření ochrany před: 

- povodněmi nevyžaduje 

- sesuvy půdy nevyžaduje 

- poddolováním nevyžaduje 

- seizmicitou nevyžaduje 

- vnikáním radonu nevyžaduje 

- hlukem nevyžaduje 

 

3.2.8 Ochrana obyvatelstva: 

Rekonstrukce nevyžaduje řešení opatření pro ochranu obyvatelstva a při zpracování 

dokumentace nebyly investorem tyto požadavky vzneseny.  

 

3.2.9 Inženýrské stavby (objekty): 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

V areálu vznikají dešťové vody a splaškové vody komunálního charakteru. Areál hřbitova 

bude odkanalizován dvěma kanalizacemi. 

Voda pro náběr vody v areálu bude svedena do vsakovací šachty. 

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou řešeny samovsakem. 

 

Kanalizační přípojka: 

Splaškové vody budou z kaple vyváděny v kamenině DN150 do jednotné kanalizace. 

Pokud po průzkumu bude potrubí v nevyhovujícím technickém stavu, bude navrženo na 

stávajícím místě nové. 
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 Potrubí bude uloženo na 10 cm pískovém podsypu a následně bude obsypáno 

pískem. Do trasy bude vložen signalizační vodič a výstražná fólie. Po montáži kanalizace 

je nutno provést zkoušku vodotěsnosti potrubí.  

Odpadní vody z objektu budou svedeny do kanalizace. 

Srážkové vody budou likvidovány nezávadným způsobem tak, aby nedošlo 

k negativním vlivům. Vsakovací šachty budou likvidovat užitkovou vodu pro nalívání.  

 

b) Zásobování vodou 

Vodovodní přípojka: 

Přípojka vody bude napojena na stávající vodovodní přípojku do vodoměrné šachty, která 

bude vybudována. Bude použita tubusová vodoměrná šachta „AQUA GEOTHERM“. 

Uložení potrubí bude do 15 cm pískového lože. Obsyp potrubí pískem 30 cm nad vrchol 

potrubí. Do trasy bude vložen signalizační vodič a výstražná fólie. Rozvod bude proveden 

dle montážně technických podmínek výrobce potrubí. Po montáži potrubí je nutné provést 

tlakovou zkoušku, proplach a desinfekci potrubí. Vodovodní přípojka bude provedena a 

užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu. 

 

c) Zásobování energiemi 

Přípojka elektrické energie sítě NN: 

Přípojka elektrické energie sítě pro veřejné osvětlení v areálu hřbitova bude provedena 

z distribuční sítě veřejného osvětlení pod správou Ostravských komunikací,a.s. Odběrné 

místo pro tuto síť bude ze sloupu veřejného osvětlení č.58. Mezi sloupem č.58 a veřejným 

osvětlením v areálu bude umístěna rozvodnice. 

 V rámci areálu elektroinstalace bude provedena také její venkovní část zemním 

kabelem CYKY 4x16 mm do rozvaděče osazeného v oplocení na hranici pozemku. 

 

d) Řešení dopravy 

Zájmový pozemek stavebníka je přilehlý k místní komunikaci, na kterou je vybudovaný 

sjezd a vjezd. 
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e) Povrchové úpravy okolí stavby 

Okolí stavby bude po jejím dokončení upraveno rozprostřením ornice uložené na 

mezideponii v blízkosti stavby shrnuté z místa stavby. Plochy upravené ornicí budou 

ozeleněny travním porostem, okrasnými keři a listnatými stromy dle požadavku a výběru 

stavebníka. 

 

f) Elektronické komunikace 

Projekt neřeší žádné elektronické komunikace. Stavebníkem nejsou požadovány. 

 

3.2.10  Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb: 

Projekt neřeší žádná technologická zařízení. 

 

3.3 Zásady organizace výstavby: 

3.3.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, trvalé 

deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště: 

Pozemek splňuje dostatek prostoru pro zařízení staveniště, zejména pro sklad nářadí, 

materiálů, dočasné mobilní sociální zařízení pro pracovníky stavby i mezideponie sypkých 

volně ložených stavebních hmot. 

Konkrétní poloha jednotlivých skladů bude určena stavebníkem nebo prováděcí 

firmou na základě vlastní organizace výstavby. 

Výkopek bude použit k zásypům mezi základy a k vyrovnání terénních nerovností 

na pozemku stavebníka, případně jeho přebytečná část odvezena na skládku k tomu 

určenou.  

Vjezd na staveniště i výjezd pro mechanizaci a zásobování materiálem bude 

z místní komunikace v místě stávajícího sjezdu. 

 

3.3.2 Významné sítě technické infrastruktury: 

Stavba je podmíněna úpravou (výstavbou) zařízení veřejného osvětlení od Ostravských 

komunikací, a.s. 
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3.3.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.: 

Po dobu výstavby bude přístup zajištěn stávajícím sjezdem z místní veřejné komunikace.  

Po dobu výstavby bude voda a elektrická energie zajištěna ze stávajících rozvodů v areálu 

hřbitova. 

 

3.3.4 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů: 

Bude předmětem POV vybraného dodavatele prací. 

 

3.3.5 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů: 

Bude předmětem POV vybraného dodavatele prací. Stávající objekty na pozemku se 

nachází, ale budou také rekonstruovány. Jedná se o dvě kaple při hlavním vstupu na 

hřbitov. 

 

3.3.6 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení: 

Rekonstrukce hřbitova s příslušenstvím nevyžaduje zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 

 

3.3.7 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 

Výstavbou může dojít k mírnému zhoršení životního prostředí zvýšením hlučnosti a 

prašnosti. V období sucha budou případné znečištěné plochy zkrápěny. 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadprůměrným 

hlukem, vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. [31]. 

Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanismy. 

Odpady z výstavby budou likvidovány dle zákona č. 185/2001Sb. o odpadech [19] 

a vyhlášky MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady[23]. Odpady v průběhu 

výstavby budou tříděny a odvezeny na skládku v okruhu 30km od stavby. Znovu 

využitelné odpady nabídne zhotovitel jiným právnickým nebo fyzickým osobám 

k recyklaci. 

Doklad o uložení odpadu a o hospodaření s nimi budou předloženy stavebnímu 

úřadu. 
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3.3.8 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů: 

Předpokládaná lhůta výstavby je 14 měsíců. Tato lhůta zahrnuje kompletní rekonstrukci a 

revitalizaci hřbitova. Práce budou zahájeny v říjnu roku 2011. 
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4  SO2 -  REKONSTRUKCE KAPLÍ  

4.1 Průvodní zpráva 

4.1.1  Identifikační údaje : 

a) Název stavby:  Rekonstrukce pravé a levé kaple 

b) Místo stavby:  Rekonstrukce kaplí: p. parc. č. 220 k. ú. Zábřeh nad Odrou 

c) Stavebník:   

Vlastnické právo: Statutární město Ostrava,  

   Prokešovo náměstí 1803/8, 

   729 30, Ostrava – Moravská Ostrava 

Svěřená správa nemovitosti: 

Statutární město Ostrava,  

Úřad městského obvodu Ostrava - Jih 

Horní 791/3 

700 30  Ostrava - Hrabůvka 

IČ: 00845451 

DIČ: CZ00845451 

d) Projektant:  Bc. Martin Štorkán 

e) Základní charakteristika stavby:                                                

d) Účel stavby: Rekonstrukce pravé a levé kaple 

e) Stavba trvalá, rekonstrukce, bez etapizace 

f) Základní údaje o kapacitě kaplí: 

                    Zastavěna plocha pozemku:   94,82 m2 

                    Zpevněné plochy (chodníky):        252 m2 

                   d) Celková bilance nároků všech druhů energií, užitkové vody: 

                    Elektrická energie: 5 kW/den 

                    Celková spotřeba vody: 0,648 m3/den 

                    Odhad množství splaškových vod: 0,648 m3/den 

                    Odhad množství dešťových vod:   0,72  l/sec 
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4.1.2 Dosavadní využití a zastavěnost území :  

Hlavní vstup na pozemek hřbitova je přes pozemek č.220, na kterém jsou umístěny dvě 

kaple, které slouží jako zázemí pro areál hřbitova.  Levá kaple v současnosti slouží jako 

zázemí pro církevní využívání. Pravá kaple má zabudované inženýrské sítě a slouží jako 

technická místnost, sklad a veřejné WC. 

Vlastnictví pozemků, na kterých bude stavba realizovaná: 

parcela č. 220 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, je ve vlastnictví stavebníka: 

      Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 

729 30, Ostrava – Moravská Ostrava 

 

4.1.3 Provedené průzkumy a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu:  

Radonový průzkum zde nebude prováděn. 

Proveden historický průzkum. 

Inženýrské rozvody v pravé kapli jsou zastaralé a nevyhovující dnešním parametrům. Jsou 

napojeny na inženýrské sítě, které budeme nadále využívat. 

 

4.1.4 Splnění podmínek regulačního plánu: 

Splňuje regulační podmínky. 

 

4.1.5 Předpokládaná lhůta výstavby: 

Předpoklad zahájení výstavby:  05/2012 

Předpoklad dokončení výstavby:  11/2012 

 

4.2 Souhrnná technická zpráva 

4.2.1 Urbanistické, architektonické a stavebné technické řešení: 

a) Zhodnocení staveniště 

Dvě kaple při hlavním vstupu na hřbitov podkreslují toto místo. Zpevněné plochy kolem 

kaplí je zapotřebí zrekonstruovat. Nevyhovující technický stav jak kaplí, tak i zpevněných 

ploch kolem objektů. V minulosti kaple již byly poopravovány a nevhodným zásahem 

změněny. 
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 Inženýrské sítě vodovod, elektřiny a kanalizace jsou v kapli stávající a jsou 

napojeny z parc.č. 1095/1.  

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Jedná se o hlavní vstup mezi kaplemi na pietní místo hřbitova. Z důvodu nesprávné 

rekonstrukce v minulosti mají kaple dva druhy oken, které jsou vzhledově nevyhovující. 

Kaple i v dnešní době plní částečně své původní funkce. Po rekonstrukci budou plně 

zapojeny do dění na hřbitově. Levá kaple slouží pro potřeby církve. Pravá kaple má dvě 

části. Jedna část je využita jako veřejné WC, a druhá část kaple slouží jako skladové 

prostory pro hřbitov. 

 

c) Technické řešení stavby 

Zpevněné plochy 

Vnější zpevněné hlavní plochy chodníku budou vystavěny z betonové dlažby uložené 

v pískovém loži na zhutnělých podsypech z kameniva a pod filtrační vrstvou. Po obvodu 

bude olemován zahradními obrubníky. U vnější plochy je použita dlažba tloušťky 80 mm, 

která je v štěrkodrťovém zhutněném loži tl.60mm, podklad štěrkodrť frakce 8/16, 16/32 

tl.150m, pod kterou bude filtrační vrstva 50mm. 

 

Bourací práce  

Pouze nenosní příčky, poškozená omítka, okna, dveře a zařizovací předměty. 

 

Pravá kaple 

Nynější sklad bude zrušen a nově bude v těchto místech zřízen obchod využívaný 

ve svátky. Vybouráním cihelné příčky dostaneme požadovaný prostor této místnosti. Nový 

elektrický rozvod, vnitřní omítky a malba bude plně dostatečná. V druhé části bude 

provedena rekonstrukce dvou WC, včetně vybudování toalety bezbariérové. Budou 

vybudovány nové rozvody vody, elektřiny, vnitřní omítky, keramická dlažba, keramický 

obklad do výše 2000mm. Samostatně bude vestavěno nové umyvadlo. 
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Levá kaple 

Nové vnitřní omítky, elektrické rozvody, keramická dlažba a nátěr postačí kapli pro 

budoucí potřebu konání církevních akcí. 

 

Dveře, okna 

Budou zde vyměněna stávající okna za nové dřevěné eurookna s historickým vzhledem. 

Jedná se o výměnu za eliptická okna, které zde v minulosti byly umístěny a po 

rekonstrukci byly vyměněny za nynější. Vstupní dveře zde budou také vyměněny za nové 

dřevěné. 

 

Fasáda 

Bude provedena nová fasáda na obou kaplích, která nahradí nynější fasádu popraskanou a 

poničenou. Ornamenty i barevné rozložení na kaplích zde bude zachováno. 

 

Střecha 

Střecha je v zachovalém stavu. Dojde pouze k odstranění starého nátěru a následně 

nahrazení nátěrem novým v odstínu tmavě zeleném. 

Všechna stavebně technická řešení vychází z dosažitelné materiálové základny 

v úvahu přicházejících zhotovitelů stavby, předpokládané kvalifikační struktury jejich 

pracovníků a požadavku na krátkou dobu realizace. Projekt současně respektuje požadavek 

stavebníka na použití materiálů s vysokou kvalitativní úrovní, která umožní dlouhodobý 

provoz s minimálními nároky na údržbu. 

 

d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

Zrekonstruované kaple jsou napojeny na vodovodní, kanalizační a síť elektrické energie 

NN. Kaple jsou napojeny na veřejnou komunikaci ulice U Studia stávajícím společným 

sjezdem na pozemek parc.č.1095/1.  

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 

Splašková kanalizace bude z kaple vyvedena po opravě kameninovým potrubí DN150 do 

jednotné kanalizace OVAKu. Dešťová kanalizace bude ze střech svedena do revizní 
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šachty, která je zakončena v jednotné kanalizaci. Při opravě kanalizace bude provedeno 

prověřovací měření hloubky dna revizní šachty. 

Stávající přípojka elektrické energie bude pro kaple zachována.  

Pravá kaple bude napojena na stávající vodovodní přípojku. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Navrhovaná stavba není po jejím dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. 

Po dobu výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy 

dodavatele stavby budou navrženy technologické postupy, které minimalizují negativní 

vlivy stavebních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí. 

S odpady, vznikajícími při realizaci stavby a při jejím provozu, bude nakládáno 

v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.[19] a příslušnými prováděcími 

vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.[30], kterou se vydává Katalog odpadů. 

Budou druhotně využity, recyklovány nebo uloženy na schválené skládce. 

 

Tab. 4 - Předpokládané odpady, vznikající při realizaci rekonstrukci kaplí: 

Druh odpadu Množství celkem Označení odpadu Katalogové č. 

Papírové a 

lepenkové obaly 
0,800 t O 15 01 01 

Plastové obaly 0,800 t O 15 01 02 

Směsné obaly 0,600 t O 15 01 06 

Beton 0,40 m3 O 17 01 01 

Směsné kovy 0,020 t O 17 04 07 

Izolační materiály 0,500 t O 17 06 04 

Železo a ocel 2,000 t O 17 04 05 

 

Likvidace odpadů: 

Odpady vznikající při realizaci stavby budou ukládány do kontejnerů a průběžně odváženy 

na schválenou městskou skládku, případně budou předány k recyklaci. Způsob likvidace 

bude zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení. 
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Nakládání s odpady při provozu objektu: 

Likvidace komunálního odpadu, který bude průběžně ukládán do popelnice, bude zajištěna 

odvozem sběrnými vozy Technických služeb na městskou skládku. Použitý papír, plast a 

sklo vhodné pro recyklaci, budou separovány do pytlů a průběžně odváženy do příslušných 

kontejnerů na separovaný odpad.  

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

V rámci návrhu zde budou dodrženy veškeré normy a podmínky. 

 

h) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Zrekonstruované kaple nejsou po dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po dobu 

výstavby bude staveniště zdrojem hluku a prachu. 

 

4.2.2 Požární bezpečnost: 

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na jiné pozemky. 

 

4.2.3 Inženýrské stavby (objekty): 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

V kaplích vznikají dešťové vody a splaškové vody komunálního charakteru.  

 

Kanalizační přípojka: 

Splaškové vody budou pouze z pravé kaple a budou vyváděny v kamenině DN150 do 

jednotné kanalizace. Pokud se  po průzkumu kanalizačního potrubí vyhodnotí jeho stav 

jako nevyhovující technický stav, bude na stávajícím místě navrženo nové. Potrubí bude 

uloženo na 10 cm pískový podsyp a následně bude obsypáno pískem. Do trasy bude vložen 

signalizační vodič a výstražná fólie. Po montáži kanalizace je nutno provést zkoušku 

vodotěsnosti potrubí.  

Srážkové vody ze střech budou svedeny do revizní šachty, která je napojena na jednotnou 

kanalizaci OVAKu. 



Diplomová práce 

 
 

27 

 

Množství vypouštěných vod: 

A) Splaškové odpadní vody: 

Průměrné denní množství Qp = 480 l/den, 0,48 m3/den 

Maximální denní množství Qmax = 0,648 m3/den 

Roční množství Qrok = 236,5 m3/rok 

B) Dešťové vody: 

Střechy 2 x 40,2 = 80,4m2 

Součinitel odtoku 0,9 

Intenzita deště, perioda l 128 l/ha.s 

Průměrná srážka 0,72 m 

      Qdešť. = 0,00804 x 0,9 x 128 = 0,92 l/s 

 

b) Zásobování vodou 

Vodovodní přípojka: 

Na stávající přípojce bude osazena nová tubusová vodoměrná šachta „AQUA 

GEOTHERM“, která bude umístěna za oplocením z důvodu nemožnosti dodržení 

vzdáleností inženýrských sítí od sebe. 

Nově bude provedena část vodovodní přípojky od tubusové šachty do kaple 

z materiálu DN 25 HDPE . V kapli bude ukončena za obvodovou zdí kulovým uzavíracím 

ventilem. 

Uložení potrubí bude do 15 cm pískového lože. Obsyp potrubí pískem 30 cm nad 

vrchol potrubí. Do trasy bude vložen signalizační vodič a výstražná fólie. Prostup 

vodovodní přípojky do objektu je v úseku přes zeď v chráničce utěsněné polyuretanem. 

Rozvod bude proveden dle montážně technických podmínek výrobce potrubí. Po montáži 

potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku, proplach a desinfekci potrubí. 

 

c) Zásobování energiemi 

Přípojka elektrické energie sítě NN: 

Přípojka elektrické energie sítě pro kaple je stávající. 
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4.3 Zásady organizace výstavby 

4.3.1  Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.: 

Po dobu výstavby bude přístup zajištěn stávajícím sjezdem z místní veřejné komunikace.  

Po dobu výstavby bude voda a elektrická energie zajištěna ze stávajících rozvodů v areálu 

hřbitova. 

 

4.3.2 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů: 

Předpokládaná lhůta výstavby je 5 měsíců, tato lhůta zahrnuje kompletní rekonstrukci a 

revitalizaci hřbitova. Práce budou zahájeny v květnu roku 2012. 
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5 SO3 -  PARKOVIŠTĚ  

5.1 Průvodní zpráva 

5.1.1 Identifikační údaje : 

a) Název stavby:  Parkoviště a zastávka MHD 

b) Místo stavby:  Parkovací stání pro 45 osobních automobilů, veřejné 

osvětlení, kanalizační přípojka, autobusová zastávka, 

zpevněné plochy a oplocení p. parc. č. 708/2 k. ú. Zábřeh nad 

Odrou 

c) Stavebník:   

Vlastnické právo:  Statutární město Ostrava,  

   Prokešovo náměstí 1803/8, 

   729 30, Ostrava – Moravská Ostrava 

Svěřená správa nemovitosti:   Statutární město Ostrava,  

Úřad městského obvodu Ostrava - Jih 

Horní 791/3 

700 30  Ostrava - Hrabůvka 

IČ: 00845451 

DIČ: CZ00845451 

d) Projektant:  Bc. Martin Štorkán 

e) Základní charakteristika stavby:                                                

g) Účel stavby: Parkoviště (autobusová zastávka, zpev. ploch…) 

h) Stavba trvalá, novostavba, s etapizacemi 

i) Základní údaje o kapacitě hřbitova: 

                    Plocha pozemku:   8 537 m2 

                    Zpevněné plochy chodníků:        358 m2 

 Zpevněné plochy komunikací (komunikace, parkoviště): 

        1356 m2 

                   d) Celková bilance nároků všech druhů energií, užitkové vody: 

                    Elektrická energie: 15 kW/den 

                    Odhad množství dešťových vod:   1,93  l/sec 
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5.1.2 Dosavadní využití a zastavěnost území:  

Plánovaná výstavba parkoviště a autobusové zastávky se nachází v městské části Ostrava - 

Zábřeh. Momentálně je pozemek parc.č.708/2 veden jako hřbitov, urnový háj, 

parc.č.708/13 veden jako silnice a parc.č.1095/1 je vedena jako silnice. Pozemek je pod 

ochrannou zemědělského půdního fondu a před započetím stavby je třeba udělit souhlas 

k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 

Terén v místě plánované stavby je rovinný a plánovanou výstavbou nebude měněn, 

pouze v nejbližším okolí stavby budou provedeny terénní úpravy a rozprostřena ornice 

shrnutá z místa stavby znovu ozeleněna travním porostem.  

 Vlastnictví pozemků, na kterých bude stavba realizovaná: 

parcela č. 708/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, je ve vlastnictví stavebníka: 

      Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 

729 30, Ostrava – Moravská Ostrava 

parcela č. 708/13 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, je ve vlastnictví stavebníka: 

      Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 

729 30, Ostrava – Moravská Ostrava  

parcela č. 1095/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, je ve vlastnictví stavebníka: 

      Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 

729 30, Ostrava – Moravská Ostrava 

 

5.1.3 Provedené průzkumy a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu:  

Podle radonové mapy se na pozemku nenachází radonové riziko. 

Parkoviště je možno napojit na technickou infrastrukturu – jednotnou kanalizace DN500, 

která je vedena uprostřed místní silnice. Pro případné napojení na veřejné osvětlení na 

pozemku stavebníka bude vybudována rozvodná skříň. Přístup na parkoviště bude řešen 

nově vybudovaným sjezdem na veřejnou komunikaci a využitím stávajícího vjezdu na 

pozemek z p.parc.č. 1095/1. 
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5.1.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Při zpracovávání dokumentace byly splněny podmínky dotčených orgánů. Stavebník je 

povinen při provádění přípojek na inženýrské sítě dodržovat veškeré obecné podmínky 

správců sítí a ostatních orgánů s ohledem na předpisy BOZP. 

 

5.1.5 Splnění podmínek regulačního plánu: 

Pro daný areál je zde v regulačním plánu uvedeno, že spadá pod hřbitovy. Bude se žádat o 

výjimku pro plánované parkoviště hřbitova s autobusovou zastávkou. 

 

5.1.6 Vazby na související stavby: 

Parkoviště a MHD zastávka má vazbu na tyto související stavby: 

Přípojky inženýrských sítí – kanalizace, veřejné osvětlení, zpevněné plochy včetně sjezdu 

a oplocení 

 

5.1.7 Předpokládaná lhůta výstavby: 

Předpoklad zahájení výstavby:  04/2012 

Předpoklad dokončení výstavby:  08/2013 

 

5.2 Souhrnná technická zpráva 

5.2.1 Urbanistické, architektonické a stavebné technické řešení: 

a) Zhodnocení staveniště 

Parkoviště o rozměrech cca 24 x 74 m. Na parc.č.708/2 je veden stávající vjezd, který je 

v nevyhovujícím stavu a bude zrušen. Na pozemku se nachází polétavé dřeviny a různé 

druhy navážek zemin a materiálů. Na pozemku 708/13 je nově vybudován chodník. 

Oplocení se nachází v nevyhovujícím stavu. Na hranici pozemku s pozemky 

rodinných domů je pletivový plot, který bude ponechán. 

V současnosti je pozemek parc.č.708/2 veden jako hřbitov a urnový háj, parc.č. 

701/13 je vedeno jako silnice. Inženýrská sít kanalizace bude napojena na parc.č. 1095/1, 

přes parc.č. 708/2.  
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b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Parkoviště je nezbytné. Bude zde vybudováno 49 parkovacích míst pro osobní automobily. 

 Nedílnou součástí bude vybudování autobusové zastávky pro MHD. Nejbližší 

autobusová zastávka MHD se nachází na ulici vzdálené cca 700 m. Jiné zastávky MHD 

jsou od hřbitova ve značné vzdálenosti. 

 Na parkovišti bude vytvořen jednosměrný provoz. V těsné blízkosti parkoviště 

bude vybudován nový vstup na hřbitov. 

Na pozemku u parkoviště bude nově vybudováno oplocení. Oplocení kolem 

stávajících zahrad bude ponecháno.  

 

c) Technické řešení stavby 

Základy  

Základy budou vytvořeny z betonu C16/20 o šířce 400mm a hloubce 800 mm od terénu 

pod oplocením. Na základech bude provedena hydroizolace STAFOL 914.  

Odlučovač ropných látek bude mít vybudován základní podkladní beton B20/25. 

Retenční nádoba bude umístěna na zhutněném štěrkové podsypu a poté bude zde vylita 

s armováním deska. 

 

Oplocení 

Jižní a východní sloupky jsou navrhnuty ve dvou variantách.  

1. varianta počítá s použitím štípaných tvárnic, stejné barvy jako u severní stěny. 

Mezi sloupky o rozměrech 400 x 400 mm bude kovová výplň. Sloupy budou na základech 

vyzděny do výšky 1800 mm. Přes základy budou vystupovat svislé ocelové výztuže profilu 

12 mm, které budou v každé štípané tvárnici po celé její výšce. Tvárnice poté budou 

zabetonovány B 20/25. 

2. varianta bude provedena z cihel plných s totožnými ornamenty jak na západní 

straně z ulice U Studia. Bude zde použito i shodné barevné rozdělení ozdobných 

ornamentů na sloupu a ocelové výplni. Sloupy budou vyzděny na základech, kde pod 

kovovou výplní bude vybudován betonový sokl. 
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Oplocení kolem přilehlých zahrad rodinných domů bude ponecháno stejné, tedy 

ocelové sloupky s pletivem. V místech poškození zde plot bude opraven. 

 

Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy chodníku jsou provedeny z betonové dlažby uložené v pískovém loži na 

zhutnělých podsypech z kameniva a pod filtrační vrstvou. Po obvodu bude olemován 

zahradními obrubníky. U vnější plochy je použita dlažba tloušťky 80 mm, která je 

v štěrkodrťovém zhutněném loži tl.60mm, podklad štěrkodrť frakce 8/16, 16/32 tl.150m 

pod kterou bude filtrační vrstva 50mm. 

 Parkoviště bude pokryto živičným povrchem, který bude vyspárovaný do 

odvodňovacího žlabu a uličních vpusti. Konstrukce štěrkopísek tloušťky 200mm, 

vibrovaný štěrk tl. 200mm, penetrační makadam tl. 60mm, vrstva asfaltového betonu ABL 

II tl. 60mm a konečná vrstva asfaltový beton ABS II tl. 40mm. 

 

Veřejné osvětlení 

Parkoviště se veřejně osvětlí a to stožárními tělesy. Výkopové práce pro umístění ochranné 

trubky a kabelů v areálu hřbitova budou prováděny ručně. Veřejné osvětlení bude napojeno 

na pokračují elektrický rozvod z areálu hřbitova. Umístění vedení veřejného osvětlení je 

uloženo pod zpevněnými plochami. Hloubka uložení veřejného osvětlení bude 500 mm 

pod terénem. Sloup veřejného osvětlení bude ukotven šrouby k prefabrikovanému základu 

v hloubce 800 mm pod terénem. Typ veřejného osvětlení je METALCOWING a celkový 

počet v areálu hřbitova bude v počtu tří kusů. 

Díky umístění zastávky MHD bude provedeno přemístění veřejného sloupu č.61 a 

č.62. Sloupy budou napojeny na stávající sloupy č.59 a č.63. Kabely vedené pod 

komunikací budou chráněny v chráničce CWS D-HDPE 160.  

 

Zastávka MHD 

Její velikost odpovídá jedné autobusové soupravě s kloubem. Velikost je navržena dle 

platných norem ČSN 73 6425 [8]. Výška nástupní hrany je 200mm nad úrovní přilehlé 

komunikace. 
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Všechna stavebně technická řešení vychází z dosažitelné materiálové základny. 

V úvahu přicházejí také zhotovitelé stavby, předpokládané kvalifikační struktury jejich 

pracovníků a požadavek na krátkou dobu realizace. Projekt současně respektuje požadavek 

stavebníka na použití materiálů s vysokou kvalitativní úrovní, která umožní dlouhodobý 

provoz s minimálními nároky na údržbu. 

 

d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

Parkoviště bude napojeno na kanalizační a elektrickou síť NN. Napojení bude provedeno 

jednotlivými přípojkami v souladu s požadavky jednotlivých vlastníků a správců sítí na již 

stávající přípojky nebo nově budované.  

Dešťové vody budou odváděny do jednotné kanalizace OVAKu. Nově vybudovaná 

přípojka deštové kanalizace bude napojena na revizní šachtu poblíž parkoviště. Dešťové 

vody z vyspádovaných zpevněných ploch budou odváděny odvodňovacími žlaby nebo 

uliční vpustí.  

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 

Dešťová kanalizace bude z parkoviště vyvedena po opravě kameninovým potrubí KG DN200 do 

jednotné kanalizace OVAKu. Kde před napojením na jednotnou kanalizaci bude dešťová 

kanalizace vedena přes Lapol a retenční nádrž. 

Přípojka elektrické energie sítě pro veřejné osvětlení v areálu parkoviště bude 

provedena z distribuční sítě veřejného osvětlení pod správou Ostravských komunikací,a.s. 

Odběrné místo pro tuto síť bude ze sloupu veřejného osvětlení č.58., odkud bude 

prodlouženo vedení až na parkoviště. Celkový počet sloupů v areálu hřbitova bude 5 ks. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Navrhovaná stavba nebude po dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po dobu 

výstavby bude staveniště zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy dodavatele stavby 

budou navrženy technologické postupy, které minimalizují negativní vlivy stavebních prací 

na stávající zástavbu a na životní prostředí. 

S odpady, vznikajícími při realizaci stavby a při jejím provozu, bude nakládáno 

v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. [19] a příslušnými prováděcími 
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vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.[30], kterou se vydává Katalog odpadů. 

Budou druhotně využity, recyklovány nebo uloženy na schválené skládce. 

 

Tab.5 - Předpokládané odpady, vznikající při realizaci parkoviště: 

Druh odpadu Množství celkem Označení odpadu Katalogové č. 

Papírové a 

lepenkové obaly 
1,000 t O 15 01 01 

Plastové obaly 0,800 t O 15 01 02 

Směsné obaly 1,900 t O 15 01 06 

Dřevo 0,20 m3 O 17 02 01 

Směsné kovy 0,020 t O 17 04 07 

Asfalt bez dehtu 2,400 t O 17 03 02 

 

Likvidace odpadů: 

Odpady vznikající při realizaci stavby budou ukládány do kontejnerů a průběžně odváženy 

na schválenou městskou skládku, případně budou předány k recyklaci. Způsob likvidace 

bude zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení. 

 

Nakládání s odpady při provozu objektu: 

Likvidace komunálního odpadu, který bude průběžně ukládán do popelnice, bude zajištěna 

odvozem sběrnými vozy Technických služeb na městskou skládku. V areálu se bude 

nacházet jak komunální odpad, tak také biologický odpad. Při vytřízení je možné ho dále 

využívat.  

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

V rámci návrhu zde budou dodrženy veškeré normy a podmínky. 

 

h) Průzkumy a měření 

Výpočet osvětlení veřejné osvětlení je samostatnou přílohou 
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i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

Plochy budou vytýčeny v místním polohopisném a výškopisném systému. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé objekty 

Stavba je členěna na objekty: 

F-01 Zpevněné plochy  na pozemku parc.č. 708/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

F-02  Přípojky inženýrských sítí (kanalizace, veřejné osvětlení), na pozemcích parc.č. 

708/2, 708/13 a 1095/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

F-03 Oplocení na pozemku parc.č. 708/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

F-07 Zastávka MHD parc.č. 1095/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Navrhovaná stavba není po dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po dobu 

výstavby bude staveniště zdrojem hluku a prachu. 

 

l) Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: 

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a 

hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících. 

 

5.2.2 Požární bezpečnost: 

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na jiné pozemky. 

 

5.2.3 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 

Parkoviště a zastávka MHD nemá negativní vliv na zdraví osob nebo životní prostředí. 

Realizací stavby a jejím užíváním nedojde k znečištění podzemních ani povrchových vod a 

ke zhoršení odtokových poměrů na řešené lokalitě. 

Veškeré případné manipulace vodám závadnými látkami v době realizace záměru 

budou prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy, 

nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými nebo odpadními vodami. 
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V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a 

hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících. 

 

5.2.4 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání: 

Je zajištěno použitými materiály a dispozičním řešením areálu. Zvláštní opatření pro 

zajištění bezpečnosti provozu areál nevyžaduje. 

 

5.2.5 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: 

Parkoviště 

Při návrhu parkoviště budou vybudovány 3 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Jejich umístění je nejblíže k nově vybudovanému vstupu na hřbitov. Hrana 

parkovacího stání je v úrovni nástupu na chodník stejná. 

 

Zastávka MHD 

Kolem zastávky je vedena přirozená vodící linie, na které je umístěn signalizační pás pro 

zastávku MHD. Zastávkový prostoj je jednoznačně označen nástupní hranou. Označník 

umístěný na zastávce plně vyhovuje předpisům a normám pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 

5.2.6 Úspora energie a ochrana tepla: 

Úspora energie je navržena úspornými žárovkami v lampách veřejného osvětlení. 

 

5.2.7 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace: 

Parkoviště i zastávka MHD je dle platných norem. 

 

5.2.8 Ochrana obyvatelstva: 

Novostavba nevyžaduje řešení opatření pro ochranu obyvatelstva a při zpracování 

dokumentace nebyly investorem tyto požadavky vzneseny.  



Diplomová práce 

 
 

38 

 

5.2.9 Inženýrské stavby (objekty): 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Dešťové vody vznikající na parkovišti budou odváděny dvěma uličními vpustěmi a 

odvodňovacími žlaby do kanalizace OVAKu. 

 

Kanalizační přípojka: 

Dešťové vody budou z parkoviště odváděny v kamenině DN200 do jednotné kanalizace. 

Před vyústěním do jednotné kanalizace bude umístěn Lapol (odlučovač ropných látek) a za 

ním bude umístěna retenční jímka. Přípojka bude provedena na stávající revizní šachtu na 

pozemku 1095/1, kde je zapotřebí zjistit aktuální hloubku dna revizní šachty pro budoucí 

napojení kanalizace. 

Potrubí bude uloženo na 10 cm pískový podsyp a následně bude obsypáno pískem. 

Do trasy bude vložen signalizační vodič a výstražná fólie. Po montáži kanalizace je nutno 

provést zkoušku vodotěsnosti potrubí.  

Srážkové vody budou likvidovány nezávadným způsobem tak, aby nedošlo 

k negativnímu dotčení okolních nemovitostí. 

 

Množství vypouštěných vod: 

Dešťové vody: 

Plocha parkoviště 1356 m2 

Součinitel odtoku 0,7 

Intenzita deště, perioda l 157 l/ha.s 

      Qdešť. = 0,0157 x 0,7 x 1356 = 14,9 l/s 

 

b) Zásobování energiemi 

Přípojka elektrické energie sítě NN: 

Přípojka elektrické energie sítě pro veřejné osvětlení v areálu hřbitova bude provedena 

z distribuční sítě veřejného osvětlení pod správou Ostravských komunikací, a.s., kde bude 

prodloužena až k lampám veřejného osvětlení na parkovišti. Odběrné místo pro tuto síť 

bude ze sloupu veřejného osvětlení č.58. Mezi sloupem č.58 a veřejným osvětlením 

v areálu bude umístěna rozvodnice. 
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c) Řešení dopravy 

Zájmový pozemek stavebníka je přilehlý k místní komunikaci, ze které je vybudován vjezd 

na pozemek parc.č.708/2. Nyní bude vytvořen nový sjez z pozemku na přilehlou 

komunikaci na parc.č. 1095/1. Vjezd bude sloužit pro parkoviště s kapacitou 49 osobních 

automobilů. 

 

Šířkové uspořádání: 

Komunikace v místě sjezdu a vjezdu je široká 5,0m a parkoviště je v celé své délce široká 

7,0m.  

 

d) Povrchové úpravy okolí stavby 

Okolí stavby bude po jejím dokončení upraveno rozprostřením ornice uložené na 

mezideponii v blízkosti stavby shrnuté z místa stavby rodinného domu. Plochy upravené 

ornicí budou ozeleněny travním porostem a okrasnými keři. 

 

e) Elektronické komunikace 

Projekt neřeší žádné elektronické komunikace. Stavebníkem nejsou požadovány. 

 

5.2.10 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb: 

Projekt neřeší žádná technologická zařízení 

 

5.3 Zásady organizace výstavby 

5.3.1  Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, trvalé 

deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště: 

Pozemek splňuje dostatek prostoru pro zařízení staveniště, zejména pro sklad nářadí, 

materiálů, dočasné mobilní sociální zařízení pro pracovníky stavby i mezideponie sypkých 

volně ložených stavebních hmot. 

Konkrétní poloha jednotlivých skladů bude určena stavebníkem nebo prováděcí 

firmou na základě vlastní organizace výstavby. 
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Ornice skrytá z místa stavby i výkopek pro základy budou taktéž uloženy na 

mezideponii na pozemku stavebníka a to tak, aby nebyly mezi sebou zaměněny či smíseny 

a nebyly znečištěny výstavbou. Výkopek bude použit k zásypům mezi základy a 

k vyrovnání terénních nerovností na pozemku stavebníka, případně jeho přebytečná část 

odvezena na skládku k tomu určenou. Ornice bude rozprostřena po dokončení výstavby 

jako konečná úprava ploch zasažených výstavbou a následně bude ozeleněna trávou a 

okrasnými dřevinami dle výběru stavebníka.  

Vjezd na staveniště i výjezd pro mechanizaci a zásobování materiálem bude 

z místní komunikace v místě stávajícího sjezdu na pozemek. 

 

5.3.2 Významné sítě technické infrastruktury: 

Stavba je podmíněna přeložkou veřejného osvětlení od Ostravských komunikací, a.s. 

 

5.3.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.: 

Po dobu výstavby bude přístup zajištěn stávajícím vjezdem z místní veřejné komunikace.  

Do doby výstavby bude voda a elektrická energie zajištěna ze stávajících rozvodů v areálu 

hřbitova. 

 

5.3.4 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů: 

Bude předmětem POV vybraného dodavatele prací. 

 

5.3.5 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů: 

Bude předmětem POV vybraného dodavatele prací. Stávající objekty na pozemku nejsou. 

 

5.3.6 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení: 

Parkoviště se zastávkou MHD s příslušenstvím nevyžaduje zařízení staveniště vyžadující 

ohlášení. 
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5.3.7 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 

Výstavbou může dojít k mírnému zhoršení životního prostředí zvýšením hlučnosti a 

prašnosti. V období sucha budou případné znečištěné plochy zkrápěny. 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadprůměrným 

hlukem, vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. [31] Zhotovitel stavby bude používat 

pouze technicky způsobilé mechanismy. 

Odpady z výstavby budou likvidovány dle zákona č. 185/2001Sb. o odpadech [19] 

a vyhlášky MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady[30]. Odpady v průběhu 

výstavby budou tříděny a odvezeny na skládku v okruhu 30km od stavby. Znovu 

využitelné odpady nabídne zhotovitel jiným právnickým nebo fyzickým osobám 

k recyklaci. 

Doklad o uložení odpadu a o hospodaření s nimi budou předloženy stavebnímu 

úřadu. 

 

5.3.8 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů: 

Předpokládaná lhůta výstavby je 16 měsíců, tato lhůta zahrnuje výstavbou parkoviště pro 

49 osobních automobilů a zastávkou MHD. Práce budou zahájeny v dubnu roku 2012. 
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6 Náklady na stavbu  

Náklady na stavbu byly rozděleny do tří souborů. Jednotlivé soubory na sebe nejsou 

vázány technologicky ani finančně. Městský obvod Ostrava-Jih tak může rozdělit 

financování rekonstrukce hřbitova dle svých finančních zdrojů. 

 

6.1 Náklady na rekonstrukci hřbitova 

 

Tab.6 - Propočet nákladů - Hřbitov 

Položka Množství Jednotka Jednotková cena Náklady 

Odstranění nevhodných dřevin do 

100mm průměru kmene, výšky nad 

1m bez pařezů 

43 Ks 243,- 10 449,- 

Pokácení nevhodných stromů 200-

300mm prům. kmene 
31 

Ks 
435,- 13 485,- 

Pokácení nevhodných stromů 300-

400mm prům. kmene 
26 

Ks 
2 230,- 57 980,- 

Pokácení nevhodných stromů 400-

500mm prům. kmene 
27 

Ks 
4 400,- 118 800,- 

Pokácení nevhodných stromů 500-

600mm prům. kmene 
16 

Ks 
7 590,- 121 440,- 

Odstranění pařezu 200-300mm 

průměru kmene 
31 

Ks 
1 210,- 27 510,- 

Odstranění pařezu 500-600mm 

průměru kmene 
16 

Ks 
6 860,- 109 760,- 

Frézování asf. povrchu, > 500 m2, 

bez přek. 

971,5 Kč/m2 105,- 
102 007,- 

Sejmutí ornice, přemístění do 100m 1 237 Kč/m2 42,- 51 954,- 

Oplocení ze štípaných bet. tvárnic 

tl.150mm, výšky 2m 
205,35 Kč/bm 5 020,- 1 030 857,- 
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Přípojka vody 193,55 Kč/bm 781,- 151 162,- 

Podzemní vedení NN 0,4kW 536,39 Kč/bm 435,- 233 329,- 

Parkový sloup do 4m výšky 22 Kč/kus 30 000,- 660 000,- 

Výsadba stromu s balem 250 - 350 
cm výšky se zapěstovanou korunou  

27 ks 2925,- 78 975,- 

Travní směs 350 Kč/kg 95,- 33 250,- 

Plochy charakteru pozemních 
komunikací (dlažba) 

4106 Kč/m2 2 437,- 10 006 322,- 

Plochy zpevněné (mlátové lože) 1106 Kč/m2 839,- 928 294,- 

Mobiliář    480 000,- 

Celkové náklady 14 215 574,- 

 

6.2 Náklady na rekonstrukci kaplí 

 

Tab.7 - Propočet nákladů - kaple 

Položka Množství Jednotka Jednotková cena Náklady 

Přípojka vodovodu DN32 4 Kč/bm 4 800,- 19 200,- 

Vodoměrná šachta plastová 

vč.vystrojení, vodoměru, 

poklopu 

1 Kč/kus 23 000,- 23 000,- 

Přípojka vody 5 Kč/bm 781,- 19 505,- 

Kanalizace v asf. vozovce 

plastová DN 250 
25,3 Kč/bm 13 200,- 333 960,- 

Rekonstrukce kaplí 478,8 Kč/m3 1 580,- 756 504,- 

Celkové náklady 1 152 169,- 
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6.3 Náklady na parkoviště a zastávku MHD 

 

Tab.8 - Propočet nákladů - parkoviště 

Položka Množství Jednotka Jednotková cena Náklady 

Obnova povrchu vozovky,>300m2, 

asfalt 
1361 Kč/m2 1 400,- 1 905 400,- 

Plochy charakteru pozemních 
komunikací (dlažba) 

192 Kč/m2 2 437,- 467 904,- 

Sejmutí ornice, přemístění do 100m 2598 Kč/m2 42,- 64 950,- 

Přípojka kanalizace dešťové 7 Kč/bm 13 200,- 92 400,- 

Vytýčení stavby 1 Kpl 20 000,- 20 000,- 

Kanalizace v asf. vozovce kámen 

DN 250 
68 Kč/bm 14 900,- 1 014 690,- 

Revizní šachta 1 Kč/kus 8 340,- 8 340,- 

Lapol 2-5m3 1 Kč/kus 21 541,- 21 541,- 

Retenční nádoba 1 Kč/kus 20 000,- 20 000,- 

Podzemní vedení NN parkové do 4m 81 Kč/bm 847,- 68 607,- 

Podzemní vedení NN uliční do 8m 67,5 Kč/bm 1 293,- 87 277,- 

Uliční sloup do 8m výšky 2 Kč/kus 36 000,- 72 000,- 

Oplocení ze štípaných bet. tvárnic 

tl.150mm, výšky 2m 
7 Kč/bm 5 020,- 35 140,- 

Travní směs 380 Kč/kg 95,- 36 100,- 

Zastávka MHD 1 Kč/kus 680 000,- 680 000,- 

Celkové náklady 4 593 349,- 

 

6.4 Náklady vedlejší 

Vedlejší náklady jsou tvořeny projektovými prácemi, inženýrskou činností, zajištění 

koordinátora BOZP pro práci na staveništi, zařízení staveniště a rezervou pro případ 

neočekávaných výdajů. Výše nákladů byla stanovena dle programu společnosti RTS a.s. 
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pro výpočet honoráře architekta / inženýra (technika) pro pozemní stavby. Vedlejší 

náklady byly rozděleny do tří složek jednotlivých staveb v areálu hřbitova. 

 

Tab. 9 - Propočet nákladů – Vedlejší náklady hřbitova 

Položky % Náklady hřbitov  

Projektová práce 7 995 090,- 

Inženýrská činnost 4 568 622,- 

Zařízení staveniště 3 426 467,- 

Rezerva 2 284 311,- 

Koordinátor BOZP 2 284 311,- 

Náklady celkem 2 558 801,- 

 

Tab.10 - Propočet nákladů – Vedlejší náklady rekonstrukce kaplí 

Položky % Náklady hřbitov  

Projektová práce 7 80 651,- 

Inženýrská činnost 4 46 086,- 

Zařízení staveniště 3 34 565,- 

Rezerva 2 23 043,- 

Koordinátor BOZP 2 23 043,- 

Náklady celkem 207 388,- 

 

Tab.11 - Propočet nákladů – Vedlejší náklady parkoviště 

Položky % Náklady hřbitov  

Projektová práce 7 321 543,- 

Inženýrská činnost 4 183 733,- 

Zařízení staveniště 3 137 800,- 

Rezerva 2 91 866,- 

Koordinátor BOZP 2 91 866,- 

Náklady celkem 826 808,- 
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7 Závěr 

Výsledkem diplomové práce je rekonstrukce hřbitova a jeho okolí v městském obvodu 

Ostrava - Jih. Téma bylo zvoleno po konzultaci s Investičním odborem městského obvodu 

Ostrava-Jih. 

 Při návrhu byl areál rozdělen na tři části, a to z důvodu složitosti jednotlivých 

zásahů rekonstrukce a různých dob stavebních prací. Realizace rekonstrukce a revitalizace 

hřbitova si klade za cíl zpříjemnění prostředí pietního místa a zvýšení jeho funkčnosti. 

 Rekonstrukcí hřbitova a revitalizací zeleně se zcela změní vizuální dispozice areálu. 

Dojde k selekci napadených nebo poškozených dřevin a následné výsadbě nových dřevin. 

Výsadba dřevin bude směřovat záměr většího uspořádání a potrhne novou atmosféru 

hřbitova. Jedním z cílů je areál lépe zpřístupnit návštěvníkům a vybavit ho nezbytným 

mobiliářem, a to zejména veřejnými lavicemi, odpadkovými koši a odběrnými místy pro 

vodu na zalévání hrobů. S rozmístěním mobiliáře bylo nakládáno s rozvahou a 

s přihlédnutím na seniory, handicapované osoby i ostatní návštěvníky. 

 Oprava obou kaplí u hlavního vstupu má potrhnou ráz tohoto pietního místa. 

V současnosti nemá kaple stálého využití a slouží hlavně jako zázemí hřbitova. Po 

rekonstrukci vnitřních prostor bude jedna kaple sloužit pro církevní účely a druhá jako 

nezbytné hygienické zázemí pro návštěvníky. Bude zde možnost umístění prodejny, která 

bude mít své opodstatnění zejména při významných svátcích a výročích. 

 V nejbližším okolí hřbitova bude nově vybudováno parkovací stání s kapacitou 49 

osobních automobilů a zastávka MHD. Tímto se areál hřbitova stane dostupnější. 

Parkovací stání bylo navrženo ve dvou variantách. V první variantě byl zrušen stávající 

vjezd na parcelu budoucího parkoviště a nový vjezd byl navržen u hranice se 

sousedními pozemky. Jedná se o vhodnější variantu parkovacího stání a jeho provozu. 

V druhé variantě byla zachována stávající příjezdová komunikace na pozemek. V případě 

druhé varianty by mohlo dojít ke střetávání se přijíždějících automobilů na parkoviště a 

automobilů z parkování vyjíždějících, a to zejména v období velkých svátků. 

 Zhotovená rekonstrukce areálu hřbitova by měla sloužit městskému obvodu 

Ostrava – Jih jako podklad jedné z možností rekonstrukce a revitalizace zmíněného areálu.  
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[10]   ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části. 

[11]  ČSN EN 12899-1 (737030) - Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní 

značky 

[12]  ČSN EN 1436 (737010) - Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní 

značení 

[13]  ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

[14]  ČSN 73 6701 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 

[15]  ČSN 75 6551 - Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek 

[16]  ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

[17]  ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

[18]  ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

 

Legislativa 

[19]  Zákon 185/2001 Sb., o odpadech 

[20]  Zákon č.13/1997Sb., o pozemních komunikacích 
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[21] Zákon č.289/1995 Sb., o lesích 

[22] Zákon č.67/2006 Sb., o pohřebnictví 

[23] Vyhláška č. 383/2001 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

[24]  Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření. 

[25]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon). 

[26]  Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání. 

[27]  Vyhláška č. 269/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

[28]  Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

[29] Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území 

[30]  Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 

[31] Zákon č. 148/2006 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací  

[32]  Směrnice děkanky č. 7/2010, Zásady pro vypracování diplomové a bakalářské práce. 

 

Internetové zdroje 

[33]  Mapový server.  

 Dostupné z < http://mapy.cz>. 

[34]  Český úřad zeměměřičský a katastrální.  

 Dostupné z < http://cuzk.cz>. 

[35]  České stavební standardy.  

 Dostupné z <http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/Cen_ukazatele_2010.html>. 

[36] Ústav územního rozvoje - průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury.  

 Dostupné z <http://www.uur.cz/default.asp?ID=899>. 

 

Použité podklady 

[37]   Data GISMO (poskytnut MMO v elektronické podobě) 

[38] Urbanistické studie hřbitova - Ostrava Zábřeh, vypracované Ing. arch. Jitkou 

Hodulíkovou, 2005 (zpracování inventarizace dřevin) 
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SEZNAM VÝKRESOVÉ ČÁSTI 
001 Kopie katastrální mapy 1:1000 

002  Koordinační situace 1:500 

101  SO1 - Stávající stav komunikací a oplocení 1:500 

102 SO1 – Nový stav komunikací a oplocení 1:500 

103  SO1 – Inventarizace dřevin 1:500 

104 SO1 - Obnova zeleně 1:500 

105 SO1 - Výsadba nové zeleně na hřbitově 1:500 

106 SO1 - Vodovod 1:500 

107 SO1 – Dešťová a splašková kanalizace 1:500 

108 SO1 – Vsakovací jímka 1:500 

109 SO1 – Veřejné osvětlení 1:500 

110 SO1 – Stávající mobiliář 1:500 

111 SO1 – Nový mobiliář 1:500 

112 SO1 – Kolumbárium varianta 1 1:50 

113 SO1 – Kolumbárium varianta 2 1:50 

114 SO1 – Kolumbárium varianta 3 1:25 

115 SO1 – Sloup varianta 1 1:50/10 

116 SO1 – Sloup varianta 2 1:50/10 

117 SO1 – Oprava vývodu nalévatka 1:50 

118 SO1 – Sloup veřejného osvětlení 1:25 

119 SO1 – Lavička s opěradlem a područníkem - var. 1 1:10 

120 SO1 – Lavička s opěradlem - var. 2 1:10 

121 SO1 – Pozemní kontejner 1:50 

122 SO1 – Odpadková koš 1:10 

123 SO1 – Informační tabule 1:25 

124 SO1 – Stojan na kola 1:50 
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201 SO2 – Kaplička levá: půdorys – stávající objekt 1:50 

202 SO2 – Kaplička levá: pohled JZ, SV – stávající objekt 1:50 

203 SO2 – Kaplička levá:pohled JV – stávající objekt 1:50 

204 SO2 – Kaplička pravá: půdorys – stávající objekt 1:50 

205 SO2 – Kaplička pravá: pohled JZ, SV – stávající objekt 1:50 

206 SO2 – Kaplička pravá:pohled JV – stávající objekt 1:50 

207 SO2 – Kaplička pravá:pohled SZ – stávající objekt 1:50 

208 SO2 – Kaplička pravá: půdorys – nový stav 1:50 

209 SO2 - Kaplička pravá: pohled JZ, SV – nový objekt 1:50 

301 SO3 – Parkoviště var. 1 1:250 

302 SO3 – Dopravní značení parkoviště var. 1 1:500 

303 SO3 – Podélný řez kanalizace ??? 

304 SO3 – Podélný řez kanalizace ??? 

305 SO3 – Skladba komunikace ??? 

306 SO3 – Parkoviště var. 2 1:250 

307 SO3 – Dopravní značení parkoviště var. 2 1:500 

308 SO3 – Lapol - odlučovač GSOL-5/20 1:50 

309 SO3 - Revizní šachta WAVIN 425 XXX 

310 SO3 – Retenční nádrž XXX 

311 SO3 – Uliční vpusť 1:50 

312 SO3 – Přechod č. 1 1:50 

 









ORTOFOTOMAPA 

 



ÚZEMNÍ PLÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGENDA ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 



FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO AREÁLU 

Hřbitov 

     

       Hlavní komunikace v areálu    Hlavní vstup na hřbitov 

 

   

Rozmanitost stromů v různém stavu 

 

   

V minulosti zpevněné plochy    Budoucí místo kolumbária 



   

    V minulosti místo pro náběr vody    Poničení soklů u oplocení 

 

   

Nepovolená skládka     Nefunkční mlátové lože 

 

              

Napadené stromu škůdci       Poničené sloupy hřbitova 



Kaple 

   

Levá kaple      Pravá kaple 

 

    

Pohled na fasádu levé kaple    Zadní pohled na pravou kapli 

 

    

Hlavní vstup na hřbitov           Cesta ke kapli



Parkoviště 

   

    Vjezd na pozemek     Stávající vjezd na pozemek 

 

   

Umístění mezideponie     Umístění mezideponie 

 

   

         Druhy oplocení na pozemcích         Místo pro budoucí zastávku MHD 

 



Inventarizace dřevin 

  
číslo – pořadové číslo 

název – název dřeviny 

V – výška dřevin (m) 

S – šířka koruny (m) 

průměr – průměr kmene (cm) 

vit  – vitalita (0 – optimální, 1 – mírní snížená, 2 – středně snížená, 3 – silně stížená, 4- žádná) 

SH – sadová hodnota (1 – velmi hodnotné, 2 – nadprůměrné, 3 – průměrné, 4- podprůměrné, 

5 – velmi málo hodnotné) 

 

 



číslo název V S průměr vit SH poznámka

1 Thuja occidnetalis 5 2 10 2 4

2 Thuja occidnetalis 7 2 12 3 5 vzrůst do plotu

3 Thuja occidnetalis 9 3 18 2 5 vzrůst do plotu

4 Taxa baccata 5 3 20 4 5 vzrůst do plotu

5 Tilia cordata 27 12 62 1 1

6 Tilia cordata 25 10 55 2 1

7 Tilia cordata 26 8 54 2 3

8 Tilia cordata 24 8 43 3 3

9 Tilia cordata 26 13 59 2 2 OV

10 Tilia cordata 27 8 53 3 3

11 Tilia cordata 26 8 49 3 2

12 Tilia cordata 25 8 42 3 5

13 Tilia cordata 27 12 54 2 5 OV

14 Tilia cordata 27 10 64 2 1

15 Tilia cordata 25 6 37 3 5 poškozený kmen, suché větve

16 Tilia cordata 27 8 52 2 2

17 Tilia cordata 26 10 61 2 2

18 Tilia cordata 27 12 51 3 2 OV

19 Tilia cordata 25 8 42 3 4

20 Tilia cordata 26 8 43 3 5

21 Quercus robur 5 4 10 4 5

22 Thuja occidnetalis 2 1 10 3 5

23 Tilia cordata 25 9 49 2 3

24 Tilia cordata 24 7 51 3 4

25 Tilia cordata 27 9 47 2 3

26 Tilia cordata 27 10 56 3 3

27 Aesculus hippo. 25 15 75 3 1

28 Thuja occidnetalis 4 3 10 4 5

29 Thuja occidnetalis 5 4 22 4 5

30 Tilia cordata 27 12 72 2 2

31 Tilia cordata 28 10 55 3 4

32 Tilia cordata 27 9 45 3 4

33 Aesculus hippo. 27 9 52 3 4

34 Aesculus hippo. 28 10 53 3 2

35 Tilia cordata 27 14 48 2 1

36 Picea abies 6 4 10 2 4

37 Tilia cordata 10 6 77 2 3

38 Thuja occidnetalis 7 4 10 2 4

39 Tilia cordata 20 10 54 2 2

40 Tilia cordata 22 10 48 3 4

41 Aesculus hippo. 24 12 79 4 3

42 Tilia cordata 25 12 50 3 3

43 Aesculus hippo. 26 10 56 4 4

44 Tilia cordata 28 7 44 3 4

45 Aesculus hippo. 27 7 42 3 4

46 Tilia cordata 27 10 53 2 2

47 Aesculus hippo. 26 12 60 2 2 jako 15

48 Tilia cordata 25 10 40 3 4

49 Tilia cordata 26 8 45 3 3

50 Aesculus hippo. 27 12 48 2 3

INVENTARIZACE DŘEVIN



51 Tilia cordata 26 12 49 3 3

52 Aesculus hippo. 25 12 51 3 3 OV

53 Tilia cordata 25 10 39 3 3

54 Thuja occidnetalis 15 4 27 4 5 pespektivní

55 Tilia cordata 20 18 49 1 2 OV

56 Tilia cordata 27 14 46 3 3 OV

57 Tilia cordata 27 12 52 2 4

58 Aesculus hippo. 27 10 54 3 4

59 Tilia cordata 27 10 64 2 3

60 Tilia cordata 28 10 58 3 3

61 Tilia cordata 26 10 47 3 3

62 Tilia cordata 27 14 53 2 2

63 Tilia cordata 25 0 43 2 4

64 Tilia cordata 27 12 62 2 2

65 Tilia cordata 22 10 39 3 4

66 Tilia cordata 27 12 59 2 2

67 Tilia cordata 22 10 37 2 4

68 Tilia cordata 27 14 63 3 2 vitální persp.

69 Tilia cordata 27 12 68 3 4 břečťan

70 Tilia cordata 26 14 58 2 2

71 Tilia cordata 27 14 51 2 2

72 Tilia cordata 26 12 52 2 2 OV

73 Tilia cordata 26 12 49 2 2

74 Thuja occidnetalis 10 3 16 4 4

75 acer sp. 7 6 27 2 4 A.pl."globosum"

76 Thuja occidnetalis 4 1 15 2 4

77 Thuja occidnetalis 4 1 15 2 4

78 Tilia cordata 26 12 53 2 2

79 Thuja occidnetalis 7 4 15 2 4

80 Thuja occidnetalis 6 4 20 2 4

81 Thuja occidnetalis 8 3 19 2 4 pespektivní

82 Thuja occidnetalis 2 1 10 2 4

83 Thuja occidnetalis 2 1 10 2 4

84 Thuja occidnetalis 2 1 10 2 4

85 Thuja occidnetalis 2 1 10 2 4

86 Tilia cordata 22 7 42 3 2

87 Chamaecyparis law. 2 1 10 1 4

88 Chamaecyparis law. 2 1 10 1 4

89 Tilia cordata 22 12 77 2 3

90 Thuja occidnetalis 13 3 22 3 5

91 Chamaecyparis law. 6 2 15 1 4

92 Chamaecyparis law. 6 2 15 1 4

93 Buxus sp. 2 1 10 2 4

94 Buxus sp. 2 1 10 2 4

95 Juniperus com. 2 1 10 3 4

96 Thuja occidnetalis 4 2 10 3 5

97 Thuja occidnetalis 4 2 10 3 5

98 Tilia cordata 26 8 53 3 5

99 Tilia cordata 24 10 55 2 2

100 Thuja occidnetalis 4 1 10 3 5

101 Thuja occidnetalis 5 1 10 3

102 Thuja occidnetalis 4 1 10 3

103 Thuja occidnetalis 4 1 10 3



104 Thuja occidnetalis 4 1 10 3

105 Thuja occidnetalis 5 1 10 3

106 Thuja occidnetalis 4 2 10 3

107 Thuja occidnetalis 4 2 10 2

108 Thuja occidnetalis 5 2 10 2

109 Thuja occidnetalis 4 2 10 2

110 Thuja occidnetalis 4 2 15 2

111 Thuja occidnetalis 5 2 15 2

112 Thuja occidnetalis 5 2 10 2

113 Thuja occidnetalis 5 2 10 2

114 Thuja occidnetalis 5 2 15 2

115 Thuja occidnetalis 4 2 10 2

116 Thuja occidnetalis 4 2 15 2

117 Tilia cordata 26 10 47 2 OV

118 Tilia cordata 26 14 45 2

119 Tilia cordata 25 12 50 3

120 Tilia cordata 26 12 38 3

121 Tilia cordata 27 10 44 3

122 Tilia cordata 27 14 38 3

123 Tilia cordata 26 10 36 4

124 Tilia cordata 26 10 40 3 OV

125 Tilia cordata 27 12 45 2

126 Tilia cordata 27 12 44 2 OV

127 Tilia cordata 26 10 47 3 4

128 Thuja occidnetalis 7 2 15 2 4

129 Thuja occidnetalis 7 2 15 2 4

130 Thuja occidnetalis 7 2 15 2 4

131 Thuja occidnetalis 7 2 15 2 4

132 Thuja occidnetalis 7 2 15 2 4

133 Thuja occidnetalis 8 2 20 2 4

134 Thuja occidnetalis 8 2 20 2 4

135 Thuja occidnetalis 8 2 20 2 4

136 Thuja occidnetalis 7 2 20 2 4

137 Thuja occidnetalis 7 2 20 2 4

138 Thuja occidnetalis 7 2 20 2 4

139 Thuja occidnetalis 6 2 25 3 4

140 Thuja occidnetalis 4 2 25 3 4

141 Thuja occidnetalis 6 3 25 2 4

142 Thuja occidnetalis 6 2 15 3 4

143 Thuja occidnetalis 5 2 15 3 4

144 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

145 Thuja occidnetalis 6 1 15 2 4

146 Thuja occidnetalis 6 1 15 2 4

147 Thuja occidnetalis 5 1 20 2 4

148 Thuja occidnetalis 6 1 10 3 4

149 Thuja occidnetalis 6 1 10 3 4

150 Thuja occidnetalis 6 1 10 3 4

151 Thuja occidnetalis 3 2 10 4 5

152 Thuja occidnetalis 4 1 10 4 4

153 Thuja occidnetalis 4 1 10 4 4

154 Thuja occidnetalis 4 1 10 4 4

155 Thuja occidnetalis 4 1 10 4 4

156 Thuja occidnetalis 4 1 10 4 4



157 Thuja occidnetalis 4 1 10 4 4

158 Thuja occidnetalis 6 2 10 3 4

159 Thuja occidnetalis 6 2 10 3 4

160 Thuja occidnetalis 6 2 10 3 4

161 Thuja occidnetalis 6 2 10 3 4

162 Thuja occidnetalis 6 2 15 4 5

163 Thuja occidnetalis 6 2 20 3 4

164 Thuja occidnetalis 5 3 20 4 5

165 Thuja occidnetalis 4 1 10 4 4

166 Thuja occidnetalis 4 1 10 4 4

167 Thuja occidnetalis 5 1 10 4 4

168 Thuja occidnetalis 3 1 10 4 4

169 Thuja occidnetalis 4 1 10 4 5

170 Chamaecyparis law. 4 1 10 2 5

171 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

172 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

173 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

174 Thuja occidnetalis 4 1 15 3 4

175 Thuja occidnetalis 4 1 15 3 4

176 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

177 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

178 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

179 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

180 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

181 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

182 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

183 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

184 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

185 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

186 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

187 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

188 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

189 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

190 Tilia cordata 22 7 30 1 1

191 Aesculus hippo. 25 9 60 2 2 vidlice

192 Tilia cordata 27 12 45 2 3 OV

193 Aesculus hippo. 28 14 92 3 4

194 Tilia cordata 27 12 54 1 2

195 Aesculus hippo. 26 12 63 4 4

196 Thuja occidnetalis 6 3 12 4 4

197 Tilia cordata 27 10 60 3 3 břečťan

198 Tilia cordata 28 14 68 2 2 OV

199 Tilia cordata 29 14 77 2 2 břečťan

200 Picea abies 2 1 5 3 4

201 Picea abies 4 2 10 3 4

202 Thuja occidnetalis 14 88 23 3 4

203 Thuja occidnetalis 6 2 20 3 4 perspektivní

204 Thuja occidnetalis 4 1 10 3 4

205 Thuja occidnetalis 4 1 10 3 4

206 Thuja occidnetalis 4 1 10 3 4

207 Tilia cordata 28 10 42 3 4

208 Thuja occidnetalis 3 2 10 3 4

209 Tilia cordata 26 12 60 3 2 snížená kvalita, břečťan



210 Tilia cordata 22 9 48 4 4 jako 209

211 Tilia cordata 27 12 56 2 2 břečťan

212 Tilia cordata 27 14 59 2 2 břečťan

213 Tilia cordata 28 14 72 3 3 snížená kvalita, břečťan

214 Tilia cordata 28 12 62 4 3

215 Tilia cordata 28 14 49 3 3

216 Tilia cordata 28 12 49 2 3

217 Tilia cordata 28 12 65 3 3

218 Thuja occidnetalis 3 2 10 4 4

219 Thuja occidnetalis 3 2 15 4 4

220 Tilia cordata 25 10 71 2 2

221 Picea abies 3 3 10 4 4

222 Picea abies 13 6 24 2 3

223 Thuja occidnetalis 11 5 20 2 3 perspektivní

224 Thuja occidnetalis 17 7 37 3 4 perspektivní, břečťan

225 Tilia cordata 27 12 62 3 3 jmelí

226 Thuja occidnetalis 6 4 15 2 3

227 Thuja occidnetalis 6 4 15 2 3

228 Tilia cordata 28 14 86 3 4 OV

229 Tilia cordata 29 14 76 3 4 OV

230 Tilia cordata 20 10 36 2 2

231 Thuja occidnetalis 12 3 20 2 4

232 Thuja occidnetalis 10 3 22 2 4

233 Salix sp. 13 3 20 2 4 čerstvě odtraněné

234 Salix sp. 12 2 14 3 4 čerstvě odtraněné

235 Juniperus com. 2 2 10 3 4

236 Juniperus com. 2 1 10 3 4

237 Thuja occidnetalis 5 3 15 3 4

238 Tilia cordata 27 14 55 3 2 OV

239 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

240 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

241 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

242 Thuja occidnetalis 3 1 10 3 4

243 Tilia cordata 28 10 71 2 3

244 Juniperus com. 2 1 10 3 4

245 Juniperus com. 2 1 10 3 4

246 Tilia cordata 28 10 57 3 3 OV, břečťan

247 Tilia cordata 27 12 53 2 2 břečťan

248 Tilia cordata 27 10 39 2 2

249 Thuja occidnetalis 4 2 15 3 4

250 Thuja occidnetalis 4 2 15 3 4

251 Tilia cordata 28 14 58 2 3

252 Thuja occidnetalis 15 5 32 3 4 perspektivní, břečťan

253 Tilia cordata 28 14 62 2 OV, břečťan

254 Thuja occidnetalis 14 4 32 2 3 perspektivní

255 Tilia cordata 15 6 35 2 2

256 Salix sp. 12 5 20 4 4

257 Thuja occidnetalis 2 1 10 3 2

258 Thuja occidnetalis 2 1 10 3 2

259 Thuja occidnetalis 2 1 10 3 2

260 Thuja occidnetalis 2 1 10 3 2

261 Tilia cordata 17 10 29 2 2

262 Tilia cordata 28 10 40 2 2



263 Tilia cordata 28 14 52 2 2

264 Thuja occidnetalis 5 3 10 4 4

265 Tilia cordata 28 14 49 2 2

266 Tilia cordata 28 12 57 3 3

267 Tilia cordata 30 14 52 2 2

268 Tilia cordata 30 14 49 3 3

269 Tilia cordata 28 9 44 3 3 OV

270 Tilia cordata 27 7 30 3 3 OV

271 Betula pendula 20 7 27 4 4

272 Thuja occidnetalis 2 1 10 3 4

273 Thuja occidnetalis 2 1 10 3 4

274 Juniperus com. 1 1 10 4 4

275 Tilia cordata 28 14 55 2 2 břečťan

276 Tilia cordata 28 14 56 3 2 jako 209

277 Tilia cordata 28 12 53 3 3

278 Tilia cordata 27 12 64 2 2 OV

279 Tilia cordata 27 12 45 2 2

280 Tilia cordata 28 12 54 2 2

281 Tilia cordata 28 12 39 2 2

282 Tilia cordata 30 14 62 2 2

283 Tilia cordata 30 14 54 2 2

284 Tilia cordata 30 14 82 2 2 vícekmen

285 Thuja occidnetalis 4 1 10 1 2

286 Thuja occidnetalis 4 1 10 1 2

287 Thuja orientalis 7 5 15 2 4 perspektivní

288 Thuja occidnetalis 6 2 15 2 4

289 Tilia cordata 28 14 44 3 4

290 Tilia cordata 27 14 49 3 4 OV

291 Prunus sp. 12 5 21 2 3

292 Salix sp. 2 2 5 3 4

293 Chamaecyparis law. 10 3 17 1 4

294 Chamaecyparis law. 10 3 23 2 4

295 Juniperus com. 2 3 10 2 4

296 Betula pendula 20 12 22 2 4 břečťan

297 Thuja orientalis 6 1 20 2 4 perspektivní

298 Thuja plicata 13 4 25 1 4

299 Thuja plicata 13 4 25 1 4

300 Prunus sp. 15 10 46 2 2

301 Prunus sp. 12 7 30 2 2

302 Taxus baccata 1 1 2 3

303 Taxus baccata 1 1 2 3

304 Taxus baccata 1 1 2 3

305 Taxus baccata 1 1 2 3

306 Prunus sp. 12 7 27 3 2

307 Prunus sp. 15 10 4 2 2

308 Prunus sp. 13 10 56 2 2

309 Juniperus com. 4 1 10 4 4

310 Prunus sp. 15 10 52 2 2

311 Taxus baccata 1 2 2 3

312 Taxus baccata 1 2 2 3

313 Taxus baccata 1 2 2 3

314 Taxus baccata 1 2 2 3

315 Prunus sp. 13 10 64 1 2



316 Taxus baccata 1 2 2 3

317 Taxus baccata 1 2 2 3

318 Taxus baccata 1 2 2 3

319 Taxus baccata 1 2 2 3

320 Prunus sp. 13 10 63 2 2

321 Prunus sp. 13 10 62 2 2

322 Alnus incana 15 10 3 3 třikmeny

323 Tilia cordata 19 10 52 2 2

324 Tilia cordata 25 14 62 2 3

325 Betula pendula 23 8 33 4 5

326 Tilia cordata 28 14 61 2 2

327 Tilia cordata 28 14 56 2 2

328 Juniperus com. 2 3 3 5

329 Tilia cordata 28 14 52 3 2 OV

330 Tilia cordata 28 12 49 2 2

331 Tilia cordata 28 14 53 2 2 OV

332 Tilia cordata 27 12 42 2 3 břečťan

333 Tilia cordata 28 14 56 2 3

334 Tilia cordata 27 14 57 3 3 břečťan

335 Thuja occidnetalis 3 2 10 2 3

336 Thuja occidnetalis 3 1 10 2 3

337 Tilia cordata 28 14 55 2 4

338 Tilia cordata 27 14 62 2 3 břečťan

339 Tilia cordata 27 14 63 2 2

340 Tilia cordata 27 10 38 3 4

341 Thuja occidnetalis 5 4 4 4

342 Thuja occidnetalis 1 1 2 4

343 Pinus strobus 4 2 10 2 4

344 Pinus strobus 5 2 10 2 4

345 Tilia cordata 27 10 52 3 4

346 Tilia cordata 27 12 91 4 4 jako 209

347 Tilia cordata 28 14 49 2 3

348 Tilia cordata 27 12 47 2 3

349 Thuja occidnetalis 2 1 10 2 4

350 Thuja occidnetalis 2 1 10 1 4

351 Picea pungens 4 2 10 2 4

352 Picea pungens 3 2 10 2 4

353 Picea pungens 7 5 25 2 4

354 Betula pendula 56 25 3

355 Tilia sp. 10 44 4 v chodníku, OV

356 Picea pungens 7 3 3

357 Betula pendula 6 19 3

358 Aesculus hippo. 8 54 3

359 Tilia sp. 3 11 5 vzrůst do plotu, dvojitý kmen

360 Platanus sp. 20 60 1

361 Alnus sp. 7 50 3

362 Ailanthus altissima 8 60 5 suchý, hrozí zřícení

363 Acer pseudoplatanus 10 35 3

364 Tilia sp. 15 63 2

365 Aesculus hippo. 10 60 3

366 Tilia sp. 12 55 3

367 Sambucus nigra 12 75 3 sedmkmenný

368 Tilia sp. 4 15 3 v chodníku, pěkná



369 Tilia sp. 13 44 3

370 Quercus sp. 12 75 3

371 Tilia sp. 8 75 4 suché větve, chybí větve

372 juglans regia 8 20 4 vícekmen

373 Quercus sp. 11 35 2

číslo

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

INVENTARIZACE POROSTŮ DŘEVIN

charakteristika

skupina keřů: Viburnum sp., Lonicera sp. A Hedera helix

skupina keřů: Symphoricarpos albus

zbytek zahrady zahradnické školy, různé druhy stromů a keřů

skupina keřů, lemující kolem komunikace

jako 376, pouze keře: Juniperus cv. Lonicera sp., atd.

jako 376, méně rozmanité

skupina stromů: Betula pendura, Pinus sp.

skupina keřovitě rostoucích dřevin: Fraxinus excelsior,Chamaecyparis cv., Hedera helix

skupina keřů: Labumum anagyroides

skupina keřů: Thuja occ. "Malonyana", výška 2m ořezané

skupina keřů: Thuja occ. "Malonyana", výška 5m nestříhané

skupina keřů: Thuja occ. "Malonyana", výška 5m nestříhané

skupina keřů: Thuja occ. "Malonyana", výška 5m nestříhané

skupina keřů: Thuja occ. "Malonyana", výška 5m nestříhané

skupina keřů: Thuja occ. "Malonyana", výška 5m nestříhané

skupina keřů: Thuja occ. "Malonyana", výška 5m nestříhané

porost dřevin: Juglans regia, Ligustrum vukgare

keře: Corylus avellana

porost lip a lísek (40 - 130 cm)

skupina stromů: Fraxinus exc., Picea sp., Alnus sp.

skupina keřů: Rhododendron cv.

skupina keřů: Thuja occ. "Malonyana", výška 7m nestříhané

skupina keřů: Thuja occ. "Malonyana", výška 1,2m ořezané

skupina keřů: Thuja occ. "Malonyana", výška 1,2m ořezané



PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 

1) KÚ – Odbor živ. prostředí- sdělení k záměru Rekonstrukce hřbitova o posuzování 

na ŽP 

2) KÚ – Odbor živ. prostředí a zeměd. - sdělení k umístění stavby v chráněném území 

3) KÚ – Odbor životního prostředí – vod 

4) MMO- odbor stavební – právní – vyjádření je stavbě 

5) PČR správa – odbor inform. a komunikačních technologii 

6) Dalkia a.s. 

7) ČEZ Distribuce a.s. 

8) RWE Distribuční služba a.s. 

9) Ostr. Vodovody a kanalizace a.s. 

10) Ostravské komunikace a.s. 

11) Krajská hygienická stanice 

12) Dopravní inspektorát Ostrava 

13) PODA a.s. 

14) UPC ČR a.s. 

15) Vodafone ČR a.s. 

16) T – Mobile 

17) O2 telefónica 

18) Hasičský záchranný sbor 



SEZNAM ÚČASTNÍK Ů ŘÍZENÍ 
 

Parcelní 
číslo 

Vlastník Způsob využití 

220 Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava  

zastavěná plocha a 
nádvoří 

701/3 Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava 

zahrada 

708/2 Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava 

hřbitov, urnový háj 

708/3 Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava 

hřbitov, urnový háj 

708/13 Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava 

silnice 

1095/1 Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava 

silnice 

708/7 Ivo Sklenář 
Jugoslávská 2062/1, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

zahrada 

708/8 Mgr. Věra Seklová 
Jugoslávská 1951/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

zahrada 

708/9   Mirosla a Jiřina Kurasovi 
Jugoslávská 1944/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

zahrada 

708/10 Ing. Milan a Miluše Pernickovi,  
Alberta Kučery 1199/8, 700 30 Ostrava 
Mgr. Jaroslava Mutinová 
Jana Wericha 400/3, 736 01 Havířov 

zahrada 

708/11 Ing. Tomáš Klepáč 
Průkopnická 2097/30, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

zahrada 

1230 RNDr. Iva Jaworská, Karpatská 1225/46, 700 30 
Ostrava - Zábřeh 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

706/11 Petr Lazar 
Karpatská 1134/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

zahrada 

706/16 Ing. Jan a Jarmila Sikorová 
Karpatská 960/42, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

zahrada 

706/9    Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 
Žofinská 2739/12, 702 00 Moravská Ostrava 

zahrada 

706/10 Pavel Planka 
Karpatská 1311/38, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

zahrada 

706/8   Miroslav Maďarčík 
Karpatská 1065/36, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

zahrada 

706/7   Martin a Mgr.Taťána Rekovi 
Karpatská 1105/34, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

zahrada 

706/6 Zdeněk Stareček 
Karpatská 1083/32, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

zahrada 

706/5 Rostislav Ler 
U Studia 2856/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
Martina Lerová 
 Jandova 2880/7, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

zahrada 



Parcelní 
číslo 

Vlastník Způsob využití 

706/4    Arnošt a Šárka Ussarzovi 
Karpatská 564/28 , 700 30 Ostrava - Zábřeh 

zahrada 

706/3   Jiří Kožušník 
Karpatská 1031/30, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

zahrada 

706/8   Miroslav Maďarčík 
Karpatská 1065/36, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

zahrada 

701/2   Ing. Karel Luňáček 
Karpatská 1968/24, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

zahrada 

100/4   STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
Prokešovo nám. 8, 729 30  Moravská Ostrava 

ostatní komunikace 

 



Magistrát m ěsta Ostravy 
odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Prokešovo nám. 8, 729 30 OstravaIČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
www.ostrava.cz  Číslo účtu 19-1649297309/0800 

Dodací list na data GISMO 
č. M 32/2010 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

I. Žadatel 

Název firmy: 
VŠB TU Ostrava,  
Stavební fakulta 

IČO:       DIČ:       

Ulice, číslo: L. Podéště 17/1875 Město: OSTRAVA-Poruba PSČ: 708 33 

Konečný odběratel: dtto Adresa:       PSČ:       

II. Předmět žádosti 

• Digitální mapové podklady pro vyhotovení zadané diplomové práce na téma "Rekonstrukce hřbitova na ul. U Studia" 

III. Předaná data 

Data GISMO 

Mapové výstup: KM, TM, IS, vrstevnice Formát: DXF Cena: 49 007,- Kč 

Mapový výstup: územní plán, OF Formát: JPG Cena: 1 400,- Kč 

Zájmové ú zemí   

Lokalita: dle mapky p řiložené k objednávce Rozloha v ha:  60,88 ha 

Platba neúčtováno   Celková cena + 20% DPH: 60 488,- Kč 

IV. Upozornění 

• Předaná data nesmí být předána třetím osobám a mohou být použita výhradně k účelu, ke kterému byla vyžádána.  
• Při prokazatelném zneužití uhradí VŠB TU Ostrava, Stavební fakulta  náklady, které odpovídají hodnotě předaných 

dat.   
• Průběhy sítí jsou pouze orientační, přesné průběhy sítí jsou k dispozici u jednotlivých správců. Průběh sítí ČEZ vydává pouze 

jejich oddělení. 

Vyhotovil/podpis: Ing. Jitka Capová Telefon: 599 443 508 Datum: 30.11.2010 

Převzal/podpis: Bc. Martin Štorkán E-mail: m.storkan@seznam.cz Datum: 30.11.2010 

Dodací list 







RWE, a.s. 

 

 







VYJÁD�ENÍ O EXISTENCI SÍT� ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,

vydané podle § 101 zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o
elektronických komunikacích), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a § 161 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu

(stavební zákon) �i dle dalších p�íslušných právních p�edpis�

�íslo jednací: 124099/10 �íslo žádosti: 0110 449 964

D�vod vydání Vyjád�ení : Spojené územní a stavební �ízení

Platnost tohoto Vyjád�ení kon�í dne: 12. 10. 2012.

Žadatel Bc. Martin Štorkán

Stavebník Bc. Martin Štorkán
Název akce Rekonstrukce h�bitova na ulici U Studia v MOb. Ostrava-Jih

Zájmové území

Okres Ostrava-m�sto

Obec Ostrava

Kat. území / �. parcely Záb�eh nad Odrou

Žadatel shora ozna�enou žádostí ur�il a vyzna�il zájmové území, jakož i stanovil d�vod pro vydání Vyjád�ení o 
existenci sít� elektronických komunikací spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Vyjád�ení). Na 
základ� ur�ení a vyzna�ení zájmového území žadatelem a na základ� stanovení d�vodu pro vydání Vyjád�ení vydává 
spole�nost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica O2) o síti elektronických komunikací následující 
Vyjád�ení:

dojde ke st�etu

se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) spole�nosti Telefónica O2, jejíž existence a poloha je zakreslena v 
p�iloženém vý�ezu/vý�ezech z ú�elové mapy SEK spole�nosti Telefónica O2. Žadatel je srozum�n s tím, že nadzemní 
vedení sít� elektronických komunikací (dále jen NVSEK) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sít� 
elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a dojde-li ke st�etu stavby s NVSEK, je žadatel povinen projednat 
podmínky ochrany se zam�stnancem spole�nosti Telefónica O2 pov��eného ochranou sít� - Radim Ko�a� (tel.: 596 682 
978, 602 438 599, e-mail: radim.konar@o2.com) (dále jen POS).

Žadatel je oprávn�n kontaktovat POS v p�ípad� dotaz� souvisejících s podmínkami ochrany SEK, pro dotazy k poloze 
SEK a její dokumentaci pracovišt� Telefónica O2 na lince 800 255 255.

Podmínky ochrany SEK spole�nosti Telefónica O2

I. Obecná ustanovení

 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�i provád�ní jakýchkoliv �inností, zejména stavebních
nebo jiných prací, p�i odstra�ování havárií a projektování staveb, �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými
a odbornými normami (v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a
u�init veškerá opat�ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít� elektronických komunikací ve
vlastnictví spole�nosti Telefónica O2 a je výslovn� srozum�n s tím, že SEK jsou sou�ástí ve�ejné komunika�ní sít�,
jsou zajiš�ovány ve ve�ejném zájmu a jsou chrán�ny právními p�edpisy. Ochranné pásmo podzemního
komunika�ního vedení �iní 1,5 m po stranách krajního vedení.                                                                                       
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 2. P�i jakékoliv �innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen respektovat
ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p�ístupu k SEK. P�i k�ížení nebo
soub�hu �inností se SEK je povinen �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými a odbornými normami
(v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P�i jakékoliv �innosti ve
vzdálenosti nejmén� 1,5 m od krajního vedení vyzna�ené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechaniza�ních
prost�edk� a nevhodného ná�adí.                                                                                                                                       

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

II. Sou�innost stavebníka p�i �innostech v blízkosti SEK

 1. Zapo�etí �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle p�edchozí
v�ty je povinen u�init elektronicky, �i telefonicky na telefonní �íslo shora uvedené, p�i�emž takové oznámení bude
obsahovat �íslo Vyjád�ení, k n�muž se vztahují tyto podmínky.                                                                                      

 2. P�ed zapo�etím zemních prací �i jakékoliv jiné �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen
zajistit vyzna�ení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna�enou trasou PVSEK prokazateln�
seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly �innosti provád�t.                                                                       

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t�etí osobu, jež bude provád�t zemní
práce, aby zjistila nebo ov��ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p�í�nými sondami, a je srozum�n s tím, že
možná odchylka uložení st�edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, �iní +/- 30 cm mezi skute�ným uložením
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                  

 4. P�i provád�ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen postupovat
tak, aby nedošlo ke zm�n� hloubky uložení nebo prostorového uspo�ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník,
nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen zabezpe�it proti prov�šení, poškození a odcizení.                                            

 5. P�i zjišt�ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute�ností je stavebník, nebo jím
pov��ená t�etí osoba, povinen bez zbyte�ného odkladu zastavit práce a zjišt�ní rozporu oznámit POS a v
p�erušených pracích pokra�ovat teprve poté, co od POS prokazateln� obdržel souhlas k pokra�ování v p�erušených
pracích.                                                                                                                                                                                

 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem� do budovy, rozvád��e, na sloup apod. je stavebník, nebo jím
pov��ená t�etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí
nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloup� NVSEK je povinen provád�t v takové vzdálenosti, aby nedošlo k
narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních p�edpis�, technických a odborných norem (v�etn�
doporu�ených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup�.                                                            

 7. P�i provád�ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pov��ená t�etí
osoba p�ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávn�n provést až poté, kdy prokazateln� obdržel
souhlas POS.                                                                                                                                                                       

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

 9. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n trasu PVSEK mimo vozovku p�ejížd�t vozidly nebo
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK �ádn� zabezpe�í proti mechanickému poškození. Stavebník,
nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen projednat s POS zp�sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P�i p�eprav�
vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen
respektovat výšku NVSEK nad zemí.                                                                                                                                
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 10. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n na trase PVSEK (v�etn� ochranného pásma) jakkoliv
m�nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m�nit rozsah a konstrukci zpevn�ných ploch (nap�. komunikací,
parkoviš�, vjezd� aj.).                                                                                                                                                         

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

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

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

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

 15. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen každé poškození �i krádež SEK ihned, nejpozd�ji však do
24 hodin od okamžiku zjišt�ní takové skute�nosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je
povinen oznámení u�init na poruchové služb� spole�nosti Telefónica O2, s telefonním �íslem 800 184 084, pro
oblast Praha lze užít telefonní �íslo 241 400 500.                                                                                                             

III. Práce v objektech a odstra�ování objekt�

 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�ed zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl
ohrozit stávající SEK, prokazateln� kontaktovat POS a zajistit u spole�nosti Telefónica O2 bezpe�né odpojení SEK
a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen zabezpe�it
do�asné, p�ípadn� trvalé p�eložení SEK.                                                                                                                           

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

IV. Sou�innost stavebníka p�i p�íprav� stavby

 1. Pokud by �inností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, k níž je t�eba povolení správního orgánu dle
zvláštního právního p�edpisu, mohlo dojít k ohrožení �i omezení SEK, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba,
povinen kontaktovat POS a p�edložit zakreslení SEK do p�íslušné dokumentace stavby (projektové, realiza�ní,
koordina�ní atp.). V p�ípad�, že pro �innosti stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, není t�eba povolení
správního orgánu dle zvláštního právního p�edpisu, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen p�edložit
zakreslení trasy SEK i s p�íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které
bude zcela patrná míra dot�ení SEK.                                                                                                                                 

 2. P�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí
vlak� a tramvají, nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení stavby, rekonstrukce �i p�eložky
vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak� a tramvají, je stavebník, nebo jím pov��ená
t�etí osoba, povinen kontaktovat POS, p�edat dokumentaci stavby a výpo�et nebezpe�ných a rušivých vliv� (v�etn�
návrhu opat�ení) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n do doby, než obdrží od POS
vyjád�ení o správnosti výpo�tu nebezpe�ných a rušivých vliv�, jakož i vyjád�ení k návrhu opat�ení, zahájit �innost,
která by mohla zp�sobit ohrožení �i poškození SEK. Zp�sobem uvedeným v p�edchozí v�t� je stavebník, nebo jím
pov��ená t�etí osoba, povinen postupovat také p�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky produktovod� s
katodovou ochranou.                                                                                                                                                          
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 3. P�i projektování stavby, p�i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spole�nosti
Telefónica O2 a p�ekra�uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v�etn� do�asných objekt� za�ízení staveništ�
(je�áby, konstrukce, atd.), nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení takové stavby, je
stavebník nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen kontaktovat POS za ú�elem projednání podmínek ochrany t�chto
radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v ší�i 50m je zakresleno do situa�ního výkresu. Je tvo�eno dv�ma
podélnými pruhy o ší�i 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem
vysílacího radiového za�ízení.                                                                                                                                            

 4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole�nosti Telefónica O2 je
stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení správního orgánu k
�innosti stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, nejpozd�ji však p�ed zahájením stavby, povinen kontaktovat
POS.                                                                                                                                                                                    

 5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru
stávajících tras a za�ízení SEK, �i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen
realizovat taková opat�ení, aby mohla být provád�na údržba a opravy SEK, a to i za použití otev�eného plamene a
podobných technologií.                                                                                                                                                      

V. P�eložení SEK

 1. V p�ípad� nutnosti p�eložení SEK nese stavebník, který vyvolal p�ekládku nadzemního nebo podzemního vedení
SEK, náklady nezbytné úpravy dot�eného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického �ešení.                          

 2. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen bez zbyte�ného odkladu poté, kdy zjistí pot�ebu p�eložení
SEK, nejpozd�ji však p�ed po�átkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost p�eložení SEK, kontaktovat
POS za ú�elem projednání podmínek p�eložení SEK.                                                                                                      

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen uzav�ít se spole�ností Telefónica O2 "Smlouvu o provedení
vynucené p�ekládky SEK".                                                                                                                                                 

VI. K�ížení a soub�h se SEK

 1. Stavebník nebo jím pov��ená t�etí osoba, je výslovn� srozum�n s tím, že v p�ípad�, kdy hodlá umístit stavbu
sjezdu �i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu �i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umíst�ny v
hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umíst�ny v hloubce menší jak 1 m. V opa�ném p�ípad� je stavebník, nebo
jím pov��ená osoba, povinen kontaktovat POS.                                                                                                                

 2. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen v místech k�ížení technické infrastruktury se SEK ukládat
ostatní sít� technické infrastruktury tak, aby tyto byly umíst�ny výhradn� pod SEK, p�i�emž SEK je povinen uložit
do chráni�ky s p�esahem minimáln� 1 m na každou stranu od bodu k�ížení. Chráni�ku je povinen ut�snit a zamezit
vnikání ne�istot.                                                                                                                                                                  

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen v místech k�ížení PVSEK s pozemními komunikacemi,
parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými p�edpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK
chráni�kami s p�esahem minimáln� 0.5 m na každou stranu od hrany k�ížení. Chráni�ku je povinen ut�snit a
zamezit vnikání ne�istot.                                                                                                                                                    

 4. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen základy (stavby, op�rné zdi, podezdívky apod.) umístit tak,
aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.                                                                 

 5. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n trasy PVSEK znep�ístupnit (nap�. zabetonováním).        
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 6. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je p�i k�ížení a soub�hu stavby nebo sítí technické infrastruktury s
kabelovodem, povinen zejména:
- v p�ípadech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umíst�ny v blízkosti
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo p�i k�ížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo
kdekoli pod kabelovodem, p�edložit POS a následn� s POS projednat zakreslení v p�í�ných �ezech,
- do p�í�ného �ezu zakreslit také profil kabelové komory v p�ípad�, kdy jsou sít� technické infrastruktury �i
stavby umíst�ny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
- neumís�ovat nad trasou kabelovodu v podélném sm�ru sít� technické infrastruktury,
- p�edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v�etn� návrhu ochrany t�lesa kabelovodu pod
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevn�nou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do�asn�,
- projednat, nejpozd�ji ve fázi projektové p�ípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být
vedeny v úrovni �i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
- projednat s POS veškeré p�ípady, kdy jsou trajektorie podvrt� a protlak� ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od
kabelovodu.                                                                                                                                                                         

Vyjád�ení je platné pouze pro zájmové území ur�ené a vyzna�ené žadatelem, jakož i pro d�vod vydání Vyjád�ení 
stanovený žadatelem.

Vyjád�ení pozbývá platnosti:

- uplynutím vyzna�ené doby platnosti Vyjád�ení

- zm�nou rozsahu zájmového území

- zm�nou d�vodu vydání Vyjád�ení uvedeného v žádosti

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

Bude-li žadatel na spole�nosti Telefónica O2 požadovat, aby se jako ú�astník správního �ízení, pro jehož ú�ely bylo 
toto Vyjád�ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním �ízení, pro jehož ú�ely bylo 
toto Vyjád�ení vydáno, je oprávn�n kontaktovat POS.

P�ílohy Vyjád�ení:

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

- informace k podmínkám napojení

- informace k vyty�ení SEK
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Telefónica O2 prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur�ené a vyzna�ené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné 
informace o SEK spole�nosti.

Žadatel se p�evzetím tohoto Vyjád�ení zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k ú�elu, pro který 
mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávn�n� rozmnožovat, rozši�ovat, pronajímat, p�j�ovat �i jinak využívat 
bez souhlasu poskytovatele a je si v�dom své odpov�dnosti vyplývající z obecn� závazných právních p�edpis� p�i 
porušení t�chto povinností.

Vyjád�ení vydala spole�nost Telefónica O2 dne: 12. 10. 2010.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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P�íloha k Vyjád�ení �.j.: 124099/10

Informace k podmínkám napojení

Spole�nost Telefónica O2, jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 
zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (dále jen stavební zákon) sou�asn� s vydáním 
Vyjád�ení následující informace o podmínkách v�asného napojení stavby (objektu) k SEK u níž je zájem o služby 
elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).

Pro urychlení a usnadn�ní napojení Vašeho objektu k SEK a následnému zprovozn�ní požadovaných služeb 
spole�nosti Telefónica O2, kontaktujte, prosím, naše pracovišt� Plánování a výstavba sít�, které bude 
koordinátorem napojení objektu k SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je spln�ní technických, 
ekonomických a správních podmínek napojení v dané lokalit�. Kontaktním pracovníkem pro �ešení napojení 
Vašeho objektu k SEK je Skowronek Valter, Jablonského 2091 Ostrava, tel: +420 59 668 2422.

Další užite�né informace:

- V rámci p�ípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to v�etn� výstavby p�ípojky k SEK. 
V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu ozna�it jako stavební objekt - "SO Rekonstrukce h�bitova 
na ulici U Studia v MOb. Ostrava-Jih trasa SEK Telefónica O2 Czech Republic, a.s." Trasu kabelu SEK a místo 
napojení na stávající sí� spole�nosti Telefónica O2 konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste 
již žádost o vydání územního rozhodnutí podali, p�ípadn� územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy SEK, požádejte 
o zm�nu územního rozhodnutí u nové trasy SEK nutné pro napojení požadovaných objekt� (projednání žádosti o 
zm�nu územního rozhodnutí se provádí pouze v rozsahu této zm�ny).

- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší spole�nosti o 
nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a p�ípojku vedení SEK. V p�ípad� pot�eby s Vámi 
spole�nost Telefónica O2, uzav�e smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí pro 
výstavbu p�ípojky vedení SEK.

- Na základ� našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést p�ípravu pro následné vybudování 
vnit�ních komunika�ních rozvod� (nap�. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunika�ní rozvody s 
možností napojení k SEK. Dodate�n� budované vnit�ní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.

- Dovolujeme si Vás také upozornit na sou�asné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky �. 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba dle ustanovení § 45 odst. 5 této vyhlášky musí 
umož�ovat vstup silnoproudých a komunika�ních kabel� do budovy, umíst�ní rozvodných sk�íní a provedení vnit�ních 
silnoproudých a komunika�ních rozvod� až ke koncovým bod�m sít�. Vnit�ní elektrické rozvody silnoproudé a 
komunika�ní musí spl�ovat požadavky na zabezpe�ení proti zneužití.

- Spole�nost Telefónica O2, Vám nabízí p�edání typového projektu pro realizaci vnit�ních rozvod�, koncového 
bodu sít� a �ešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sít�. V p�ípad� zájmu o uvedené typové �ešení kontaktujte, 
prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.

- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sít� spole�nosti Telefónica O2 (vztahuje se k síti v�tších 
územních celk� jako jsou pr�myslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost uzav�ení 
smlouvy o smlouv� budoucí kupní ješt� p�ed zahájením realizace. Smlouva o smlouv� budoucí kupní bude upravovat 
p�edevším realiza�ní, cenové a platební podmínky budované sít� a také problematiku v�cných b�emen k dot�eným 
nemovitostem. Na základ� smlouvy o smlouv� budoucí kupní bude následn� uzav�ena vlastní kupní smlouva. 
Zpracování projektové dokumentace Vámi budované sít� konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním 
pracovníkem, který pro Vás zajistí nutnou konzultaci technických �ešení s odbornými útvary spole�nosti Telefónica O2.

Aktuální nabídku služeb naší spole�nosti naleznete na letácích v prodejnách spole�nosti Telefónica O2, na telefonní 
lince 800 02 02 02 nebo na internetových stránkách spole�nosti www.cz.o2.com.

D�kujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci p�i budování sít� a zprovozn�ní služeb elektronických 
komunikací ve Vašem objektu.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PODMINEK#
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Informace k vyty�ení SEK

V p�ípad� požadavku na vyty�ení PVSEK spole�nosti Telefónica O2 se, prosím, obracejte na spole�nosti uvedené 
níže.

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

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

kontakt: Libor Kašperlík 602783894 kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX,a.s.

se sídlem: Bu�inská 1733, 735 41  Pet�vald
I�:                25163558                                                         DI�: CZ25163558

kontakt: Mgr. Petr Holešinský, 739 372 083, tel/fax. 596 541 102, ostrava@gis-stavinvex.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: D�lní 889, 735 35  Horní Suchá

kontakt: Stanislav Knebl, 736626762, 596426011, knebl.kates@seznam.cz

Milan Ko�vara

se sídlem: Osvoboditel� 1200, 742 21  Kop�ivnice

kontakt: Milan Ko�vara, 602439837, vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00  Ostrava

kontakt: Filip Heczko, 721521807, 558340914, filip.heczko@optomont.cz
Lukáš �atka, 606776048, lukas.datka@optomont.cz

Rostislav Ralidiák

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

kontakt: MT 602 749 579, mail: trasovani@atlas.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava

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

kontakt: Marie Walová, 606761923, 596616499, mwalova@sitel.cz

Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.,

se sídlem: P�í�ná 2828/10, 746 01  Opava

kontakt: Jan Socha, 602741244, jan.socha@smt.cz, 
zástup: Jan Fojtík, 602774138 jan.fojtik@smt.cz
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SITUA�NÍ VÝKRES - POLYGON 1
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