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1. ÚVOD 

Cílem diplomové práce je navrhnout využití území lokality v obci Malé Hoštice pro funkci 

rodinného bydlení.   

Studie bude řešit začlenění daného území do okolního prostředí a bude zpracována 

na základě urbanistických a technických podmínek v území. Součástí návrhu je rozbor 

současného stavu, problémů a limitů v území.  

V návrhu budou řešeny 2 varianty, z nichž vhodnější vyberu a detailněji rozpracuji. 

Tato varianta bude zpracována v rozsahu územní studie.  

Územní studie obsahuje urbanistický návrh zástavby formou rodinných domů, 

řešení dopravy, technické infrastruktury, veřejných prostranství (zeleně) a objemovou 

studii vybraného objektu. Práce bude zahrnovat ekonomické vyhodnocení a zdůvodnění 

navrhovaného řešení. 

Výchozími podklady pro zpracování studie je územní plán obce, záměry, studie, 

mapové a další podklady obecního úřadu, podklady dotčených orgánů a vědomosti získané 

během studia na VŠB – TU Ostrava, fakultě stavební. 
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2. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

2.1 Územní plánování 

Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu. Upravuje ve věcech 

územního plánování zejména cíle a úkoly  územního plánování, soustavu orgánů územního 

plánování, nástroje územního  plánování,  vyhodnocování  vlivů  na udržitelný rozvoj 

území, rozhodování  v  území,  možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy  

posuzování  vlivů  záměrů  na  životní prostředí, podmínky pro výstavbu,  rozvoj území a 

pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci   územně plánovací činnosti a kvalifikační 

požadavky pro územně plánovací činnost. [7] 

Územní plánování stanovuje určení ploch v území k využití rozlišenému podle hlavních 

účelů, to znamená funkční využití ploch. Charakteristika ploch určuje prostorové 

parametry, jedná se hlavně o zástavbu ochranného pásma, regulativy, výškové zónování. 

Řeší jak podzemní, tak nadzemní inženýrské sítě a jejich připojení k objektům. [24] 

2.1.1 Nástroje územního plánování 

Nástroji územního plánovaní jsou, územně plánovací podklady,  politika územního 

rozvoje, územně plánovací dokumentace, územní řízení,  územní rozhodnutí a územní 

opatření. 

Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které obsahují 

zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území, tzv. 

limity využití území. Zřizuje je buď úřad územního plánování pro obec s rozšířenou 

působností pro svůj správní obvod, nebo krajský úřad pro území kraje. Slouží jako podklad 

k pořizování územně plánovací dokumentace a politiky územního rozvoje.  

Politika územního rozvoje přímo ovlivňuje tvorbu zásad územního rozvoje a jeho 

koncepcí schvalovaných ministerstvy. Politiku územního rozvoje schvaluje vláda pro celé 

území republiky a je závazná pro zásady územního rozvoje, územních a regulačních plánu 

a pro rozhodování v území. 

Územně plánovací dokumentace se skládá z části územního plánu, regulačního 

plánu a zásad územního rozvoje.  

Zásady územního rozvoje formou opatření obecné povahy vydávají pro celé území 

kraje. Zásady územního rozvoje jsou závazné pro územní a regulační plány. 
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Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce, popřípadě pro celé území 

vojenského újezdu. Je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem 

obce a pro rozhodování v území.  

Regulační plán v území stanoví podmínky pro využití pozemků, pro umístění a 

prostorové uspořádání staveb. Regulační plán musí být v souladu s politikou územního 

rozvoje, zásadami územního rozvoje a územním plánem. Regulační plán je závazný pro 

rozhodování v území. 

Výsledkem územního řízení může být územní rozhodnutí nebo územní souhlas na základě 

oznámení o záměru při splnění podmínek pro vydání územního souhlasu.Územní 

rozhodnutí rozlišuje pět typů: 

- rozhodnutí o umístění stavby 

- rozhodnutí o změně využití území 

- rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území 

- rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 

- rozhodnutí o ochranném pásmu 

Územní opatření jsou dvě, o stavební uzávěře, která omezuje nebo zakazuje stavební 

činnost ve vymezeném území po dobu uzávěry, nebo o asanaci území. [26] 

 

2.1.2 Územní studie 

Územní studie je územně plánovací podklad dle znění stavebního zákona. Územní 

studie je závazný podklad pro územně plánovací dokumentaci, pro její změny a pro 

rozhodování  v území. Z územní studie se následně vychází při tvorbě územního plánu. [4] 

 

2.2 Urbanismus 

Urbanismus je architektonická disciplína – vědní obor a praktická činnost. Jeho 

počátky se vyvinuly z architektury. Cílem je navrhovat sídelní útvary způsobem 

vyváženého funkčního celku. Sídelní útvar, jako je město nebo vesnice optimalizuje a 

harmonicky uspořádává tak, aby dodrželo udržitelný rozvoj, ekologickou rovnováhu a 

kulturní dědictví [2] 
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2.3 Zóna bydlení 

Jedná se o plochu pro bydlení, která zajišťuje kvalitní bydlení s nerušeným a bezpečným 

pobytem. Plochy pro bydlení musí mít dostupnost občanského vybavení, veřejných 

prostranství pro relaxaci a odpočinek. Plochy pro bydlení jsou navázány na technickou a 

dopravní infrastrukturu. 

 

 

2.4 Rodinný dům 

Rodinný dům je stavba určena pro bydlení. Svým stavebním uspořádáním odpovídá 

požadavkům na rodinné bydlení a víc jak polovina podlahové plochy místností a prostorů 

určena pro bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě 

nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 

2.4.1 Třídění rodinných domů podle způsoby zástavby a uplatnění v urbanistické 

struktuře 

• izolované 

o samostatné 

o pásová zástavba 

o řetězová zástavba 

o hnízdová zástavba 

• sdružené 

o dvojdomy 

o čtyřdomy 

• skupinové 

o řadové 

o atriové 

o terasové 

• mobilní 
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2.4.2 Odstupové vzdálenosti rodinných domů 
Vzdálenost mezi samostatně stojícími RD nesmí být menší než 7,0 m (individuální 

rekreace 10,0 m). Vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2,0 m. 

Ve zvláště stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi RD snížena na 4,0 

m, pokud v žádné z protilehlých částí stěn domů nejsou okna obytných místností. 

Vzdálenost průčelí s okny obytných místností musí být nejméně 3,0 m od okraje 

komunikace (mimo zastavění proluk řadové zástavby)  -1 

 

Obr.9 Odstupové vzdálenosti rodinných domů-1 

 

2.5 Doprava 

Vychází z České technické normy Projektování místních komunikací ČSN 73 6110 z ledna 

roku 2006. Prostory, ve kterých se nachází místní komunikace, jsou jednou 

z nejdůležitějších veřejných prostor v obcích všech velikostí. Určují obci její jedinečnost a 

prožitek okolního prostředí. Komunikace slouží jak dopravě, tak ke tvorbě některých 

dalších potřeb života, což se projevuje různými požadavky a funkcemi. Tvorba místní 

komunikace proto tvoří prvořadý význam při plánování výstavby v obci. Je s ní spojena 

problematika zastavěného prostředí.  

 

 
-1 citace: přednáška 5.Rodinné domy (Ing. Zdražilová Renata, Ph.D.), 2008 
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Navrhování komunikací uvnitř zastavěného území je těsně spojeno s urbanismem a 

architekturou v utváření tohoto prostoru a tím tvoří hlavní část uličního prostoru. V návrhu 

průjezdního úseku silnice jsou v rovnováze podmínky jednotlivých druhů dopravy chodců, 

cyklistů, veřejné hromadné, individuální automobilové, dynamické, statické. Rovnováha 

podmínek znamená přerozdělování dopravních ploch v zájmu bezpečnosti všech druhů 

dopravy, zejména chodců a cyklistů, v zájmu preference veřejné dopravy a také v zájmu 

dopravy statické. 

 

2.5.1 Pěší zóny 

V obytné zóně převládá pobytová funkce nad dopravní. Obytné zóny jsou místní 

komunikace funkční podskupiny Dl se smíšeným provozem, převážně s plochou v jedné 

úrovni. Pomocí stavebních prvků a úpravy je zajištěn provoz vozidel omezenou rychlostí 

tak, aby byl zajištěn bezpečný společný pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel 

vedený ve společném prostoru za podmínek stanovených zvláštním předpisem. Uspořádání 

obytné zóny včetně označení jejího rozsahu musí zajišťovat bezpečný a samostatný pohyb 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a musí zde být zřízen funkční systém 

přirozených nebo umělých vodicích linií podle vyhlášky 398/2009 Sb. 

„Návrh se řídí podle TP 103 Navrhování obytných zón. V obytné zóně spolupůsobí 

dopravní a pobytový prostor oddělený obrubníkem, plotem nebo jinak jasně odlišenou 

hranicí. Doporučuje se proměnlivá šíře místní komunikace v obytné zóně tak, aby 

automaticky zpomalovala projíždějící vozidla a mohla vytvářet vhodné prostředí pro 

pobyt. Doporučená nejmenší šířka je 8 m a je také závislá na způsobu vymezení PMK.  Na 

zaústění obytné ulice/zóny do komunikace obslužné/sběrné musí být dodrženy předepsané 

rozhledové poměry. Projektování a zřízení komunikací obytné zóny je vázáno na dopravně 

inženýrské řešení v širší oblasti,  s určením dopravních funkcí jednotlivým komunikacím a 

s odvedením průjezdní a zejména nákladové dopravy z navrhované obytné zóny na jiné 

vhodné komunikace. Součástí návrhu musí být případná stavební opatření zajišťující 

zklidnění dopravy a důsledné vyřešení potřebných odstavných ploch a garáží pro obyvatele 

a návštěvníky obytné zóny buď přímo v zóně, nebo v co nejmenší docházkové vzdálenosti. 

Vjezd do obytné zóny se navrhuje přes snížený průběžný obrubník (vjíždění na místo ležící 

mimo pozemní komunikaci podle 361/2000 a 30/2001) a stavebně se provádí tak, aby bylo 



 7 

zajištěno snížení rychlosti vjíždějících i vyjíždějících vozidel např. chodníkovým 

přejezdem, nebo zpomalovacím prahem podle TP 85. Zároveň musí být osazena dopravní 

značka informující účastníky dopravního provozu o nutné změně dopravního chování 

podle zvláštního předpisu. Místo vjezdu musí být dostatečně osvětleno veřejným 

osvětlením. V místě vjezdu/výjezdu z obytné zóny musí být snížený obrubník hmatově 

vyznačen varovným pásem podle vyhlášky 398/2009 Sb. tak, aby byl vyloučen náhodný 

vstup osoby s omezenou schopností orientace do jízdního pásu, a začátek zóny musí být na 

chodníku hmatově označen signálním pásem dle vyhlášky 398/2009 Sb. jako místo 

orientačně významné. Rychlost vozidel v obytné zóně a podmínky provozu stanoví zákon 

361/2001 Sb. Vedení veřejné dopravy obytnou zónou je přípustné jen v odůvodněných 

případech (např. školní autobusy). V obytné zóně se parkovací stání navrhují jen pro osobní 

automobily a pouze na určených plochách, které musí být řádně vyznačeny (např. odlišnou 

barvou/materiálem povrchu komunikace). Počet stání v obytné zóně pro vozidla zdravotně 

postižených osob, včetně technických požadavků na tato místa se navrhuje dle ČSN 73 

6110 a podle vyhlášky 398/2009 Sb.“ -2    [29] 

 

2.5.2 Zóna TEMPO 30 

Zóna TEMPO 30 je komunikace, v které je povolená rychlost 30 km/h, funkční třídy C, z 

toho vyplývají pravidla provozu na takových komunikacích. V zóně TEMPO 30 je 

oddělená pěší doprava od ostatní dopravy především pomocí rozdílné výškové plochy. Na 

začátku a konci zóny musí být dopravní značka IP 25a a IP 25b nebo dopravní značkou B 

20a. Zóna může být navržena jako průjezdná, což je vhodné pro další rozšiřování obce.  

[29] 

 

 

 

 

 

 

 
-2 citace: Přednáška číslo 9, Navrhování dopravního zklidňování, pěších zón, veřejných 

prostor a obytných zón.,str. 16; VUT v Brně 2007  
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2.5.3 Zpomalovací prahy 

Slouží ke snížené rychlosti v zájmu bezpečnosti zranitelných účastníků provozu, používá 

se jak v obytné zóně tak v zóně TEMPO 30. Zpomalovací práh se navrhuje pro bezpečnější 

a komfortnější převedení pěší dopravy přes komunikaci v místě přechodu pro chodce nebo 

v místě pro přecházení, ke zvýraznění charakteru dopravního režimu na komunikaci, ke 

změně charakteru komunikace, dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. Nevýhodou 

zpomalovacích prahů je zvýšení hladiny hluku, vznik vibrací, ve špatném návrhu 

k horšímu odvodnění komunikace. Problematická je zimní údržba a opotřebení krytu 

vozovky vlivem dynamických účinků vozidel. V návrhu musíme pamatovat na vhodné 

označení a osvětlení. K označování se využívá vodorovné i svislé dopravní značení. 

Nájezd na umělou nerovnost vybudovanou na vozovce je vhodné barevně odlišit. [29] 

Obr.10 Zpomalovací práh[29] 
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3. INFORMACE O ÚZEMÍ 

3.1 Malé Hoštice 

Obec Malé Hoštice se nachází v Moravskoslezském kraji ve východní části statutárního 

města Opavy. Obec je městskou částí tohoto okresního města a její součástí je i osada 

Pusté Škatice.  Obec s rozlohou 555,11 ha a 1842 obyvateli leží v nadmořské výšce 251 

m.n.m., nedaleko řeky Opavy. Obec je vybavena jak dopravní tak technickou 

infrastrukturou včetně vodovodu, plynovodu a dešťové a splaškové kanalizace, která je 

nyní ve výstavbě. [17] 

 

 

     

Zdroj: www.malehostice.cz                                     Zdroj: www.malehostice.cz  

Obr.1: Vlajka a znak obce Malé Hoštice 

 

Tab.1 Druhy pozemků [11] 

Celková výměra pozemku (ha) 9 0612  

Orná půda (ha) 5 9782  

Chmelnice (ha) -2  

Vinice (ha) -2  

Zahrady (ha) 4002  

Ovocné sady (ha) -2  

Trvalé trávní porosty (ha) 3232  

Zemědělská půda (ha) 6 7012  

Lesní půda (ha) 5062  

Druhy pozemků 

Vodní plochy (ha) 1562  
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Zastavěné plochy (ha) 4892  

Ostatní plochy (ha) 1 2092  

Katastrální plocha (ha)  9 0613  

Počet katastrů 163  

Počet územně technických jednotek 183  

Obecná charakteristika 

Počet částí obce 152  

 

3.2 Historie obce Malé Hoštice 

První zmínky o obci Malé Hoštice ze své historie známé i pod polským názvem Goszczyce 

Małe německým Klein Hoschütz sahají do středověku v souvislosti s vyvlastňováním půdy 

v dobách feudalismu, konkrétně v roce 1222. Malé Hoštice pravděpodobně vznikly 

v období mezi lety 1222 a 1269 založené velehradským klášterem. Další pramen uvádí 

vznik v letech 1257 až 1261, v důsledku soudního sporu kvůli opatově prodeji „zboží 

Hoštického“ měšťanovi Heřmanovi Lehenovi za 84 hřiven stříbra, bez souhlasu konventu 

(ostatních mnichů kláštera). 

 Od 14. století dochází k rozprodeji velehradského statku, tím vznikly čtyři části 

obce. Přes velké množství tamních pánů se v historických textech vždy zachovalo místo 

„na Malých Hošticích“. 

 Na počátku dvacátého století byla obec převážně katolickou, protože z 902 obyvatel 

bylo 801 katolíků a 21 evangelíků. 588 obyvatel mluvilo řečí moravskou, 285 německou a 

dva lidé zde mluvili převážně polsky. 

 Posledními nejdůležitějšími roky pro obec Malé Hoštice byly roky 1970, kdy se 

staly městkou čtvrtí Opavy. Udělení symbolů městské části Parlamentem České republiky 

a otevření úřadu městské části o rok později. [25],[17] 

 

 

3.3 Širší vztahy 

Obec Malé Hoštice leží v severní části Moravskoslezského kraje, v okrese Opava, ve 

východní části statutárního města Opavy. Centrum Opavy je vzdálené 3 km. Velké Hoštice 
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se nacházejí 2 km na východ a o 2,5 km dál je obec Kravaře. Od Ostravy jsou Malé 

Hoštice vzdušnou čarou 25 km. Obcí prochází komunikace I/56 (R56) z Opavy přes Hlučín 

až do Ostravy. Obcí bude procházet rychlostní komunikace mezi Opavou a Ostravou, která 

je v přípravné fázi. Nachází se zde vlaková stanice „Malé Hoštice“ určená pro osobní 

vlaky s trasou z Opavy do Kravař, kde se trať rozděluje na Ostravu a směrem do Polska 

přes Chuchelnou.  

 V obci je městská hromadná doprava, pomocí které je možné spojení se statutárním 

městem Opava linkou č. 219 - MALÉ HOŠTICE  - OTICE KAPLE přes zastávky: 

Malé Hoštice - M.Hoštice rest. - Kaufland - Švédská kaple - Ratibořská - Holasická – 

Praskova - Vaškovo náměstí - Pekárny - Městský hřbitov - Otice Opavská - Otice škola. 

V Obci je konečná zastávka. 

 

  Širší vztahy ve smyslu technické infrastruktury a jejich nadřazených sítí jsou 

následující - řešeným územím prochází přivaděč Opavského oblastního vodovodu (OOV)  

DN 600. Vysokotlaký plynovod VTL DN 150/100 vede středem obce. Nadzemní vedení 

VVN a VN společnosti ČEZ distribuce a.s. Část obce je napojena na čističku odpadních 

vod. Dále se zde nachází optické kabely dálkové přenosové sítě Telefónica O2, a.s.  

[17],[18] 

 

Obr.2 Širší vztahy     Zdroj: www.mapy.cz 
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3.4 Demografický vývoj 

Demografický vývoj je počítán za celé statutární město Opava. Počet obyvatel v obci Malé 

Hoštice je k dnešnímu dni 1848. [19] 

 

Tab.2 Vývoj počtu obyvatel [17] 

Vývoj počtu obyvatel Statutárního města Opavy v letech 2005 - 2009 

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

60 354 60 095 59 733 59 364 59 064 

Počet obyvatel Statutárního města Opavy - členění údajů podle části obce k 31. 12. 2009 

Část obce Počet obyvatel 
Jaktař 2 383 

Kateřinky 14 646 

Komárov 1 348 

Komárovské Chaloupky 143 

Kylešovice 7 752 

Malé Hoštice 1 803 

Město 3 875 

Milostovice 282 

Podvihov 553 

Předměstí 23 415 

Pusté Jakartice 67 

Suché Lazce 1 024 

Vávrovice 993 

Vlaštovičky 373 

Zlatníky 371 

Obec Opava celkem 59 064 

Počet dětí s trvalým bydlištěm v Opavě podle roku narození 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

594 524 510 490 576 494 573 618 605 654 633 625 

Publikováno dne 11.3.2010 

 

Tab.3 Počet obyvatel [17] 

Živě narození celkem 6405  

muži 3165  

ženy 3245  

Zemřelí celkem 6565  

Obyvatelstvo 

muži 3075  
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ženy 3495  

Přirozený přírůstek celkem -165  

muži 95  

ženy -255  

Přistěhovalí celkem 7405  

muži 3445  

ženy 3965  

Vystěhovalí celkem 1 0915  

muži 5735  

ženy 5185  

Saldo migrace celkem -3515  

muži -2295  

ženy -1225  

Přírůstek/úbytek celkem -3675  

muži -2205  

ženy -1475  

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 58 4402  

muži 28 1572  

ženy 30 2832  

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 8 1342  

muži 4 1582  

ženy 3 9762  

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 41 4322  

muži 20 5832  

ženy 20 8492  

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 8 8742  

muži 3 4162  

ženy 5 4582  
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3.5 Přírodní poměry 

3.5.1 Geografická poloha obce Malé Hoštice 

Obec leží na východě od města Opavy.  

Obec Malé Hoštice leží v Moravskoslezském kraji v nadmořské výšce 251 m.n.m.,  

východně asi 2 km od statutárního města Opavy a je jeho městskou částí. Do správy obce 

patří Pusté Jakartice. Nedaleko obce protéká řeka Opava.  Zeměpisná poloha: 49º 56´ s.š., 

17º 54´ v.d.  [17] 

 

3.5.2 Klimatické podmínky 

Průměrná roční teplota v obci + 8,2ºC s průměrným úhrnem srážek 640 mm má typické 

klima pro Moravskoslezský kraj. Minimální naměřená teplota byla -35°C a maximální 

naměřené teploty se pohybovaly kolem 35°C nad nulou. [28] 

 

3.5.3 Geologická a geomorfologická poloha 

Okres Opava, kde leží Malé Hoštice se nachází na rozhraní dvou geomorfologických celků 

Nízkého Jeseníku a Opavské pahorkatiny. Nízký Jeseník tvoří většinu jižní a střední části 

území a je tvořen převážně svým podcelkem Vítkovská vrchovina. Dalšími menšími 

podcelky jsou Stěbořická pahorkatina, Brantická vrchovina v západní části území a na ni 

navazující Bruntálská vrchovina. Nízký Jeseník se postupně svažuje do Opavské 

pahorkatiny, která se nachází v severní části sledovaného území v okolí řeky Opavy. 

Opavská pahorkatina se skládá z geomorfologických podcelků Poopavské nížiny, jež tvoří 

největší část území a Hlučínské pahorkatiny, jež zasahuje pouze okrajově do 

severovýchodní části území, kde se nalézají Malé Hoštice. [28] 
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Obr.8 Geologická mapa                    Zdroj: www.geologicke-mapy.cz/regiony/ 
Legenda 

paleozoické horniny zvrásněné, nemetamorfované (břidlice, droby, křemence, 

vápence) 

tercierní horniny (písky, jíly) 

kvartér (hlíny, spraše, písky, štěrky) 
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4. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

4.1 Vymezení řešené lokality 

Řešené území se nachází na severozápadě obce Malé Hoštice, které jsou částí statutárního 

města Opava, v Moravskoslezském kraji. Rozkládá se na pozemcích na kraji obce, 

z východní strany ohraničené zástavbou rodinných domů, z jižní části dnes již 

neexistujícím zemědělským podnikem a severní a západní část je ohraničena zemědělskou 

půdou, na které se rozkládají pole. Pozemek je na parcelách katastrálního území Malé 

Hoštice. [17] 

 

Tab.4 Katastr nemovitosti 

Kat. 

číslo Výměra 

Druh 

pozemku Vlastnické právo 

755/27 33847 orná půda Česká republika - pozemkový fond 

766/37 254472 orná půda Česká republika - pozemkový fond 

766/36 12456 orná půda Barbara Litomiská, Vyskytná 2, Vyskytná, 394 05 

927 28878 silnice Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69,  

 

 

Obr.3 Vymezené území 
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4.2 Popis současného stavu  

Jedná se o severozápadní část obce kolem hlavní komunikace I/56 Opava – Hlučín – 

Ostrava (R56). Pozemek je prozatímně využíván jako zemědělský pozemek pro pěstování 

obilovin. Dojde ke změně územního plánu a vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Na 

pozemek není dovedena technická infrastruktura. Dopravní infrastruktura je pouze částečná, 

nedostatečná, doplněná polními cestami pro zemědělské účely. Nachází se zde větší počet velkých 

kamenů, které je potřeba odstranit. Podél komunikace I/58 je zelený zatravněný pás s několika 

stromy kategorie 3 až 5. Celkový vzhled odpovídá území pro zemědělskou výrobu v uspokojivém 

stavu. 

 

 
Obr.4 severní část řešeného území 

 

 
Obr.5 severovýchodní část řešeného území 
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Obr.6 severozápadní část řešeného území  
 

 
Obr.7 Jižní část řešeného území 

 
 

 
 
 
 
 



 19 

4.3 Limity využití území 

Do řešeného území zasahují ložiska nerostných surovin, které nemají vliv na návrh a 

zástavbu. Dále se zde nachází meliorované plochy a erozní půdy. Vliv těchto prostor na 

návrh bude ověřen geologickým průzkumem. 

Na řešeném pozemku se nachází nadzemní vedení vysokého napětí 22 kV, které 

prochází z jihu na sever. Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 

kV včetně a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací činí 1 metr po obou stranách krajního 

kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, 

které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u napětí nad 1 kV a do 35kV včetně 

pro vodiče bez izolace 7 metrů, pro vodiče s izolací základní 2 metry, pro závěsná 

kabelová vedení 1 metr. U napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů.  

Ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí NTL, STL plynovodů a 

přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná 

hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 – 1,5 m. 

Na pozemcích vyznačených v situaci k.ú. Malé Hoštice se nacházejí 

vodohospodářská zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to vodovodní řad DN 300 ocel 

včetně vodovodní přípojky DN 80 L. Ochranná pásma jsou stanovena jsou vymezena 

vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu u vodovodních a 

kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně 1,5 m. Pro plynovody jsou vymazována 

kromě ochranných pásem také bezpečnostní pásma, která energetický zákon v příloze 

odstupňovává podle povahy a velikosti zařízení v rozmezí 10 až 300 m dle vyjádření 

správců sítě. [ 11]  

4.4 Plochy rodinné zástavby vesnického typu (RV) 

Charakteristika:   Území   bydlení   nízkopodlažní   formy   zástavby   vesnického 

charakteru, zařízení občanského vybavení odpovídající významem danému území. 

 

„Funkční využití: 

1) Vhodné: 

• Rodinné domky 
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2) Přípustné: 

• Drobné stavby pro hospodářskou činnost (sklady hospodářského nářadí, možnost 

chovu domácího zvířectva). 

• Bez dalšího posouzení mohou být v odpovídajících prostorách pro chov zvířat 

chovány následující množství a kategorie zvířat: drůbež 50 ks, prasata 5 ks, koně 4 

ks, hovězí dobytek 5 ks (počítáno s průměrnou váhou v jednotlivých kategoriích 

zvířat). Při chovu zvířat nad uvedená množství musí být provedeno posouzení 

chovu zvířat z hlediska hygienických požadavků na ochranu ovzduší, půdy, vody a 

zdravého stavu území a sídlišť. 

• Garáže u novostaveb nutno řešit jako součást hlavního objektu (popř. provozně a 

konstrukčně propojeného hlavním objektem). 

• Zařízení obchodu a veřejného stravování pro potřeby obyvatel území. 

• Nerušící služby pro denní potřeby obyvatel území, nerušící drobné provozy bez 

zvýšených nároků na dopravní zatížení území. 

• Penziony. 

• Zařízení školská, sociální, kulturní, sportovní a zdravotní sloužící pro potřebu 

obyvatel území. 

• Odstavná místa sloužící potřebě území. 

• Nezbytné technické vybavení. 

• Příslušné komunikace pěší, cyklistické, motoristické a MHD. 

• Doprovodné sadové úpravy liniové a plošné. 

• Zahradnictví. 

• Stavby pro podnikání, jehož rušivé vlivy nepřesáhnou hranice vlastního pozemku. 

• Zařízení pro informace, reklamu a propagaci. 

3) Nepřípustné: 

• Objekty a zařízení zemědělské a průmyslové výroby. 

• Objekty a provozy soukromých zemědělců, které by vypočteným pásmem 

hygienické ochrany přesáhly hranice vlastního pozemku. 

• Čerpací stanice PHM. 

• Objekty mobilní i pevné dočasného charakteru nízké architektonické úrovně. 

• Změny v užívání garáží na sklady a výrobní zařízení. 

• Samostatné boxové garáže. 

• Stavby pro obchod s prodejní plochou větší než 200 m2. 
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• Umísťování nadzemních staveb před uliční stavební čáru směrem ke komunikaci. 

4) Doporučení: 

• Rodinné domy, převážně 1 -2 podlažní se střechami ve sklonech 35-45°, 

tvaroslovím navazující na tradiční vesnické stavby Opavska. 

• Výměra pozemků v rozmezí 600 - 2000 m2. 

• Zařízení nerušících služeb nesmí svou plošnou výměrou přesáhnout 1/3 plochy 

objektu pro bydlení, na jehož pozemku je umístěno. U samostatných staveb nesmí 

tato mít větší zastavěnou plochu než 120 m2 včetně zpevněných ploch, může být 

max. 1 podlažní + podkrovní.“ -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-3 citace: Územní  plán města Opava - změna číslo 2 str. 25/ 
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5. SWOT ANALÝZA  

STRENGTHS - silné stránky   

WEAKNESSES - slabé stránky 

OPPORTUNITIES - příležitosti  

THREATS - hrozby 

5.1 Silné stránky: 

- Dobrá dostupnost do statutárního města Opavy, nedaleko centra obce Malé Hoštice 

- Navýšení počtu obyvatel 

- Bezproblémová lokalita 

- Klidná část, málo frekventovaná 

- Velký potencionál růstu obce se snadnou dostupností do okolních měst za prací 

- Nová výstavba infrastruktury 

5.2 Slabé stránky: 

- Limity v území - inženýrské sítě vedoucí  územím, které limitují další využití 

plochy 

- Hluk z hlavní komunikace a z nově plánované dálnice 
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5.3 Příležitosti: 

- Celkový rozvoj obce, především zlepšení jejího architektonického vzhledu 

- Odpočinková místa - doplnění laviček a úprava okolí na park s mobiliářem 

- Zlepšení vjezdů na pozemky 

- Výstavba nových rodinných domů 

 

5.4 Hrozby: 

- Díky velikosti obce je to především finanční stránka náročnosti projektu 

- Zanedbání údržby zeleně a okolních prostor 

- Nezájem obyvatel 
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6. URBANISTICKÝ NÁVRH ŘEŠENÍ  

Cílem Diplomové práce je vytvořit návrh využití území lokality v obci Malé Hoštice pro 

funkci rodinného bydlení.   

 

6.1 Varianty řešení lokality 

6.1.1 Urbanistický návrh varianty  „A“ 

V návrhu první varianty je pozemek pomyslně rozdělen do 2 částí. Návrh obsahuje 28 

rodinných domů, z nichž každý je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu. Bylo 

navrženo nové rozparcelování tak, aby se pozemek pro jednotlivé parcely pohyboval 

v rozmezí 500 až 2200 m2.  

V severní části je navržena dopravní zóna TEMPO 30, která prochází středem 

pozemku a podél komunikace jsou rozmístěny rodinné domy. Na konci ulice je cesta 

ukončena obratištěm. V severní části je 16 rodinných domů. Komunikaci z jedné strany 

lemuje chodník pro pěší a severní část návrhu je doplněna o 18 parkovacích míst, z toho 

jsou dvě místa určena pro osoby tělesně postižené. Důvodem zvýšeného počtu parkovacích 

míst je malá restaurace, která je součástí prvního rodinného domu ve směru od hlavní 

komunikace. Jedná se o malou rodinnou restauraci s nízkými nároky na prostor. Může 

sloužit i jako bufet, nebo malý obchod typický pro vesnici. Na druhé straně přes 

komunikaci je navržen větší dům, který bude mít kromě části pro bydlení i část pro 

podnikání, kde bude drobná administrativa soukromého podnikatele. Bude se jednat 

o provoz nerušící okolí. Vjezd do severní části je řešen přes zpomalovací práh. 

V jižní části je navržena obytná zóna, která zpomaluje provoz. Nacházejí se zde dvě 

ulice, jedna dlouhá ulice do tvaru písmene L, na kterou se napojuje druhá ulice, která 

slouží jako příjezdová komunikace pro dva rodinné domy a je ukončena obratištěm. První 

ze zmíněných ulic má obratiště těsně před svým koncem, kde se nacházejí příjezdové cesty 

ke dvěma domům. Celkový počet domů je 12 a 12 je i parkovacích míst. 

Celý návrh je vhodně doplněn mobiliářem, především lavičkami kolem cesty, 

odpadkovými koši poblíž parkoviště  a především zelení, aby tak chránila před hlukem a 

prachem a hlavně vhodným způsobem dotvářela vesnický ráz  území. 
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6.1.2 Urbanistický návrh varianty  „B“ 

Varianta „B“ je opět rozdělena na dvě části, severní a jižní, kde v severní části je zóna 

TEMPO 30 a v jižní části jsou dvě nepropojené obytné zóny. Tímto zde vznikla druhá 

křižovatka na hlavní komunikaci procházející obcí. Nachází se zde 26 rodinných domů 

s příjezdovými komunikacemi, kolem kterých vede technická infrastruktura, na kterou jsou 

postupně napojovány jednotlivé domy, parkovací místa a pásy se zelení. 

 V severní části se nachází zóna TEMPO 30 kolem které z jedné strany vede 

komunikace pro pěší, z druhé strany je tato komunikace ohraničena zeleným pásem. 

V zimním období se počítá s odklízením sněhu do tohoto zeleného pásu, proto musí být 

zeleň vhodně navržena pro tyto podmínky. Na konci ulice je navržena jednosměrná 

komunikace, která vede kolem pozemků se čtyřmi rodinnými domy a napojuje se zpět na 

komunikaci pomocí křižovatky ve tvaru písmene T. Celkový počet rodinných domů je 

v severní části 14. Pozemky jsou rozděleny oplocením s příjezdovou bránou. Vjezd do 

severní části je přes zpomalovací práh. 

 Jižní část se dělí na dvě části. První část, která se nachází blíže k centru obce je 

napojena na hlavní komunikaci obytnou zónou. Jedná se o ulici, kde jsou umístěny čtyři 

rodinné domy v řadě podél komunikace. Domy jsou napojeny na technickou a dopravní 

infrastrukturu. Podél cesty jsou 4 parkovací místa a ulice je ukončena obratištěm. Druhá, 

větší polovina jižní strany pozemku, je napojena na křižovatku spojující severní část a 

zbytek obce. Zde se nachází osm rodinných domů, po každé straně komunikace čtyři. Na 

ulici jsou čtyři parkovací místa u komunikace lemované z obou stran pásy se zelení, které 

v zimě budou sloužit pro odklízení sněhu. Během zbytku roku budou dotvářet příjemné 

prostředí vhodné pro zástavbu rodinnými domy vesnického typu.  

 Celý návrh je doplněn lavičkami s místy pro odpočinek, a zelení, především na 

vhodných místech stromy tak, aby opticky oddělovaly pozemky kolem hlavní komunikace, 

kde vede pás zeleného plotu. 

 

6.1.3 Zhodnocení variant 

Obě varianty řešení jsou vhodné pro danou lokalitu, částečně jsou si podobné, především 

zvolením obytné zóny a zóny TEMPO 30. Jako vhodnější pro podrobnější rozpracování 

jsem zvolil variantu „A“ hlavně pro lepší využití pozemku větším počtem rodinných domů 

a kvůli jednomu křížení hlavní komunikace, což zaručuje plynulejší provoz v obci.  
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6.2 Nové parcely 

V návrhu došlo k novému rozparcelování pozemku podle potřeb návrhu. Velikost parcel 

odpovídá požadavkům územního plánu v rozmezí velikostí pozemku od 500 – 2500 m2. 

 

 

 

Obr.11 Návrh katastru nemovitostí 
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6.3 Terén 

Jedná se o rovinatý terén, který se mírně svažuje směrem na jih k zemědělské výrobě. 

Terén nepřekračuje maximální sklon pro navržené komunikace. Plocha je nezpevněná, 

komunikace v dané části chybí. Nachází se zde pozemek pro zemědělské využití, pole pro 

osetí obilovinami. Kolem hlavní komunikace se nachází několik kamenů, které je nutno 

odstranit. Na pozemku je neudržovaná polní cesta, sloužící pro zemědělské účely.  

Nejprve dojde k sejmutí ornice ve výšce minimálně 300 mm. Poté budou vykopány 

výkopy pro technickou infrastrukturu a rodinné domy. 

 

6.4 Doprava  

6.4.1 Automobilová 

Řešená část obsahuje dva druhy silnic kategorie městské komunikace, které jsou skupiny 

D. Tyto komunikace navazující přes nově navrženou křižovatku na komunikaci I. třídy 

č. 56. Toto třídění však slouží z politického a hospodářského hlediska jen pro správní 

účely. Změna kategorie silnice se provádí vždy v křižovatce, která se zde nachází ve třech 

provedeních.  

V severní části řešeného území obce je navržena zóna TEMPO 30 s pásem pro 

chodce po jedné straně vozovky. Tento pás je oddělen od hlavního dopravního prostoru 

zvýšeným obrubníkem.  

V obytné zóně, která se nachází v jižní části, je navrženo řešení povrchu v jedné 

úrovni s vhodným optickým vyjádřením funkcí jednotlivých ploch a hmatovým oddělením 

podle zvláštních předpisů. Místní komunikace je navržena bez zvýšených chodníků, včetně 

povrchového odvodnění. Průjezdní úsek silnice obcí je součástí silniční sítě a též hlavní 

komunikací v obci. Prochází osově z východu na západ. Jedná se o komunikaci spojující 

město Ostrava a Opava. 

Příčné uspořádání zůstane zachováno dle stávajícího stavu. Šířkové uspořádání 

bude navrženo dle normové šířky odpovídající kategorii dané komunikace. 

Součástí návrhu jsou i dopravní značky vodorovné a svislé. Svislé značky jsou 

včetně trubek, kotevních patek a dodatkové tabule pod značkou, které budou osazeny na 

určených místech v celém řešeném prostoru na betonovou patku. 
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Obytná zóna: 

- jízdní pruh       2 x 3 m = 6 m 

- nezpevněná krajnice v části bez komunikace pro pěší 2 x 2 m = 4 m 

volná šířka celkem         10 m 

 

Zóna TEMPO 30: 

- jízdní pruh       2 x 3 m = 6 m 

- zpevněná krajnice v části komunikace pro pěší  1 x 2 m = 2 m 

- nezpevněná krajnice v části bez komunikace pro pěší 1 x 2 m = 2 m 

volná šířka celkem         10 m 

 

Konstrukce vozovky je navržena s asfaltovým krytem po celé délce trasy. Rekonstrukce 

předpokládá místní opravu výtluků a případné místní frézování vozovky. Takto vyrovnaná 

stávající vozovka bude opatřena spojovacím živičným postřikem a dvěma vrstvami 

asfaltového betonu tloušťky 60 mm a 40 mm. 

Odvodnění povrchové srážkové vody z okolního terénu a ze svahů tělesa silnice, 

bude podchyceno stávající dešťovou kanalizací. 

Na silnici I/56 je navržena křižovatka, která zpřístupňuje nově zbudovanou 

rodinnou zástavbu. Dva sjezdy, po jednom na každou stranu.  Jeden ze sjezdů na začátku 

upravený zpomalovacím pásem v místě vjezdu do zóny TEMPO 30, který slouží i pro 

přecházení. Vjezd do obytné zóny je upraven výškovým rozdílem, který nutí auta zpomalit. 

Oba sjezdy budou provedeny zpevněným asfaltovým krytem. 

 

6.4.2 Pěší 

Pěší trasa v jižní části je upravena podle Zákona č. 398/2009 tak, aby byla přístupná 

i pro osoby s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace. V severní 

části vedle chodník pro pěší kolem silnice III. třídy kategorie D. Šířka komunikace pro pěší 

je 2 m. Ta pokračuje po jedné straně ve směru kolem nově navržené komunikace, ke konci 

zástavby do slepé ulice. Veškeré chodníky jsou dlážděny zámkovou dlažbou. Při vstupech 

z chodníků na silnici jsou navrženy varovné a signální pásy, které určují nevidomým 

přesný směr chůze. Tyto pásy mají výrazně jinou strukturu a charakter povrchu, který lze 
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dobře rozeznat od chodníku slepeckou holí. Na komunikaci díky snížené rychlosti není 

navržen přechod pro chodce, ale pouze místa pro přecházení, což má za následek 

plynulejší provoz. 

 

 

Obr.13 Dlažba    zdroj: http://www.stavmachem.cz 
 

6.4.3 Statická doprava 

Statická doprava je v návrhu obsažena ve formě podélného parkovacího stání. Parkovacím 

stáním se rozumí plocha, která slouží k parkování vozidla např. po dobu nákupu, návštěvy, 

zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. Parkovací stání mohou být vyhrazena pro 

různé účely a pro různé uživatele. Odstavným stáním je plocha, která slouží k odstavení 

vozidla v místě bydliště nebo v místě sídla provozovatele vozidla po dobu, kdy se vozidlo 

nepoužívá. Odstavné stání nebylo navrženo z důvodu garáží, které jsou součástí rodinných 

domů. V návrhu parkovacích míst je navrženo místo pro typ osobních automobilů 1. 

skupiny číslo, označení O2.  

Celkový potřebný počet stání u staveb bytového charakteru se určí součtem počtu 

parkovacích a odstavných státní, odpovídajících funkci stavby rodinného bydlení, 

restaurace a případného podnikání v rodinném domě. Pro tuto funkci se potřebný počet 

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

uvedených pro tyto typy stavby. (viz tabulka 5). Takto stanovený počet stání se upraví 

užitím součinitele stupně. 
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Tab.5 Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání 
 

 

Z počtu stání a) Druh stavby Účelová jednotka Počet 
účelových 
jednotek 
na 1 stání 

krátko-
dobých 
% 

Dlouho-
dobých 

% 
 

ODSTAVNÁ STÁNÍ 

  | 

Bydlení: 

- obytný dům -činžovní 

- obytný dům-rodinný 

- domov důchodců 

- domov mládeže 
- ubytovna pro pracující 
- vysokoškolská kolej 

 
 
byt o 1 obytné místnosti byt 
do 100 m2 celkové plochy  
byt nad 100 m2 celkové 
plochy  
byt do 100 m2 celkové plochy 
byt nad 100 m2 celkové 
plochy 
 

lůžko 

 
lůžko 

 
 
    2 

1 
0,5 

1 
0,5 

     

    5 

 
15 
 3         
5 

- 100 

 

 

 

  Počet Z počtu stání a) 

Druh stavby Účelová jednotka účelových 
jednotek 
na 1 stání 

krátko-
dobých 
% 

Dlouho-
dobých 

% 

PARKOVACÍ STÁNÍ     

Obytné okrsky obyvatel 20 100 - 

Administrativa s malou 
návštěvností:ředitelství podniku, 
projekční ateliéry, instituce 

 

kancelářská plocha m2 c, g) 

 

35 

 

20 

 

80 

Stravování d):     

-   restaurace 1.skupiny plocha pro hosty m2 c, j) 3 - 4 60 40 

-   restaurace 2.skupiny plocha pro hosty m2 c, j) 4 - 6 70 30 

-   restaurace 3.skupiny plocha pro hosty m2 c, j) 6 - 8 80 20 

-   restaurace 4.skupiny plocha pro hosty m2 c, j) 8 - 10 90 10 
 

 

Plocha pro hosty restauračního zařízení 4. skupiny je 28 m2 

Kancelářská plocha v budově v rodinném domě je 25 m2 

Rodinné domy 28 ks 

Garáží 28ks 

Výpočet: N = 28 / 10 + 25 / 20 + 28 * 0,5 = 18,05 

Minimální počet parkovacích stání je 19 míst. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že minimální počet parkovacích míst je 19, z toho dvě pro 

tělesně postižené. Jelikož se jedná o zástavbu v části obce, kde není možné zajistit 

parkovací stání jinde a především kvůli typu zástavby s předpokladem větší 

automobilizace došlo k navýšení tohoto čísla na 33 parkovacích míst. 

Parkovací plochy jsou navrženy jak v obytné zóně, tak v zóně TEMPO 30 vždy 

v pravidelných částech po skupinách 2-5ti míst. V obytné zóně je jedno parkovací stání pro 

tělesně postižené a v zóně TEMPO 30 jsou z důvodu možnosti podnikání parkovací stání 

pro tělesně postižené dvě. Všechna parkovací stání jsou podélná kromě stání u restaurace, 

které je kolmé. Parkovací místa jsou navržena podle normy ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací a místa pro tělesně postižené podle Vyhlášky č. 398/2009 Sb.  

 Parkoviště bude provedeno stejným způsobem jako komunikace s asfaltovým 

povrchem. Stání bude lemováno betonovými obrubníky se zaoblenou hranou 100 x 250 

mm, které budou osazeny 100 mm nad zpevněnou plochu. [22] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.15 Zvýšený obrubník   [22] 

 

6.5 Technická infrastruktura 

Zásobování vodou 

Celá obec je zásobena pitnou vodou z jiktařinského vodovodního řádu, který je spravován 

Severomoravskými vodovody a kanalizací Ostrava a.s. V okolí se nacházejí tři zařízení, a 

to vodovod PVC DN 300 a PVC DN 100. 

 Nově navržená vodovodní síť v zástavbě bude napojena na stávající rozvodnou síť 

PVC DN 300 odbočkou přes pozemek komunikace, při výstavbě dojde k odklonění 

dopravy dle vyjádření policie České republiky. Hlavní síť vodovodu povede podél 

komunikace. Z ní budou napojeny jednotlivé objekty pomocí vodovodních přípojek. 
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Vodovod je navržen z plastového potrubí o dimenzi DN 80 a přípojky jsou řešeny DN 32. 

Při křížení s komunikací a v případě přípojek k objektům bude použita chránička. 

 

Tab.6 Výpočtový průtok vnitřního vodovodu 

 

 

Kanalizace 

V současné době probíhá v obci výstavba veřejné kanalizace. Zatím jsou vybudovány 

pouze dílčí úseky stok, které byly původně navrženy jako dešťové. Obyvatelé používají 

žumpy, septiky a domovní čistírny odpadních vod. Do doby výstavby nové rodinné 

zástavby bude kanalizace zbudována a napojena pomocí stokové sítě, realizaci čerpací 

stanice splašků, výtlak do ČOV, včetně přemostění řeky Opavy. 

 Přípojky rodinného domu budou svedeny jednotnou kanalizační přípojkou do 

navrhované jednotné kanalizační stoky DN 300, která se nachází v nově navrhované 

komunikaci napojující se na komunikaci I/56 s kanalizací. Kanalizační přípojka bude 

provedena z trub kameninových, po celé délce obetonovaných. Pro každý dům je navržena 

samostatná kanalizační přípojka, umístění revizních šachet bude u hranice pozemku 

investora. 

Do jednotné kanalizační přípojky budou svedeny jak splaškové, tak dešťové vody. 

Dešťové vody budou odváděny ze střechy a ze zpevněných ploch, které se nachází  na 

pozemku investora. Na dešťových odpadech budou osazeny lapače střešních splavenin, 

případně vedení odpadů ve vnitřní části domu. Čistící kusy budou na dešťových odpadech 

v nejnižším podlaží. 
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Výpočet stokové sítě se řídí normou ČSN 75 6101. Čistírny odpadních vod do 500 

ekvivalentních obyvatel se dimenzují podle normy ČSN 75 6402.  

 

Zásobování plynem 

Obec je plynofikována zemním plynem z distribuční rozvodné sítě. Stávající plynárenské 

zařízeni tvořící distribuční síť v obci Malé Hoštice je v majetku SMP NET.s.r.o. a je 

provozováno v tlakové hladině NTL. Provozní přetlak v plynárenském zařízení je 2,1 kPa. 

Připojení bude od plynovodu vedoucího kolem nově navržené komunikace. Materiál 

přípojky bude měděný. 

 

Zásobování teplem 

Jednotlivé rodinné domy budou vytápěny plynovými nebo kombinovanými kotli dle 

požadavků investora. Možností je použití alternativních zdrojů jako je například tepelné 

čerpadlo nebo solární systémy. 

 

Zásobování elektrickou energií 

V rodinných domech je navržen stupeň elektrizace A, kde se elektřina používá k osvětlení 

a pro drobné domácí spotřebiče nepřesahující příkon 3,5 kVA. A stupně B se spotřebiči pro 

vaření o příkonu nad 3,5 kVA. Zásobování el. energií bude zajištěno připojením do 

distribuční sítě NN. Způsob připojení byl stanoven na základě předběžných konzultací 

s ČEZ. Způsob připojení může být upřesněn po vyjádření ČEZ k žádosti o zřízení nového 

odběrného místa, kterou podá investor akce v průběhu zpracování dokumentace k ÚŘ. 

Připojení na rozvod el. energie bude provedeno na základě smluv podle zákona. 

  

Veřejné osvětlení  

Vedení bude napojeno na stávající trafostanici a bude procházet kolem celé nově 

zbudované komunikace, uloženo v zemi souběžně s ostatními sítěmi. Doba osvětlení, 

vypínání a zapínání osvětlení bude řízena z obce. Světlo je na 4 m vysokých sloupech.  

 

Sdělovací vedení 

Telekomunikační služby v zájmové lokalitě zřizuje Telefonika O2 a.s. Připojení bude 

v části procházející řešeným územím. Návrh rozvedení sítě je kolem nově navržené 

komunikace s jednotlivými přípojkami k domům, dle požadavků vyjádření správce sítě 

Telefónica O2 Czech Republic a.s. 
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Prostorová koordinace inženýrských sítí 

Navržena dle normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Podle 

které je popsáno jednotlivé uspořádání a minimální hloubka založení. Sítě vedou 

v přidruženém prostoru komunikace s výjimkou kanalizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení       Zdroj: ČSN 73 6005 

 

Likvidace tuhého odpadu 

Odvoz a likvidaci odpadů zajišťují Technické služby Opava s.r.o. svozem odpadu jednou 

týdně. Obec je vybavena kontejnery na tříděný odpad, které jsou umístěny v centru obce. 

 

6.6 Zelené plochy 

6.6.1 Charakteristika 

Zeleň ve vesnické zástavbě obce hraje významnou roli. Především se zde jedná o snížení 

hlučnosti a prašnosti. Celý koncept musí zároveň odpovídat venkovskému charakteru okolí 

sadových úprav, s vytvořením nového veřejného prostranství s doplňkovými službami pro 

využití jejími obyvateli, pěšími turisty a cyklisty. Sadové úpravy volně navazují na 

krajinný ráz okolí města Opavy. V projektu jsou použity především původní dřeviny. 

Hlavním požadavkem na druhy dřevin je především nenáročnost druhů k daným 

klimatickým podmínkám a následná údržba parku. 
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6.6.2 Návrh zeleně 

Stávající stromy podél hlavní komunikace budou odbornou firmou z většiny vykáceny, 4 

stromy budou odborně ošetřeny a zachovány.  Nově vysazené stromy i keře byly vybrány 

s ohledem na optimální poměr světla a stínu, ale i s důrazem na údržbu. Tvoří ucelené 

skupiny střídavě s volnými travnatými plochami. Dřeviny jsou navrženy v dostatečné 

vzdálenosti od budov a vozovky. Jde zde o úzkokorunné dřeviny, které budou vysazovány 

po skupinkách dle výkresové dokumentace. Jedná se o dřeviny malých rozměrů, aby jejich 

kořeny nezasahovaly do ochranného pásma inženýrských sítí. Podél komunikace byly 

navrženy keře z důvodu ochranného pásma plynovodu a vodovodu, který prochází daným 

územím, ale slouží především k oddělení komunikace a parkoviště od rodinných domů. 

Navržená zeleň slouží k optickému oddělení pozemků a celkovému dotvoření estetického 

vzhledu obce. 

 

6.6.3 Požadavky na zeleň 

Samostatně stojícím stromům je nutné vysypat výsadbovou jámu mulčovací kůrou. 

Mulčovací kůra je rovněž použita v pásech osázených keři. Tloušťka vrstvy je min. 10 cm. 

Zachované dřeviny v okolí stavby je třeba chránit před poškozením v souladu s normou 

ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při 

budování stávající komunikace a odstranění skrývky je nutné okraj výkopu posunout od 

paty kmene dřevin do vzdálenosti čtyřnásobku obvodu kmene ve výšce 1 m, ale tak, aby 

tato vzdálenost byla nejméně 2,5 m a v těchto místech musí být hlouben výkop ručně nebo 

pomocí osazovací techniky. Při hloubení nesmí být porušeny kořeny s průměrem větším 

jak 2 cm, přičemž musí být splněny ostatní požadavky normy ČSN 83 9061  dle bodu 4.10 

a 4.11 normy. Před zasypáním výkopu musí dojít ke kontrole stavu kořenů. Kmen opatřit 

vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m, které se připevní bez 

poškození stromu a nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy a zajistit ochranu koruny 

stromu před poškozením stroji a vozidly. Výkopová zemina je ukládána mimo kořenovou 

zónu dřevin, to znamená mimo plochu půdy pod korunou stromu rozšířenou do stran  

o 1,5 m. 
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6.7 Plochy pro odpočinek a relaxaci 

Prostor pro relaxaci se nachází podél komunikace v pěší zóně a v zóně TEMPO 30. Bylo 

zde navrženo příjemné posezení pod korunami stromů.  Prostor pro odpočinek je navržen 

tak, aby z něj byl výhled na novou část obce. Celá část je vhodně doplněna mobiliářem, 

především odpadkovými koši a stojany na kola,, aby zde byla možnost odpočinku pro 

cyklisty. Plocha je osazena zelení snižující hluk z okolí. 

 

6.7.1 Betonová lavička s opěradlem  

Vhodná pro použití v obcích díky odolnosti proti vandalismu. Hmotnost lavičky je 220 kg 

a rozměry 1 600 x 800 x 400 mm. Spodní část lavice tvoří armovaný betonový díl ve 

tvaru  "U". Povrchová úprava je provedena z vymývaného betonu. Nosná část sedáku a 

opěradla je z žárově zinkované oceli.   Sedák a opěradlo je dodáváno z bezúdržbového 

recyklovaného  plastu. [23] 

 

Obr.16 Betonová lavička  [23] 

 

 

 

6.7.2 Odpadkový koš 

Robustní betonový koš vhodný pro použití ve městech a obcích. Předností koše je vysoká 

hmotnost a tím  odolnost proti vandalismu. Je možno vybavit vložkou z pozinkovaného 

plechu, průměr je 550 mm a výška 905 mm. Hmotnost 260 kg. [23] 
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Obr.18 Odpadkový koš    [23] 

6.7.3 Stojan na kola 

Ocelový stojan na kola je pevně přišroubován do země na základovou patku. Výhodou 

je  snadná údržba. Rozměry jsou - 900 x 500 x 180 mm. [23] 

 

 

 

 

Obr.19 Stojan na kola [23] 

 

6.7.4 Pouliční osvětlení 

Pouliční osvětlení navazuje na již stávající lampy v obci. Povrchová úprava sloupu je 

pozinkování. Ve spodní části dříku je nad zemí opatřen otvorem s dvířky pro montáž 

elektrovýstroje a v části dříku pro vetknutí je zhotoven otvor pro průchod kabelů. Sloup je 

vhodný  pro osvětlení sadů, parků, pěších zón a vedlejších komunikací. [20] 

 

Obr.20 Pouliční lampa    [20] 
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6.8 Návrh rodinného domu 

6.8.1 Architektonické řešení 

Navrhovaná stavba rodinného domku se nachází v katastrálním území obce Malé Hoštice 

na pozemku p.č.: 767/7 ve vlastnictví investora. V okolí stavby je plánovaná rodinná 

zástavba řešena individuální výstavbou rodinných domků. Přilehlé pozemky, mimo 

zastavěné části, tvoří převážně pozemky zemědělské a to ze severní a západní strany. 

Z jižní strany stavební pozemek přiléhá k místní komunikaci.   

 Navržený rodinný domek je řešený jako přízemní jednopodlažní s obytným 

podkrovím. Hlavní vstup je orientovaný na jih. Rodinný domek je nepodsklepený. 

Zastřešení je provedeno polovalbovou střechou.  

 
 
Přízemí: Závětří, zádveří, šatna, obývací pokoj, kuchyň s jídelnou, chodba, spíž, koupelna, 

WC, schodiště, kotelna, garáž 

Obytné podkroví: Pokoj, sklad, chodba, ložnice, terasa, koupelna, WC, schodiště, šatna, 

pokoj   

 

6.8.2 Stavebně technické řešení 

Zemní práce 

Na pozemku v místě realizace stavby budou nejprve provedeny hrubé terénní úpravy, které 

spočívají v sejmutí ornice. Výkopové práce budou provedeny  v rozsahu vyhloubení rýh 

pro základové pasy a pro připojení příslušných medií. Výkopové práce budou provedeny 

strojně, dočištění a rýhy menší šířky ručně. 

 

Základy 

Založení objektu bude na základových pasech z betonu prostého C 16/20. Založení bude 

provedeno do nezámrzné hloubky. Základová spára musí být před zahájením betonových 

prací řádně začištěná a suchá. Základová spára pasů musí být v únosném terénu, nesmí být 

v násypu (pokud by zasahovala do násypu, je nutné základový pas prohloubit až do 

únosného podloží). Beton je možné v rozumné míře prokládat lomovým kamenem. Při 

betonáži budou dodrženy všechny technologické předpisy. Obvodové základové pasy 
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budou do hloubky 900 mm pod úroveň okolního terénu zateplené tepelnou izolací, odolné 

proti zemní vlhkosti, izolace bude provedena v tloušťce 70 mm. 

 

Izolace proti vodě a radonu 

Hydroizolace a zároveň protiradonová  bariéra je navržena z FolGam H Geo, potřebný 

počet izolačních vrstev o tl. 3,0 mm, tj. 2x1,5mm. Izolace je proti agresivní vodě a radonu 

na vysokém riziku. 

 

Svislé konstrukce 

Nosné obvodové zdivo bude provedeno z keramických tvárnic POROTHERM 40 P+D, 

vnitřní z keramických tvárnic POROTHERM 30 P+D a POROTHERM 25 AKU P+D. 

Zdivo bude vyzděné na maltu vápenocementovou a cementovou. Nadokenní překlady 

budou keramické ze systému POROTHERM. 

Příčky budou zhotoveny z keramických příčkovek POROTHERM 11,5 P+D. 

 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce nad přízemím bude tvořena systémem POROTHERM tvořeného 

cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními POT nosníky. Nosníky 

stropní konstrukce budou uloženy na zdivu. Ukončující železo-betonové věnce budou 

provedeny z betonu C 20/25 a oceli. Venkovní věnce budou zatepleny 70 mm tepelnou 

izolací a zakončené věncovkou POROTHERM.  

 

Střecha: 

Střecha je navržená polovalbová, která je řešena jako vaznicová soustava z hraněného 

řeziva. Střešní krytina je skládaná z betonových tašek BRAMAC Moravská taška plus 

  

Obr.21 střešní taška   Zdroj: www.tondach.cz 
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Podhledy: 

Přízemí – vápenocementová omítka na stropní konstrukci POROTHERM 

Podkroví – sádrokartonový podhled KNAUF 

 

Schodiště: 

Schodiště v objektu bude provedeno z přízemí do podkroví, dvouramenné částečně 

montované. Do šikmých U nosičů  budou usazeny PZD desky a na takto položené desky se 

nadbetonují stupně. 

 

Komíny: 

V dispozici stavby jsou umístěny dva komín Porotherm, komínový systém 400/400 , DN 

200.  

 

Obr.22 komín Porotherm   Zdroj:www.google.cz 

 

Podlahy 

Jednotlivé skladby podlahy budou upraveny dle požadavků investora tak, aby odpovídaly 

typům místností. 

 

Okna 

Návrh obsahuje dřevěná okna typu EURO s dvoubarevným provedením, na vnitřní straně 

bezbarvý lak, na straně vnější barevný odstín dle požadavků investora. Rozměry profilu 

rámu 1350 x 1300 mm. Rozměry profilu křídla: 1300 x 650 mm. Materiálem je čtyřvrstvý 

lepený smrkový hranol v prvotřídní kvalitě, bez podélného napojení na ploše. Všechny 

dřevěné části jsou impregnovány proti hnilobě a plísním. Okenní kování s bezpečnostními 

prvky, nosnost křídla do 120 kg, 4 polohy otevírání pomocí jedné kliky. Uzavírací body ve 

vzdálenostech po 80 cm.  Výrobek má pojistku proti svěšení a omezovač otevírání na 90°. 

Izolační trojsklo 4-16-4-16-4, 2x Planitherm Ultra s vrstvou SOFT-COATING, U=0,55 
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WK-1m-2, Rw= 33dB. Nerezový distanční rámeček mezi skly. Okno má termookapnice s 

úplným přerušením tepelného mostu a přídavné okapnice na křídle. Barva okapnic hnědá. 

 
Obr.23 Návrh okna    Zdroj: www.uniwin.cz 

 

Návrh vstupních dveří 

Dveře jsou z vybraného jakostního dřeva, jedná se o vícevrstvý lepený hranol 68 x 140 mm 

bez podélného napojení a bez vad dřeva, masivní konstrukce se třemi vysokozátěžovými 

panty, 3-bodový bezpečnostní systém zamykání, dvojité těsnění zvyšující zvukovou 

izolaci, masivní hliníkový práh 68 x 45 mm s přerušeným tepelným mostem, výborné 

tepelně-izolační vlastnosti dřevěné výplně U=1,0 Wk-1m-2, kombinace izolačních 

dvojskel s dřevěnými kazetami. Rozměry profilu rámu jsou 68 x 80 mm, rozměry profilu 

křídla: 68 x 140 mm. Venkovní rozměr dveří je navržen 1250 x 1970 mm dle ČSN. 

 

Obr.24 Návrh dveří          Zdroj: www.fk.cz/dvere-turnikety 
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Práce klempířské 

Oplechování bude provedeno klasickým způsobem z měděného (popř.poplastovaného) 

plechu. Dle požadavku investora, nebo případného kupce projektu. 

 

Povrchové úpravy 

Vnější omítka bude provedena dvouvrstvá vápenná, vnitřní omítky vápenné štukové, 

podhled v podkroví bude proveden sádrokartonovými deskami KNAUF. V koupelně, na 

WC a v kuchyni mezi kuchyňskou linkou budou provedeny keramické obklady. 

 

Podzemní voda 

Hladina podzemní vody bude ověřena hydrogeologickou zkouškou, dle výsledků zkoušky 

bude posouzen projekt autorizovaným inženýrem. 

 

Zásobení vodou 

Napojení vodovodu v místě určeném správou vodovodu a kanalizace. Qd podle výpočtu 

vyšlo 0,56 l/s, z toho vyplývá, že návrh DN vodovodní přípojky musí být 32mm. 

 

Kanalizace  

Odpadní vody budou svedeny do kanalizační přípojky napojené na nově zbudovanou 

kanalizaci v obci, vedoucí do čističky odpadních vod. 

Byl proveden výpočet množství splaškových vod dle ČSN 75 6760, EN 12056. Bilance 

množství odpadních splaškových vod se předpokládá jako množství potřeby vody snížené 

o 10%. 

 

Teplo a palivo 

Vytápění rodinného domu předpokládá ústřední plynové, kombinované s tuhými palivy. 

Plynová přípojka bude provedena napojením na nově zbudovaný plynovod. Typ kotle bude 

upraven dle požadavků investora, nebo případného kupce projektu. 

 

Elektrická energie 

Přípojka bude provedena napojením na nově navržené venkovní vedení. Připojení bude 

provedeno po dohodě s ČEZ a.s.. 
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Komunikace 

Přístup a příjezd k RD bude z nově navržené místní komunikace. 
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7. CENOVÝ PROPOČET 

Cenový propočet je dělán na celou stavbu, kterou bude provádět developerská společnost. 

Náklady budou sníženy dotacemi od obce, kraje a možných dotací Evropské Unie. Pomocí 

dotací bude financována dopravní a technická infrastruktura, popř. městský mobiliář a 

zeleň. Celková cena pro koncového klienta bude možné částečně ponížena. 

 

Tab.8 Krycí list propočtu 

KRYCÍ LIST PROPO ČTU 

       

Objekt : Název objektu :   JKSO :   

    Propočet nákladů (JKSO 801)       

Stavba : Název stavby :   SKP :   

    Zástavba Malé Hoštice    

Projektant :   

Počet měrných jednotek 

: 0 

Objednatel :   Náklady na MJ : 0 

Počet listů :     Zakázkové číslo :   

Zpracovatel projektu :   Zhotovitel :   

       

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady 

  Dodávka celkem 0 Vedlejší rozpočtové náklady = 1,50 % 3 206 707 

Z Montáž celkem 0         

R HSV celkem 213 780 492         

N PSV celkem 0         

ZRN celkem 213 780 492         

              

HZS 0         

RN II.a 

III.hlavy   213 780 492 Ostatní VRN   0 

ZRN+VRN+HZS 216 987 199 VRN celkem   3 206 707 

  

Vypracoval 

Za 

zhotovitele Za objednatele     
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   Jméno : 

Bc.  

Jan Chlumský Jméno :   

Datum :  Datum :  Datum :   

   Podpis:  Podpis :   

           

Základ pro DPH 0 %  činí :   0 Kč   

Základ pro DPH 10 %  činí :   0 Kč   

DPH 10 %  činí :   0 Kč   

Základ pro DPH 10 %  činí :   213 780 492 Kč   

DPH 10 %  činí :   21 378 049 Kč   

CENA ZA OBJEKT CELKEM     

235 158 541 

Kč   
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8. DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ 

Rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o 

změně vlivu stavby na využití území dle Přílohy č. 4 k Vyhlášce č. 503/2006 Sb. 

A. Úvodní údaje 

Název stavby:  Využití území lokality v obci Malé Hoštice pro funkci rodinného  

bydlení.   

Dotčené pozemky :  parcely č. 755/27, 766/37, 766/36, 927, v katastrálním území Malé 

Hoštice. 

Objednatel:   Úřad městského obvodu Malé Hoštice 

Slezská 4/11 

747 05 Opava-Malé Hoštice 

Zastoupen:   Gunter Hollesch, místostarosta 

Zpracovatel:   Bc. Jan Chlumský 

Tolstého 517 

67 401 Třebíč 

B. Průvodní zpráva 

1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

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

Poloha je v západní části obce v nezastavěné části na pozemcích vedených jako Plochy 

rodinné zástavby vesnického typu, plochy dopravy silniční podle Územního plánu Města 

Opava. 

 

b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci, 

Územní plán města Opava z roku 2006 

 

c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací, 

Nová zástavba, úřadu, komunikace a zeleně - splňují požadavky Územního plánu města 

Opava. 
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d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Podle vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí není 

předmětem této práce.  

 

e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

Dopravní infrastruktura se napojuje na stávající komunikaci ve variantách s křižovatkou 

nebo pomocí kruhového objezdu. Napojení technické infrastruktury dle vyjádření správců 

sítí. 

 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

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

Řešené území se z části nachází na ložisku nerostných surovin a z části na erozních 

půdách. Výstavba na daném území je podmíněna provedením geologického a 

hydrogeologického průzkumu. Založení RD bude na základě statického posudku dle 

výsledku průzkumů. 

 

g) poloha vůči záplavovému území, 

Malé Hoštice se nenachází v záplavovém území. 

 

h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí, 

 

Tab.9 Druhy dotčených parcel 

Kat. 
číslo Výměra Druh pozemku Vlastnické právo 

755/27 33847 orná p ůda Česká republika - pozemkový fond 

766/37 254472 orná p ůda Česká republika - pozemkový fond 

766/36 12456 orná p ůda Barbara Litomiská, Vyskytná 2, Vyskytná, 394 05 

927 28878 silnice 
Statutární m ěsto Opava, Horní nám ěstí 382/69, Opava, 
Město, 746 26 

755/29 19228 orná půda 
Daniel Adametz, Dvořákova 358/20, Opava, Malé Hoštice, 747 
05 

755/21 9728 orná půda Jiří Hořínek, Družstevní 132/14, Opava, Malé Hoštice, 747 05 

354 13047 ostatní plocha Česká republika - pozemkový fond 

755/3 806 orná půda Česká republika - pozemkový fond 

755/1 1068 orná půda 
Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Opava, Město, 
746 26 

429 425 
zastavěná plocha a 
nádvoří Zbyněk Kramný, Opavská 140/1, Opava, Malé Hoštice, 747 05 

430 197 zahrada Zbyněk Kramný, Opavská 140/1, Opava, Malé Hoštice, 747 05 

431 1119 orná půda Zbyněk Kramný, Opavská 140/1, Opava, Malé Hoštice, 747 05 
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435/9 561 zahrada Ing. Libor David Horní 328/9, Opava, Malé Hoštice, 747 05 

   Marta Davidová Horní 328/9, Opava, Malé Hoštice, 747 05 

435/10 573 zahrada Petr Neděla Horní 331/11, Opava, Malé Hoštice, 747 05 

   Jarmila Nedělová Horní 331/11, Opava, Malé Hoštice, 747 05 

435/11 527 zahrada Petr Wittek, Horní 330/13, Opava, Malé Hoštice, 747 05 

435/15 590 zahrada Richard Takács, Horní 365/15, Opava, Malé Hoštice, 747 05 

764/11 706 ostatní plocha Barbara Litomiská, Vyskytná 2, Vyskytná, 394 05 

764/1 4394 ostatní plocha 
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 

 

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

Přístup na staveniště bude ze silnice první třídy číslo I/55, v období rekonstrukce této 

silnice bude vedena objížďka dle vyjádření Policie České republiky. 

 

j) zajištění vody a energií po dobu výstavby. 

Voda a energie budou zajištěny z budovy Obecního úřadu, který je zadavatelem této práce. 

 

2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a) účel užívání stavby 

Revitalizace části Malých Hoštic bude tvořit zástavba rodinných domů v západní části 

obce, včetně komunikací, ozelenění a mobiliáře. 

  

b) trvalá nebo dočasná stavba 

podle Zákona č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu se jedná o stavbu 

trvalou. 

 

c) novostavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu v celé části. 

  

d) etapizace výstavby. 

V první etapě dojde k vybudování technické a dopravní infrastruktury. Druhá část obsahuje 

výstavbu samostatných rodinných domů. Poslední částí výstavby bude úprava terénu a 

ozelenění.  
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3. Orientační údaje stavby 

 

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

plochy obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.), 

Údaje viz. výkresová dokumentace stavby. Plochy a účel využití budov bude pro rodinné 

bydlení vesnického typu. Celkem se zde nachází 28 rodinných domů. 

Velikost RD  

Obestavěný prostor –   144m2  až 293m2 

Podélná plocha -   12m   až 27m 

Velikost zahrady –   500m2  až 2300m2 

 

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

Bilance nároku tepla viz. příloha Tepelné ztráty budovy RD 

 

 

c) celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii), 

Průměrná spotřeba vody na jeden dům je předpokládána 0,6l/s 

 

d) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod, 

Maximální průtok kanalizace je stanoven na Qmax=5,64l/s 

 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě 

Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě 

budou řešeny v další části projektové dokumentace. 

 

f) požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Specifický příkon Pbi 10,10 kW.bj.-1 

g) předpokládané zahájení výstavby, 

Předpokládaný termín zahájení stavby je 1. dubna 2012. 

 

h) předpokládaná lhůta výstavby. 

Předpokládaná doba výstavby je 16 měsíců a stavba by měla být hotová 30. srpna 2013. 
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C. Souhrnná technická zpráva 

1. Popis stavby 

 

a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku, 

Důvodem byla potřeba nové zástavby rodinných domů nedaleko města Opavy v klidné 

zóně a zároveň snaha o zlepšení kvality prostředí v obci. 

 

b) zhodnocení staveniště, 

Staveniště se nachází na dobře přístupném místě s napojením na veškeré inženýrské sítě 

s prostorem pro dočasné zázemí firmy, jejich dělníků a sklady materiálu. 

 

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Rodinné domy budou dle stávajících platných norem a zákonů ČR. Zástavba bude jedno a 

dvoupodlažní vesnického typu s přistavěnou garáží. 

 

d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a 

provozního), 

Rodinný dům je z tvárnic Porotherm a jeho technologické části odpovídají požadavkům 

Českých státních norem. 

 

e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu, 

Veškeré navržené úpravy odpovídají platné legislativě, požárně bezpečnostním, 

hygienickým předpisům a Českým technickým normám. 

 

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

průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných 

konstrukcí. 

Pro výstavbu bude proveden geologický a hydrogeologický průzkum. Stavby budou 

jednotlivě posuzovány na únosnost základové spáry. 
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2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 

a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické 

podmínky stavebního pozemku, 

Byla provedena prohlídka staveniště a  zaměření stávajícího stavu včetně 

fotodokumentace.     

Je nutné provést radonový průzkum pro stavbu RD. 

 

b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se 

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

památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením 

způsobu jejich ochrany 

Ochranná pásma obsahuje výkresová část - Situace řešeného území s vyznačením limitů 

území. 

 

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

Dojde k sejmutí ornice ve výšce 30cm. Kácení dřevin, určených k odstranění provede 

specializovaná firma. 

 

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

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

Pozemek bude vyňat ze zemědělského půdního fondu dle elaborátu pro vynětí že ZPF, 

který bude vypracován. 

 

e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

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

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

stavebního pozemku 

K přeložkám inženýrských sítí nedojde, pouze budou napojeny přípojky na stávající 

inženýrské sítě v místech vyznačených od správců sítě. Napojení na stávající komunikaci 

viz projektová dokumentace. 
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f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

požadavcích na přesun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy. 

Sejmutá ornice bude uložena a použita pro zpětné ohumusování. Zemina z výkopu bude 

odvezena na skládku. 

 

3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii 

 

a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

Provoz dle rodinné zástavby vesnického typu bude nenáročný, bez výrobního programu 

v pěší zóně. 

 

b) předpokládané kapacity provozu a výroby 

Kapacita jednotlivých RD bude dle jednotlivých typů budov. 

  

c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i 

vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů 

Bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

d) návrh řešení dopravy v klidu 

Viz výkresová dokumentace - Návrh dopravního řešení. 

 

e) odhad potřeby materiálů, surovin 

Bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace. 

 

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

splaškových a dešťových vod 

Likvidaci odpadu řeší město Opava za pomoci najaté soukromé firmy.  

Dešťová a splašková voda RD je napojena na oddílný řad obce.  

 

g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

Viz. příloha 5 

 

h) řešení ochrany ovzduší 

Viz. příloha 5 
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i) řešení ochrany proti hluku 

Ochrana proti hluku je řešena pomocí stromů a keřů, jedná se o provoz s nízkou hlučností. 

j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob. 

Jednotlivé parcely mají navržené oplocení, branku se vstupem pro pěší a bránu pro vjezd 

automobilu. 

 

 

4. Zásady zajištění požární ochrany stavby 

 

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení 

a způsobu využití stavby: 

 

1. řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Budovy jsou odstupňované v dostatečné vzdálenosti a splňují požadavky na požární 

bezpečnost. 

 

2. řešení evakuace osob a zvířat 

Bude řešena v dalším stupni projektové dokumentace v Evakuačním plánu. 

 

3. navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek 

Zdroj požární vody bude z nově vybudovaného požárního hydrantu, viz výkresová 

dokumentace. 

 

4. vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

Stavba odpovídá požárně bezpečnostním předpisům a je vybavena hasicími přístroji dle 

požadavku protipožární ochrany. 

 

5. řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

Komunikace jsou navrženy na minimální šířku, avšak tak, aby byl vždy zajištěn průjezd 

aut Hasičského záchranného sboru. 

 

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

na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva 

Nevznikly důvody ke vzniku územně požární stavby. 
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5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Bude součásti další projektové dokumentace. 

 

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

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

zrakově postižených 

Řešení se řídí Vyhláškou č. 398 / 2009 ze dne 5. listopadu 2009, o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Bezbariérově je řešena 

komunikace pro pěší, místa pro přecházení, parkovací stání a vstupy do objektu tak, aby 

plnily znění této vyhlášky. 

 

7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

 

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

popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků 

Vliv stavby na životní prostředí (E.I.A.) bude součástí dalšího stupně projektové 

dokumentace . 

 

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

V dané oblasti se nenachází vodní zdroje ani léčebné prameny, ochrana přírody a krajiny 

se bude řídit podle platných vyhlášek a zákonů. 

 

c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 

stavby. 

Na stavbu se nevztahuje požadavek žádného zvláštního ochranného pásma. 

 

8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) povodně 

Navrhovaná stavba není v povodňové oblasti, proto není potřeba tuto část blíže řešit. 

 

b) sesuvy půdy 

Oblast se nachází na pevném rovinatém terénu, kde nehrozí sesuvy půdy, proto není nutno 

tuto část řešit. 
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c) poddolování 

Řešená část se nenachází na poddolovaném území. 

 

d) seizmicita 

Zástavba se nenachází v seizmické oblasti. 

 

e) radon 

Návrh radonové izolace bude proveden dodatečně po zkouškách radonu v další části 

projektové dokumentace. 

 

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

Protihluková opatření jsou zajištěna výsadbou stromů a keřů, toto opatření je dostatečné 

z důvodu nehlučného prostředí a nízké frekventovanosti místní komunikace. 

 

9. Civilní ochrana 

 

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

obyvatelstva 

Stavba odpovídá požadavkům civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 

 

b) řešení zásad prevence závažných havárií 

Další stupeň projektové dokumentace bude řešit havarijní plán a prevenci havárií.  

 

c) zóny havarijního plánování. 

Havarijní zóny budou řešeny v havarijním plánu a prevencí havárií. 

 

D. Výkresová dokumentace 

Výkresová dokumentace viz. Seznam výkresů.  
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E. Dokladová část 

a) zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků 

veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení, 

Veškerá stanoviska dotčených účastníků řízení jsou zapracována do PD. 

 

b) závazná stanoviska dotčených orgánů 

Viz. příloha 4. 

 

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

Viz. příloha 4. 

 

 

d) případná vyjádření účastníků řízení. 

Obsahuje dokladová část PD – zde není řešeno. 
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9. ZÁVĚR 

V Diplomové práci se mi podařilo dosáhnout stanovených cílů potřeb obce Malé Hoštice a 

požadavků nároků na Diplomovou část podle Zadání a požadavků stavební fakulty Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. V návrhu bylo dodrženo využití území 

obce rodinnou zástavbou vesnického typu. Cílem mé práce bylo rozšířit obec, dát ji jasný 

architektonický a urbanistický ráz, ale zároveň nezměnit typ vesnické zástavby. Byly 

dodrženy podmínky  Územního plánu a veškeré požadavky na bezpečnost podle platných 

českých státních norem, vyhlášek a zákonů. V této práci jsem se zaměřil především na 

rekapitulaci základních poznatků na vymezeném území, o rozbor stávajícího stavu včetně 

ochranných pásem a jejich vazbou na Územní plán. Vyhotovil jsem návrhy městského 

mobiliáře. Vytvořil jsem dvě zóny, v severní části je to zóna TEMPO 30 a v jižní části byla 

navržena obytná zóna. Tyto zóny zklidňují provoz na komunikaci v místech výskytu 

chodců a dotváří klidné prostředí vesnického typu.  Navrhl jsem zástavbu s rodinnými 

domy v počtu 28, které se skládají z 5-ti typů budov. Vybral jsem jeden dům, který jsem 

rozpracoval do konkrétní podoby a celý návrh pak doplnil vhodným mobiliářem, zelení a 

parkovacími místy. 

 Zhotovený návrh přináší pro obec Malé Hoštice nové možnosti ve všech směrech, 

zvláště ve snaze zvýšit počet obyvatel, kteří dávají přednost klidu obce s dostupností do 

nedalekého města před přelidněnými sídlišti. 

 Ve své práci jsem se opíral především o poznatky získané během studia na          

VŠB – TU Ostrava na Fakultě stavební a uvedené zdroje včetně doporučené literatury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

Seznam použité literatury: 

[1] Doutlík, L.: Zonální struktury, ČVUT, Praha, 1996 

[2] Hasík, O.: Územní plánování, VŠB, Ostrava, 2003 

[3] Horký, J.: Krajina, zeleň a voda v práci architekta, SNTL, Praha, 1984 

[4] Maier, K.: Územní plánování, ČVUT, Praha, 2000 

[5] Neufert, E.: Navrhování staveb, Consultinvest, Praha, 1995 

[6]   Petr Š. a kolektiv : Městské inženýrství I, Praha 1998 

[7]  Zákon č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 

[8] Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

[9]  Vyhláška MMR č.  268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

[10] Vyhláška MMR č.    269/2009 Sb.  kterou  se  mění  vyhláška  č.  501/2006 Sb.,  

o obecných požadavcích na využívání území 

[11] Územní plán Opava – textová část 

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

[13]  ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 

[14] ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodního potrubí 

[15] ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 

[16] Český normalizační institut, dostupné z <http://www.cni.cz> 

[17] Oficiální stránky statutárního obce Malé Hoštice, dostupné z  

            <http:// www.malehostice.cz>  

[18] Ústav územního rozvoje, dostupné z <http://www.uur.cz/> 

[19] Český statistický úřad Ostrava  <http://www.czso.cz/ >  

http://www.kulant.cz/  

[20] PS světelné zdroje s.r.o., dostupné z <http://www.ps-svetelnezdroje.cz>  

[21] Remis s.r.o. Brno, (žula)dostupné z <http://www.remis.info/ > 

[22] Beta Olomouc (dlažba)dostupné z <http://www.betaol.cz/ > 

[23] Vybavení měst a obcí dostupné z <http://www.mevatec.cz/>  

[24] Bakalářská práce Studie zástavby ulice U Stromovky v Havířově 

[25]  Město Opava – Obecně závazná vyhláška č. 15/2001 

[26]  Otevřená encyklopedie <http://www.wikipedie.cz/> 

[27]  Mapy  <http://www.mapy.cz/> 

[28] Město Opava <http://www.opava-city.cz/> 



 59 

[29] Přednáška číslo 9, Městská komunikace , VUT v Brně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

Seznam tabulek 

Tab.1 Druhy pozemků 

Tab.2 Vývoj počtu obyvatel 

Tab.3 Počet obyvatel 

Tab.4 Katastr nemovitosti 

Tab.5 Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání 

Tab.6 Výpočtový průtok vnitřního vodovodu 

Tab.7 Výpočet odpadních vod 

Tab.8 Krycí list rozpočtu 

Tab.9 Druhy dotčených parcel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

Seznam obrázků 

Obr.1 Vlajka a znak obce Malé Hoštice 

Obr.2 Širší vztahy 

Obr.3 Vymezené území 

Obr.4 severní část řešeného území 

Obr.5 severovýchodní část řešeného území 

Obr.6 severozápadní část řešeného území  

Obr.7 Jižní část řešeného území 

Obr. 8 Geologická mapa 

Obr.9 Odstupové vzdálenosti rodinných domů 

Obr.10 Zpomalovací práh 

Obr.11 Návrh katastru nemovitosti 

Obr.12 Řez chodníku 

Obr.13 Dlažba 

Obr.14 Zvýšený obrubník 

Obr. 15 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

Obr.16 Betonová lavička 

Obr.17 Květináč 

Obr.18 Odpadkový koš 

Obr.19 Stojan na kola 

Obr.20 Pouliční lampa 

Obr.21 střešní taška 

Obr.22 komín Porotherm 

Obr.23 Návrh okna 

Obr.24 Návrh dveří 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

Seznam příloh 

Příloha 1 Fotodokumentace  

Příloha 2 Majetkoprávní vztahy dotčených pozemků 

Příloha 3 Vizualizace 

Příloha 4 Vyjádření správců sítě 

Příloha 5 Inženýrské sítě 

Příloha 6 Urbanistická ekonomie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

Seznam výkresové části 

Výkres č. 01   Širší  vztahy M( 1:2000) 

Výkres č. 02   Vazba na občanskou vybavenost (M 1:2000) 

Výkres č. 03   Využití ploch dle návrhu změn územního plánu (M 1:2000) 

Výkres č. 04   Voda a kanalizace – stávající stav (M 1:2000) 

Výkres č. 05   Energetika – stávající stav (M 1:2000) 

Výkres č. 06   Limity území (M 1:2000) 

Výkres č. 07   Urbanistický návrh „A“ (M 1:1000) 

Výkres č. 08   Urbanistický návrh „B“ (M 1:1000) 

Výkres č. 09   Dopravní řešení „A“ (M 1:1000) 

Výkres č. 10   Elektřina, plyn, sdělovací kabely – návrh „A“  (M 1: 2000) 

Výkres č. 11   Voda a kanalizace – návrh „A“ (M 1:2000) 

Výkres č. 12   RD - 1.NP (M 1:100) 

Výkres č. 13   RD - 2.NP (M 1:100) 

Výkres č. 14   RD – řez A (M 1:50) 

Výkres č. 15   RD – řez B (M 1:50) 

Výkres č. 16   RD - pohledy (M 1:100) 

Výkres č. 17   Vizualizace (M 1:5000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

1. ÚVOD...................................................................................................................................................... 1 

2. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK ............... .................................................... 2 

2.1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ....................................................................................................................... 2 

2.1.1 Nástroje územního plánování .................................................................................................... 2 

2.1.2 Územní studie ............................................................................................................................ 3 

2.2 URBANISMUS .................................................................................................................................. 3 

2.3 ZÓNA BYDLENÍ ................................................................................................................................ 4 

2.4 RODINNÝ DŮM ................................................................................................................................ 4 

2.4.1 Třídění rodinných domů podle způsoby zástavby a uplatnění v urbanistické struktuře ............ 4 

2.4.2 Odstupové vzdálenosti rodinných domů .................................................................................... 5 

2.5 DOPRAVA........................................................................................................................................ 5 

2.5.1 Pěší zóny.................................................................................................................................... 6 

2.5.2 Zóna TEMPO 30........................................................................................................................ 7 

2.5.3 Zpomalovací prahy.................................................................................................................... 8 

3. INFORMACE O ÚZEMÍ...................................................................................................................... 9 

3.1 MALÉ HOŠTICE............................................................................................................................... 9 

3.2 HISTORIE OBCE MALÉ HOŠTICE.................................................................................................... 10 

3.3 ŠIRŠÍ VZTAHY ................................................................................................................................ 10 

3.4 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ ................................................................................................................ 12 

3.5 PŘÍRODNÍ POMĚRY ........................................................................................................................ 14 

3.5.1 Geografická poloha obce Malé Hoštice .................................................................................. 14 

3.5.2 Klimatické podmínky ............................................................................................................... 14 

3.5.3 Geologická a geomorfologická poloha.................................................................................... 14 

4. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ................................................................................................................................. 16 

4.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉ LOKALITY ....................................................................................................... 16 

4.2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU........................................................................................................... 17 

4.3 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ .................................................................................................................. 19 

4.4 PLOCHY RODINNÉ ZÁSTAVBY VESNICKÉHO TYPU (RV)................................................................. 19 

5. SWOT ANALÝZA............................................................................................................................... 22 

5.1 SILNÉ STRÁNKY: ........................................................................................................................... 22 

5.2 SLABÉ STRÁNKY: .......................................................................................................................... 22 

5.3 PŘÍLEŽITOSTI: ............................................................................................................................... 23 

5.4 HROZBY: ....................................................................................................................................... 23 

6. URBANISTICKÝ NÁVRH ŘEŠENÍ .................................................................................................24 

6.1 VARIANTY ŘEŠENÍ LOKALITY ........................................................................................................ 24 

6.1.1 Urbanistický návrh varianty  „A“ ........................................................................................... 24 

6.1.2 Urbanistický návrh varianty  „B“ ........................................................................................... 25 



 65 

6.1.3 Zhodnocení variant.................................................................................................................. 25 

6.2 NOVÉ PARCELY............................................................................................................................. 26 

6.3 TERÉN........................................................................................................................................... 27 

6.4 DOPRAVA...................................................................................................................................... 27 

6.4.1 Automobilová........................................................................................................................... 27 

6.4.2 Pěší .......................................................................................................................................... 28 

6.4.3 Statická doprava...................................................................................................................... 29 

6.5 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA......................................................................................................31 

6.6 ZELENÉ PLOCHY............................................................................................................................ 34 

6.6.1 Charakteristika ........................................................................................................................ 34 

6.6.2 Návrh zeleně ............................................................................................................................ 35 

6.6.3 Požadavky na zeleň.................................................................................................................. 35 

6.7 PLOCHY PRO ODPOČINEK A RELAXACI ........................................................................................... 36 

6.7.1 Betonová lavička s opěradlem................................................................................................. 36 

6.7.2 Odpadkový koš......................................................................................................................... 36 

6.7.3 Stojan na kola .......................................................................................................................... 37 

6.7.4 Pouliční osvětlení .................................................................................................................... 37 

6.8 NÁVRH RODINNÉHO DOMU............................................................................................................ 38 

6.8.1 Architektonické řešení ............................................................................................................. 38 

6.8.2 Stavebně technické řešení ........................................................................................................ 38 

7. CENOVÝ PROPOČET....................................................................................................................... 44 

8. DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ..................... .............................................................. 46 

A. ÚVODNÍ ÚDAJE ....................................................................................................................................... 46 

B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ................................................................................................................................. 46 

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA............................................................................................................. 50 

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE.................................................................................................................. 55 

E. DOKLADOVÁ ČÁST .................................................................................................................................. 56 

9. ZÁVĚR ................................................................................................................................................. 57 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: ........................................................................................................ 58 

SEZNAM TABULEK ................................................................................................................................... 60 

SEZNAM OBRÁZK Ů................................................................................................................................... 61 

SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................................................... 62 

SEZNAM VÝKRESOVÉ ČÁSTI................................................................................................................. 63 

 


