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ANOTACE 

 

Hanzalíková, M. : Územní studie lokality ,,v Bažantnici“ v Hodoníně pro zástavbu 

rodinnými a bytovými domy, Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Katedra městského inženýrství, 2010, Diplomová práce, Vedoucí : Ing. Pavel 

Sýkora, 51 stran 

 

Cílem diplomové práce je komplexní návrh zástavby objekty bydlení v lokalitě ,,V 

Bažantnici“ v obci Hodoníně. 

Diplomová práce je vypracovaná v rozsahu územní studie s urbanistickým řešením 

zástavby ve variantách. Následně byla vybrána jedna varianta s propočtem nákladů. 

V práci bylo nutno respektovat stávající objekty v areálu. V první části jsou úvodní údaje a 

rekapitulace teoretických východisek. Dále je proveden rozbor řešené lokality s důrazem 

na limity využití území. V poslední části je rozepsána souhrnná technická zpráva řešení 

bytového domu včetně technického a dispozičního řešení. 

 

ANNOTATION  

 

Hanzalíková, M. : Territoral study sites in Bažantnice "in Hodonin for construction family 

and residential  buildings, Ostrava, VŠB – Technical University of Ostrava, Fakulty of 

building Ostrava , 2010, Diploma thesis, Thesis Supervisor: Ing. Pavel Sýkora.D., 51 pages 

 

The aim of this diploma thesis is a comprehensive plan for building residences in the 

locality “V Bažantnici” in the village Hodonin. 

This thesis is elaborated in the range of territorial studies addressing urban buildings in the 

variants. Subsequently, the selected one variant of the costing. The work was necessary to 

respect the existing buildings on this area. The first part is introductory data and recap 

theoretical background . Furthermore, an analysis designed site with an emphasis on land 

use limits. The last section is a breakdown summary report technical solutions, including 

residential building and technical layout. 
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Seznam zkratek 
 
 
ČOV   čistička odpadních vod 

DN   zkratka pro profil potrubí 

MJ   měrná jednotka 

NN   nízké napětí 

NP   nadzemní podlaží 

STL   středotlaký plynovod  

THU   technické hospodářské ukazatele 

TKO   tříděný komunální odpad 

TS   trafostanice 
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1. ÚVOD 

 

Důvodem zpracování územní studie byla potřeba zpracování koncepce bytové zástavby. 

Hlavním úkolem mé diplomové práce je komplexní návrh zástavby objektů bydlení 

v lokalitě ,, v Bažantnici“ ve městě Hodoníně. V urbanistickém návrhu se jedná o zástavbu 

rodinnými a bytovými domy. Za tímto účelem bude proveden rozbor problematiky 

současného stavu území na základě získaných podkladů, poznatků a potřebách lokality.  

 

Celková plocha řešeného území je 13ha. V době zadání diplomové práce probíhala 

změna územního plánu. V územním plánu města je tato plocha určená k rekreaci. 

V současné době se na většině území nachází smíšený les, pionýrské městečko a stávající 

garáže. Lokalita se rozkládá na parcelách jejichž vlastníky jsou jak soukromé fyzické 

osoby, tak Lesy ČR a samotné město Hodonín.  

 

Terén je zde téměř rovinatý se svahováním od východu na západ s maximálním 

převýšením 3m. V území je taktéž řešeno stávající chatové městečko, které bude 

rekonstruováno a přepracováno. Součástí navrhnutých ploch je využití stávající zeleně, 

vymezení odpočinkových ploch a napojení na stávající technickou a dopravní 

infrastrukturu.  

 

Cílem mé diplomové práce byl návrh komplexní zástavby objekty pro bydlení bytovými a 

rodinnými domy, vymezení oddechových a relaxačních ploch, zajištění napojení na 

stávající dopravní infrastrukturu a vymezit parkovací stání, dále napojení na stávající 

technickou infrastrukturu a stručné ekonomické zhodnocení návrhu 
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2. ZÁKADNÍ ÚDAJE O M ĚSTĚ HODONÍNĚ 

 

2.1 Poloha 

 

Město Hodonín je průmyslovým městem nacházejícím se na jižní Moravě v pohraniční 

oblasti České republiky sousedící se Slovenskem a Rakouskem vzdáleném  30km vzdálené 

od hranic. Žije zde  26 075 obyvatel. Okres Hodonín se rozkládá na rozloze 1099,13 km2 

s hustotou osídlení 144 obyvatel/m2 díky čemuž se řadí mezi okresy s vyšší lidnatostí. 

[17,26] 

 

2.2 Širší vztahy 

 

Městem prochází rychlostní silnice č. I/55 vedoucí od Uherského Hradiště přes Hodonín 

do Břeclavi, kde dál pokračuje. Zde se napojuje na mezinárodní komunikaci D2, vedoucí 

do Brna vzdáleného 75 km a v druhém směru do Vídně ve vzdálenosti 130 km. Další 

významný tah je směrem k hraničnímu přechodu v Hodoníně směrem na Slovensko. Město 

půlí na dvě části železniční trať vedoucí z Rakouska do Polska. (viz výkres 1). [17, 19, 28] 

 

 

Obr. 1 mapka ČR                                         Obr. 2 Lokalizace města 
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2.3 Občanská vybavenost 

 

V bezprostřední vzdálenosti od řešené lokality  se nachází mateřská, základní a střední 

škola. Dále je to Zoologická zahrada, za kterou se nachází sportovní stadion a sportovní 

hala. V docházkové vzdálenosti 300m jsou také zastávky MHD a obchod 

s potravinami.(viz výkres 1) 

 

2.4 Historie Hodonína 

 

Hodonín vznikl v 9. století nedaleko dnešních Mikulčic. Město od doby svého založení 

vyrůstalo jako strategický a obranný útvar, neboť bylo postaveno na křižovatce 

významných obchodních cest směrem na Uhry a podél Moravy zvaná jako Jantarová 

stezka. Tato strategická poloha přispěla k opětovným útokům, nájezdům a drancováním. 

Proto i díky značné industrializaci se město nemůže chlubit významnými historickými 

památkami. První zmínky jsou z roku 1073, kdy stál na ostrově v řece Moravě opevněný 

hrad. Po vodním hradu zanikl i zámek přestavěný na tabákovou továrnu, z rybářské čtvrti 

zmizely mlýny a obranné valy. K početnému nárůstu obyvatel došlo v pobělohorském 

období a po skončení třicetileté války.  

 

Ve 13.století je založeno město na pravém břehu řeky Moravy, na území, které 

svou vyšší polohou bylo chráněno před záplavami. Na severním ostrově prokopáním umělé 

strouhy vzniklo židovské město, těsné a přelidněné. Později bylo povýšeno na královské 

město. Hodonín se rozšiřoval severním směrem a tento trend si uchoval až do tohoto 

století. tepnou města a osou města je ulice vedoucí od náměstí k nádraží a odtud přes 

jalovou strouhu na zámecké náměstí a dále přes rameno řeky Moravy k tabákové továrně, 

vzniklé v místech bývalého hradu. V roce 1838 díky postavení severní dráhy dochází 

k rychlému rozvoji města.  

 

Do pol.19 stol. byl Hodonín vyloženě rolnického charakteru, v druhé polovině 

dochází k budování továren, k tabákové továrně a továrně na vatu přibyla Manthnerova 

sladovna, starý cukrovar, r.1885 nový cukrovar, 1871 nový velký parní mlýn a v roce 1901 

jsou založeny Redlichovy cihelny. Po 2. světové válce se rozvíjí za železnicí nové plochy a 

vznikají nové čtvrtě Bažantnice a Družstevní čtvrť. Další vývoj města je ovlivněn 

stávajícím rozdělením funkcí. 
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 Na druhé straně Hodonín je jedním ze středisek folklorní oblasti Slovácka a jsou 

zde předpoklady pro velice intenzivní kulturní život. [17, 27] 

 

 

    Obr. 3 Znak města Hodonín 

 

2.5 Klimatické podmínky 

 

Okres Hodonín spadá do oblasti velmi teplé, která je charakterizována velmi dlouhým 

létem, velmi teplým a suchým. Přechodné období je velmi krátké s teplým jarem a 

podzimem, s krátkou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.[17, 27] 

Zde jsou  uvedeny některé charakteristické hodnoty: 

- průměrná teplota vzduchu 9.5 °C 

- průměrný počet jasných dnů 69.8 

- průměrný počet dnů s mlhou 52.2 

- průměrný úhrn srážek 585 mm 

- průměrný úhrn srážek za vegetační období 365 mm 

 

2.6 Limity území 

 

Limitem se rozumí zákonem nebo jiným obecně platným právním předpisem daná 

nepřekročitelná mezní hodnota pro ochranu zdravého životního prostředí. 1) 

Podél hranice západní části řešeného území prochází potrubí vysokotlakého 

plynovodu, jehož ochranné a bezpečnostní pásmo zasahuje po celé délce do řešeného 

území a tím omezuje  možnost návrhu zástavby v celé ploše vymezeného území. Okrajem 

východní části prochází stávající jednotná splašková kanalizace, kterou musíme i s jejím 

ochranným pásmem dále v návrhu zohlednit.(viz výkres č.2) 

 
                                                 
1) ÚZEMNÍ PLÁN města Hodonína 
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3. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

 

3.1 Základní terminologie a pojmy 

 

3.1.1     Urbanismus 

Urbanismus je architektonický disciplína, jejímž základním cílem je navrhovat celé sídelní 

útvary a jednotky (vesnice,města) jako vyvážené a funkční prvky. Obsahuje postupy, 

činnosti a metody k harmonickému usměrnění lidského osídlení. Využívá se při tvorbě 

řešení zástavby měst, obcí a krajiny, často jako nástroj v územním plánování. Považuje se 

za vědní obor, který je zvláštní v tom, že některé urbanistické počiny jsou současně 

považovány za umění, respektive umělecká díla, protože urbanismus řeší nejen problémy 

technické, ale i estetické a výtvarné. Tento obor má jak teoretickou tak i praktickou 

stránku. Urbanismus směřuje k harmonickému uspořádání území, udržení ekologické 

rovnováhy s cílem zajistit udržitelný rozvoj. [20, 27] 

 

3.1.2      Urbanistická studie 

Je územně plánovací podklad, jenž řeší územně technické, urbanistické a architektonické 

podmínky využití území. Urbanistické studie se zpracovávají zpravidla pro území 

vymezené celou plochou obce nebo jen její částí podle potřeb problémů vybraných k 

řešení. Ojediněle se zpracovává pro území více obcí.  

 

Studie má předložit variantní (alternativní) řešení problémů v území. Konkrétní 

rozsah a obsah urbanistické studie se stanoví v jejím zadání, přiměřeně k obsahu a rozsahu 

z územně plánovací dokumentace. Má ověřit urbanistické koncepce pro následující 

pořizování územního plánu nebo regulačního plánu obce. [20, 27] 

 

3.1.3 Územní studie 

Územní studie složí k návrhu, prověření a posouzení možností změn rozvoje území, jehož 

cílem je ochrana a rozvoj některých funkčních systémů v území. . [20, 27] 
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3.1.4 Územní plán obce 

Je dokument územního plánování, který stanoví urbanistickou koncepci a také funkční 

využití všech ploch na celém území obce, jejich uspořádání a základní regulaci území obce 

s cílem zabezpečení souladu jednotlivých činností na jejím území. Stanovuje základní 

prostorové uspořádání zástavby na všech plochách. [2, 20, 27] 

 

3.1.5 Rodinný dům 

Je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá nárokům na rodinné 

bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k 

bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, jedno podzemní a maximálně 

dvě nadzemní podlaží a podkroví . [20, 27] 

 

3.1.6 Bytový dům 

Je stavba určená pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, s čtyřmi a více byty. Tyto 

byty musí být přístupné z domovní komunikace se společným hlavním vstupem, případně 

hlavními vstupy z veřejné komunikace. [20, 27] 

 

3.1.7 Byt 

Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým 

uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání 

určen. Stavebně technické uspořádání a vybavení bytu zahrnuje příslušenství, odpovídající 

požadavku trvalého bydlení a společné uzavření celého bytu. [27] 

 

3.2 Bydlení ve městě Hodonín 

 

3.2.1 Organizace sídla 

Současný stav organizace území je daný historickým vývojem. Nejreprezentativnější část 

města je centrum, které se nachází v excentrické poloze mezi výrobou a bydlením. Při 

vývoji města hráli významnou roli bariéry, ať přírodní či civilizační. Východně od centra je 

zóna bydlení, stejně tak i jihovýchodně, kde v poslední době došlo k totální přestavbě. 

Severozápadně od centra je za plochami výroby opět zóna bydlení - nejhezčí část města. 

Průmyslová výroba vytváří pět výrazných zón. [17] 
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3.2.2 Základní urbanistická koncepce 

Základní koncepce města je nejvýrazněji ovlivněna stávajícím rozložením funkcí, 

přírodními podmínkami a ochranou přírodních zdrojů. Značnou barieru tvoří železnice, 

která je ve městě v současné době překonatelná pouze dopravními koridory se značnými 

závadami. Významným záměrem ovlivňující koncepci je zvýšení rychlosti na železnici s 

odstraněním úrovňových přejezdů. Dalším omezujícím faktorem rozvoje města je ochrana 

přírodních zdrojů - nerostných surovin a jejich postupná těžba. Na východě jsou chráněná 

ložisková území ve formě cihlářských jílů, na severu je to ochrana lignitu a na západě 

dobývací prostor pro těžbu ropy. Rozvoj jihovýchodním směrem je omezen přírodními 

podmínkami, kde se nachází řeka Morava, která tvoří státní hranice se sousedícím 

Slovenskem. Mimoto rozvoj blokuje mnoho civilizačních barier - nadřazené tahy 

inženýrských sítí - plynovod, ropovod, venkovní vedení el.energie 110 kV. [17] 

 
3.2.3 Dosavadní trendy rozvoje 

Obytnou funkci města plní v zásadní míře východní, severovýchodní a severozápadní část 

města. Rozložení obytné funkce bylo ovlivněno nejprve vybudováním železnice, která 

vytváří značnou bariéru v organismu města a dále pak rozložením průmyslové výroby. 

Výstavba v posledních desetiletích byla poplatná předpisům a požadavkům společnosti. 

Vývoj směřoval k vytváření monofunkčních ploch bydlení a to především v sídlištích 

s velikou hustotou obyvatel a převýšenými objekty ( sídliště Jihovýchod, Větrná hůrka). 

Touto nevhodnou přestavbou byla narušena urbanistická struktura města. [17] 

 

3.2.4 Potřeba bydlení 

V posledních letech se začíná stávat  Hodonín přelidněný. Ve městě Hodoníně je 

nedostatek ploch pro bydlení v bytech i v rodinných domech. Vycházíme- li z 

předpokladu, že každá osoba by měla mít vlastní místnost, je v Hodoníně značná 

přebydlenost, tzn. je potřeba pro zlepšení situace značný počet nových bytů (na 1 byt 

připadá 2.84 osob, ale jen 2.56 místností)2). V budoucnu je obecně uvažováno s potřebou 

ploch 900 – 1200 m2 na 1 byt v rodinném domě. Tyto průměrné hodnoty jsou 

předpokládány pro novou výstavbu ve městě. [17] 

 

 

 

                                                 
2) ÚZEMNÍ PLÁN města Hodonína 
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3.2.5 SWOT analýza 

Silné stránky 

- v bezprostřední blízkosti mateřská, základní a střední škola 

- dobré dopravní napojení (silnice I. třídy, železnice) 

- přírodní prostředí  

- možnost napojení na stávající sítě technické infrastruktury 

Slabé stránky: 

- Nedostatek zastavitelných ploch pro bydlení 

- kácení vzrostlých dřevin velkého rozsahu 

- zmenšení plochy stávajícího ekosystému 

Příležitosti: 

- doplnění poptávky chybějících stavebních míst 

- zatraktivnění  dětského areálu 

Hrozby: 

- majetkové poměry 

- neschválení změny územního plánu 
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4. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

 

4.1    Podklady pro zpracování územní studie 

 

V počáteční fázi návrhu bylo nejdůležitější obstarat si všechna dostupná  podkladní data 

jak již v podobě textových regulativů nebo mapových podkladů vztahující se k dané 

lokalitě. 

 

Pro zpracování územní studie byly použity tyto podkladní materiály: 

Odbor pro rozvoj města Hodonína 

• Digitalizovaný územní plán města Hodonína 

• Digitalizovaná katastrální mapa řešeného území a přiléhajícího 

okolí 

Stávající inženýrské sítě území Český úřad zeměměřický a katastrální (ČUZK) 

• Výškopis řešeného území 

• Polohopis řešeného území 

• Ortofotomapa řešeného území 

 

4.2   Územní plán města Hodonín 

 

Město Hodonín má platný Územní plán vypracovaný urbanistickým střediskem v Brně 

v srpnu roku 1998 zpracovatelským kolektivem Ing.Arch.P. Mackerle, Ing.J. Růžička, 

Ing.M. Vašinová, Ing.M. Jokl, Ing.Z. Pavlovský, Ing.D. Stejskalová. 
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4.3  Úvodní údaje 

 

4.3.1 identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace 

 

Objednatel: MěÚ Hodonín 

  Odbor rozvoje města 

  Masarykovo náměstí 1 

  695 01 Hodonín 

Zpracovatel: Bc. Marcela Hanzalíková 

  Vacenovice 619 

  696 06 Vacenovice  

 

4.3.2 označení stavby a pozemku 

Stupeň zpracování: Dokumentace pro územní řízení 

Název akce   :  

Místo stavby    : Hodonín  

Kraj    : Jihomoravský  

Čísla parcel : 2436/1, 2436/7 , 2436/8, 2436/17, 2436/18, 2444/1,   

2438/2, 2438/3, 2438/4 [14] 

Celková využitelná plocha   : 13 ha  
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5. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

5.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

Město je rozděleno barierami a komunikacemi na zóny, které odpovídají členění na 

urbanistické obvody. Každá takto vytvořená zóna je určitým způsobem samostatná a měla 

by mít svoji identitu. Nejvýznamnějším prostorovým útvarem je centrum města tvořené 

ústředním prostorem a to Národní třídou a Masarykovým náměstím. Velice důležité je 

posilování významu a identity lokálních center v zóně Jihovýchod, Větrná hůrka, 

Bažantnice a Cihlář. 

 

Vlastní kvalitní identitu má obytná zóna  Bažantnice, kde objekty vytváří bloky a  

domy mají měřítko města a vše je rozmístěno v zeleni. Z tohoto důvodu nelze připustit 

prostorové narušení jedné z nejkvalitnějších lokalit města pro bydlení. [17] 

 

5.1.1 Poloha v obci, zastavěná část 

Jedná se o plochu jenž  se nachází, v části  Hodonína zvané jako Bažantnice, na okraji 

Hornické čtvrti. Řešeným územím je plocha o rozloze 13 ha s mírným svahováním od 

východu na západ vyznačený vrstevnicemi ve výkrese. Na severu a západu je území 

obklopeno smíšenými jehličnatými a listnatými lesy, na východě sousedí se stávajícími 

garážemi pro osobní automobily soukromých vlastníků a z části také pásem lesa z nímž 

jsou panelové domy s byty. Z téže strany také sousedí s areálem základní školy.Z jižní 

strany je to pak ulice Hornická čtvrť s volně stojícími rodinnými domy.  

Stávající využití lokality: 

Samotné území se skládá z pozemků z převážné části stejného vlastníka a stejného druhu 

využití území a to k rekreaci. Pozemky jsou porostlé smíšenými lesem skládající se 

z borovic a olší. Ve východní části je oplocený areál dětského městečka, který spravuje 

Zoologická zahrada Hodonín. Majitelem je Město Hodonín. V místech se nachází velká 

zděná budova jenž připojena na elektrickou síť, vodovodní řad a kanalizaci. Ostatní 

budovy jsou připojeni jen k elektrické síti. Tyto budovy mají pronajaty různé volnočasové 

organizace (Junák, Turisti, Historický šerm, Zálesáci, Modeláři). Plán do budoucna je stále 

pronajímat tyto budovy volnočasovým organizacím. 
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Obr.4 Foto – stávající areál             Obr.5  Foto – stávající BD  

 

          

Obr.6  Foto – pohled do ulice Hornická čtvrť         Obr.7 Foto – stávající garáže      

Hranice řešené části jsou vyznačeny ve výkresové části. Příjezd do lokality je zajištěn po 

ulici Hornická čtvrť a následně ulicí mezi stávajícími garážemi. Lokalita se nachází na 

okraji zastavěné části města. Uvnitř území se nachází stávající areál pionýrských chatek 

s hlavní budovou, který bude zohledněn v návrhu.  

 

5.1.2 Soulad s územně plánovací dokumentací 

Území se rozkládá na parcelách jenž jsou v současné době v územním plánu vedeny jako 

rekreační prostor a plochy zahrádkářských kolonií. V době zadání Diplomové práce 

probíhala změna ÚP, která měla zajistit to, aby daný záměr stavby územní studie zástavby 

lokality pro potřeby bydlení, byl  v souladu s územním plánem města. 
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5.1.3 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

Území určené pro výstavbu rodinných a bytových domů se bude nacházet v blízkosti 

rychlostní komunikace I/55 (Olomouc – Uherské Hradiště - Břeclav – státní hranice) a 

sousedství stávající ulici Hornická čtvrt´. Osobní automobily spolu s vozidly pro zajištění 

vývozu komunálního odpadu bude řešen pomocí nově vybudované obslužné komunikace 

s návrhovou rychlostí 30km/h MO 5,5/30. Dále bude území obsluhováno po taktéž nově 

zbudované obslužné komunikace MO 5,5/30, která vznikne v prostoru mezi garážemi po 

demolici jedné řady garáží Na ulici Erbenova jsou cca ve vzdálenosti 250m od území dvě 

zastávky MHD (linka 1,8). [17, 27] 

 

5.1.4 Napojení stavby na technickou infrastrukturu 

V řešeném území budou zbudovány nové sítě technické infrastruktury, které budou 

napojeny na stávající inženýrské sítě vodovodního řadu, jednotné splaškové kanalizace, 

elektrické energie a sdělovací kabely. Rohem území ve východní části prochází stávající 

nenotná kanalizace. Na východě se nachází potrubí vysokotlakého plynovodu. [17, 27] 

 

Ve výkresech je zakreslen stav těchto sítí technické infrastruktury, včetně návrhů 

napojovacích  bodů. Popis stavu i návrhu technického vybavení je popsán vždy v 

příslušných kapitolách, které se danému návrhu technického řešení věnují. 

 

Zásobování vodou 

Město Hodonín je zásobeno pitnou vodou ze skupinového vodovodu, který je dotován 

vodou z prameniště u města, a to z vodojemu Ratíškovice a je propojen s prameništěm 

Moravská Nová Ves. Surová voda z tohoto prameniště obsahuje zvýšené množství 

manganu a železa a proto je upravována ve stávající úpravně vody východně od města. V 

úpravně je akumulace 2 x 650 m3 + 1100 m3. Odsud je voda čerpána do zásobovací sítě 

města Hodonína, do zásobovací sítě Rohatce a do vodojemů. [17, 27] 

 

Odkanalizování města 

Stoková síť se postupem času vyvíjela do současné podoby, kdy je odkanalizováno celé 

město Hodonín. Vzniklé odpadní vody jsou čištěny v městské čistírně odpadních vod. 

Město je odkanalizováno jednotnou stokovou sítí. Kostru sítě tvoří hlavní sběrače I. až V. 

na něž navazují ostatní stoky nižších řádů. Město je podle informací provozu vodovodů a 
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kanalizací Hodonín považovat za město téměř 100 % odkanalizované. Řešenou lokalitu 

odvodňuje hlavní sběrač 1. 

 

Zásobování elektrickou energií 

Řešené území  je zásobováno elektrickou energií z rozvoden 110/22 kV Pánov a Hodonín. 

Rozvodny jsou zapojeny do systému rozvodů 110 kV z rozvoden o napětí 400/110 kV 

Sokolnice a Otrokovice. Pak jsou dále propojeny vedením 110 kV do rozvoden 

Nedakonice, Veselí nad Moravou, Klobouky, Kyjov a Tvrdonice. Dále je zde provedeno 

propojení na Slovensko. V rozvodně EHO Hodonín je instalováno na Pánově 1x40 MVA, 

dále 6 transformátorů 110/22 kV s instalovaným výkonem 2x40 MVA, 3x630 MVA a 

1x12,5 MVA. Dosahované maximální zatížení v  rozvodně 110/22 kV Hodonín je 56 MW, 

na  Pánově 18 MW. [17, 27] 

 

Zásobování plynem 

Město Hodonín je zásobováno plynem z vysokotlakého plynovodu 300(200)/ 40 jenž 

prochází severně nad městem. Na tento plynovod jsou napojeny vtl regulační stanice. [17] 

 

5.1.5 geomorfologické podmínky 

Geomorfologie  

řešené území : provincie - Západopanonská pánev 

soustava - Vídeňská pánev 

celek - Dolnomoravský úval 

nejnižší místo cca 150 m n.m. 

nejvyšší - vrch u Ratíškovic cca 242 m n.m. 

Celá oblast je narušována poddolováním,díky tomumohou lokální formy terénu prodělávat 

změny sedáním povrchu po hlubinné těžbě. 

Sesuvy se v řešeném území téměř nevyskytují, stejně tak i vodní eroze. [17] 

 

5.1.6  geologické podmínky 

Geologie  

Z geologického hlediska se skládá Pomoraví v širším okolí většinou z náplavů mořských, 

jezerních a říčních, z menší části větrných. Jsou zde zastoupeny jíly a písky, z nichž jíly 

poskytují dobrou surovinu cihelnám. Ke dalším vrstvám náleží i dvě lignitová souvrství. 

Ve čtvrtohorách, kdy řeka Morava a její přítoky tekly výše než dnes, se usadily terasové 
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štěrky a písky, navíc větrem přemisťované písky jsou váté. Vlastní tok Moravy lemují 

nejmladší náplavy aluviální - holocenní. Jsou zastoupeny hlínami, jíly, písky a teprve pak 

štěrky. 

V převážné části vytipované lokality jsou geologické podmínky dobré. Půda je zde 

tvořena nezpevněnými sedimenty. Před vlastním zahájením výstavby stavebních objektů 

však bude nutné provést v dané lokalitě geologický průzkum. [17] 

 

Půdní podmínky  z hlediska zákona o vynětí z lesního půdního fondu 

Lokalita je vzhledem k původnímu využití a stávajícímu zatřídění smíšeného lesa, tímto 

zákonem dotčena. Před samotnou výstavbou bude muset být tato plocha vyjmuta z lesního 

půdního fondu. 

 

5.1.7 hydrogeologie 

Území je součástí artézské Vídeňské pánve. Hydrogeologické poměry jsou v severní části 

Hodonína narušeny důlní činností. Tato vzniklá důlní voda je odčerpávána na povrch. V 

ropném poli na západu Hodonína se nachází 3 vrty s přítokem minerální vody 

charakterizované jako středně mineralizovaná chlorido sodná jódová voda. Mělké 

podzemní vody jsou vázány na vápnité jíly.Ve sníženinách tvořených převážně vátými 

písky voda gravitačně stéká po nepropustném podloží a hromadí se zde. Spolu se 

sníženinami tvoří voda dohromady tekuté písky.  

Území se nenachází v bezprostřední blízkosti žádného záplavového území. [17] 

 

5.1.8 přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 

Přístup na stavební pozemek bude zajišťován po stávající místní komunikaci v ulici 

Hornická čtvrť, která bude navazovat na nově zbudovanou obslužnou komunikaci vedoucí 

přes celé řešené území. Druhý přístup bude procházet mezi stávajícími garážemi osobních 

automobilů.  

 

5.1.9 Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Před vlastní výstavbou bytových a rodinných domů se v území zřídí nové sítě technické 

infrastruktury, které budou sloužit nejprve k výstavbě a poté k užívání obyvatel domů a 

bytů. 
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5.2 Základní charakteristika stavby a její užívání  

 

Bytové  rodinné domy v navrhované územní studii budou doplňovat stávající chybějící 

poptávku po plochách pro bydlení. Bytové domy jsou řešeny se sníženou výškou staveb 

oproti stávajícím, s územím sousedícím, bytovým domům. Bytové domy obsahují byty i 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Kolem tohoto území bude ponechán 

ochranný pás zeleně. V ponechaných částech lesa se nachází dětská hřiště pro děti do 6let a 

je zde vystavěno i multifunkční hřiště pro děti vyšších věkových kategoriích, které se bude 

nacházet na střeše parkového domu. Stávající areál s chatkami bude rekonstruován a 

zakomponován do území.  

Všechny projektované stavby v lokalitě budou řešeny jako novostavby a současně 

jako stavby trvalé.  

 

5.3 Orientační údaje stavby 

 

5.3.1 Základní údaje stavby 

Název stavby   : Územní studie lokality ,,V Bažantnici“ v Hodoníně      

      pro zástavbu rodinnými a bytovými domy 

Kraj    : Jihomoravský  

Obec    : Hodonín  

Celková využitelná plocha   : 13 ha  

 

Celková plocha zastavěná objekty : 7350 m2 

Zpevněné plochy   : 2154 m2 

Kapacita parkovišť      : 120 stání pro osobní automobily ( 17 stání pro ZTP) 

 

Územní studie je navrhnuta na pozemcích o velikosti 10ha, na kterém bude vystavěno 35 

rodinných domů, 10 bytových domů, obchod se smíšeným zbožím a  objekt pro parkování.  

 

V řešeném území jsou navrženy tyto stavební objekty: 

SO 01, SO 02, SO 04, SO 08, SO 09  -  Bytový dům – bez vestavné garáže 

Obestavěný prostor   2890 m3 
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Zastavěná plocha  295 m2 

SO 03, SO 05, SO 06, SO 07, SO 10  -  Bytový dům – s vestavnou garáží 

Obestavěný prostor   3096 m3 

Zastavěná plocha    295 m2 

SO 11 - SO 30 -  Rodinný dům – Typ 1 

Obestavěný prostor    416 m3 

Zastavěná plocha     95 m2 

SO 31 - SO 45 -  Rodinný dům – Typ 2 - Praktik 086 

Obestavěný prostor    416 m3 

Zastavěná plocha   89,3 m2 

SO 46 - obchod  

Obestavěný prostor    750 m3 

Zastavěná plocha   150 m2 

SO 47 - objekt pro parkování 

Obestavěný prostor    4680 m3 

Zastavěná plocha   780 m2 

 

5.3.2 Bytový dům 

Je navržen s třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním kde jsou navrženy garáže. 

V každém podlaží se vyskytují dva byty. V prvním nadzemním podlaží je navrhnut byt 

bezbariérový. 

Užitkové plochy bytů: 

- 1.NP   

 Byt č.1 má plochu 124,7 m2 – bezbariérový byt (4+kuchyně) 

 Byt č.2 má plochu 68,7 m2 (3+kk) 

- 2.NP   

 Byt č.3 má plochu 124,7 m2  (4+kuchyně) 

 Byt č.4 má plochu 78,2 m2 (3+kk) 

- 3.NP  je totožné s 2.NP 

 Byt č.5 má plochu 124,7 m2  (4+kuchyně) 

 Byt č.6 má plochu 78,2 m2 (3+kk) 

 

V prvním podzemním podlaží se nachází sklepní boxy, prádelna a garáže pro 3 

automobily. 
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5.3.3 Rodinný dům 

V zástavbě budou řešeny dva typy rodinných domů Saturn a Praktik (viz příloha 2 a 3) 

Užitkové plochy rodinných domů: 

RD Saturn má plochu           75 m2 

RD Praktik má plochu    118,2 m2 

 

5.3.4 potřeba elektrické energie 

Na jih od řešené lokality se nachází transformační stanice TS 400 kVA. Pro stanovení 

potřeby (příkonu) elektrické energie se uplatňuje výpočtové schéma založené na hodnotách 

specifické potřeby vztažené na účelovou jednotku a součiniteli soudobosti. [4] 

 

Výpočet spotřeby elektrické energie je proveden podle vzorce  Pb = Σ Pbi * βni , kde: 

 

 A …stupeň elektrifikace bytu – byt, v němž se elektrická energie používá k osvětlení a pro  

        drobné domácí spotřebiče 

Pb.…výpočtové zatížení (kW) 

Pbi …specifický příkon (kW*bj -1 )  

Σ Pbi …součet soudobých příkonů všech připojených bytů na dané vedení 

βni …součinitel soudobosti 

 

Druh připojovaných objektů: 

Bytový dům, celkový počet 10BD = 6 *10 = 60 bytů, stupeň elektrifikace bytu A 

 Pb = 7*0,34*60 = 142,8 kW 

Rodinný dům, celkový počet 35 RD, stupeň elektrifikace bytu A 

 Pb = 7*0,37*35 = 90,65 kW 

Samoobsluha 

 Odhad 30 kW 

Restaurace  

 Odhad 25 kW 

Pouliční osvětlení 

 Odhad 10 kW 

Rekreační areál 

 Odhad 30 kW 
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Celkem  328,45kW 

 

Celková potřeba elektrické energie pro celé území je 328,45 kW. 

Pro nové území bude muset být navržena nová transformační stanice o výkonu TS 

630kVA, protože stávající trafostanice nemá dostatečnou kapacitu na připojení všech 

objektů v území. Tu to transformační stanici je možno také rozdělit na 2 menší trafostanice 

o výkonech např . TS400kVA a TS160kVA. Vedení bude řešeno jako kabelové vedení 

nízkého napětí.  

 

5.3.5  potřeba zemního plynu 

Objekty v území budou připojeny na stávající rozvod středotlakého plynovodu o velikosti 

STL PE DN150. Předpokládá se, že plyn bude v domácnostech využíván k ohřevu teplé 

vody, vytápění bytu či objektu a k vaření. V bytovém domě bude v technické místností 

umístěn centrální kotel, který bude sloužit pro ohřev a vytápění všech bytových jednotek. 

Místo napojení je zakresleno ve výkrese energetiky č.9  [4] 

 

Výpočet se provede dle vzorce isip PqQ ⋅∑=    [m3 . h-1] 

siq ……příslušná specifická hodnota potřeby energetického plynu 

iP  ……počet účelových jednotek 

 ik  ……koeficient současnosti daného účelu spotřeby 

Stupeň plynofikace bytu   qi (m
3/hod) qi (m

3/rok) 
Vaření (sporák) 1,2 190 
Příprava TUV 2,1 420 

1860 Topení –BD 
              RD 

2,5 
2,1 3000 

Tab.1 Tabulkové hodnoty zemního plynu  

 

BYTOVÝ DŮM         RODINNÝ DŮM 

1) Hodinová potřeba zemního plynu 

o Vaření  

=⋅⋅=⋅⋅= 23,0602,1111max, kPqQ ihh
 16,56 m3.h-1     =⋅⋅= 25,0362,1

1max,h
Q  10,80 m3.h-1 
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)( ( ) 23,0
1660ln

1

16ln

1
1 =

+
=

+
=

P
k       ( ) 25,0

1636ln

1
1 =

+
=k  

o Příprava  

=⋅⋅=⋅⋅= 23,0601,2122 kPqQ ihh  28,98 m3.h-1     =⋅⋅= 25,0361,22hQ 18,9 m3.h-1 

 

o Topení   

=⋅⋅=⋅⋅= 129,0605,2333 kPqQ ihh  19,35 m3.h-1     =⋅⋅= 7,0361,23hQ  52,92 m3.h-1 

129,0
60

11
5,05,03 ===

P
k           7,0

36

11
1,01,02 ===

P
k  

Celková potřeba pro obyvatelstvo     

321,max, hhhohh QQQQ ++=  

(BD) =++= 35,1998,2856,16max, hohQ 64,89 13 −hm       

(RD) =++= 92,529,1880,10max, hohQ 82,62 13 −⋅ hm  

=+= 62,8289,64,max, ohhQ 147,51 m3.h-1 

2) Roční potřeba zemního plynu 

o Vaření  

=⋅=⋅= 601901 iir PqQ  11 400 m3/r      =⋅=⋅= 361901 iir PqQ  6 840 m3/r  

o Příprava TUV 

=⋅=⋅= 604201 iir PqQ  25 200 m3/r      =⋅=⋅= 364201 iir PqQ  15 120 m3/r  

o Topení  

=⋅=⋅= 6018601 iir PqQ  111 600 m3/r      =⋅=⋅= 3630001 iir PqQ  108 000 m3/r  

Celková potřeba pro obyvatelstvo     

321,max, rrrohh QQQQ ++=  

(BD) =++= 1116002520011400max, hohQ 148 200 13 −hm       

(RD) =++= 108000151206840max, hohQ 129 960 13 −⋅ hm  

278160129960148200,max, =+=ohhQ 13 −⋅ hm  

 

Dimenze plynovodní sítě se spočítá z celkové hodinové potřeby zemního plynu 

82,4
22

82,1

kz PP

LQ
KD

−
⋅⋅=     
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D …vnitřní průměr potrubí (mm)  
K …konstanta pro zemní plyn 13,8 

Q… výpočtový průtok potrubím (m3 .h-1) 

L …délka plynovodu (m) 

Pz …absolutní tlak v počátečním uzlu úseku (MPa)  

Pk …absolutní tlak v koncovém bodě úseku (MPa)  

 

=
−

⋅⋅= 82,4
22

82,1

005,04,0

140051,147
8,13D 33,97 mm→ DN 63mm 

Dle výpočtu bude nové plynovodní  potrubí o dimenzi DN 63mm. Přípojky k rodinným 

domům budou DN 40 a přípojky k bytovým domům DN 50. 

 

5.3.6  potřeba vody 

Veškeré objekty na řešeném území budou napojeny hlavním vodovodním potrubím na 

stávající systém vodovodních řadů a to na větev DN 150 v ulici Hornická čtvrť. Vedení 

vodovodní sítě bude v území souběžné s obslužnou komunikací v  zeleném pásu 

komunikace. Řady v území budou zaokruhovány. Hlavní vodovodní potrubí bude navrženo 

z  PVC DN 90. Přípojka k rodinným domům bude vedena jako PVC DN 32 a přípojka 

k bytovému domu bude z  PVC DN 50. Napojovací body jsou zakresleny ve 

vodohospodářském výkrese č.8 [4]  

 

Orientační bilance potřeby vody pro zásobení objektů v celém území: 

Průměrná potřeba vody pro obyvatelstvo QP 

1) Bytový fond 

o Průměrná denní potřeba vody 

vobPb qPQ ⋅=∑   obP  ….. počet obyvatel   

    vq   ….. specifická potřeba vody [l /os*d] , RD =230 l /os*d 

          BD=150 l /os*d 

BYTOVÝ DŮM     RODINNÝ DŮM 

dlQPb /6900230310 =⋅⋅=     dlQPb /60021150436 =⋅⋅=  

bPb PQ ⋅= 6,0 = 0,6*6900 = 4140l/d   bPb PQ ⋅= 6,0 = 0,6*21 600 = 12 960l/d 
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2) občanská vybavenost 

o Průměrná denní potřeba vody pro obyvatelstvo 

vobPv qPQ ⋅=        

dlQP /3750125310 =⋅⋅=     dlQP /18000125436 =⋅⋅=  

o Celková průměrná denní potřeba vody pro obyvatelstvo 

pbpvPob QQQ +=      

dlQPob /789041403750 =+=    =+= 1296018000PobQ 30960 l/d 

 

2) maximální potřeba vody 

o Max. denní potřeba vody pro obyvatelstvo 

dpobm kPQ ⋅=      PQ  …průměrná potřeba vody 

dk …..součinitel denní nerovnoměrnosti (1,25) 

25,17890⋅=mQ = 9862,5l/d    25,130960⋅=mQ = 38700l/d 

o Max. hodinová potřeba vody pro obyvatelstvo 

mQ ….. maximální potřeba vody 

hk  ….. součinitel hodinové nerovnoměrnosti potřeby vody 

  BD =2,1; RD=1,8 
a) ve 14.hodině 

mh QQ ⋅=
24

1
)14(  

5,9862
24

1
)14( ⋅=hQ = 410,94l/h = 0,114l/s           38700

24

1
)14( ⋅=hQ =1612,54l/h=0,448l/s 

b) ve 20.hodině 

hmh kQQ ⋅⋅=
24

1
)20(  

1,25,9862
24

1
)14( ⋅⋅=hQ = 862,97/h = 0,24l/s          8,138700

24

1
)14( ⋅⋅=hQ =2903l/h=0,806l/s 

 

Výpočet dimenze vodovodního potrubí je stanoven pomocí vzorce: 

 
π
Q

D
4=   ; Q= )14(hQ  BD+ )14(hQ RD = 0,24+0,806= 1,046l/s = 0,001046m3 /s 

π
001046,0*4=D = 0,036m → DN 90mm 
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Jednotlivé přípojky k RD budou řešeny jako PVC DN 32 a přípojky k BD jako PVC DN50 

Celkový výpočtový průtok všech objektů je QD = 1,046 l/s a pro tento průtok byl výpočtem 

stanoven průměr potrubí  DN 90.  

Při realizaci vodovodních řadů a jejich napojení je nutno respektovat podmínky správce 

VaK Hodonín.  

 

5.3.7  odhad množství splaškových vod 

Kolem území řešené lokality jsou stávající rodinné a bytové domy v sídlišti napojeny na 

jednotnou kanalizaci. Nejbližší místo pro napojení na jednotnou kanalizaci o dimenzi DN 

400 se nachází na volné parcele mezi rodinnými domy na ulici Hornická čtvrť.  

Je dán předpoklad, že množství odpadních splaškových vod odpovídá odebranému 

množství pitné vody. Celkový výpočtový průtok všech objektů je QD = 1,046 l/s. 

Splaškové odpadní potrubí je navrženo jako oddílná kanalizace z PVC DN250 dle 

nomogramu. Jednotlivé přípojky k rodinným domům budou řešeny z PVC DN150, 

přípojky k BD z PVC DN200.  

Na potrubí jsou zřízeny revizní šachty, které musí zaručovat těsnost. Tyto šachty 

jsou umístěny vždy po max vzdálenosti 50m a v každém zlomu a změny směru  

kanalizace.  [1, 4, 9, 13] 

 

5.3.8  odhad množství dešťových vod 

V území není stávající dešťová kanalizace a proto musí být pro území navrženo potrubí 

jenž bude odvádět dešťové vody z povrchů komunikací a zpevněných ploch. Dešťové 

odpadní potrubí je navrženo z PVC DN250. Veškeré komunikace a parkovací plochy 

budou odvodněny do dešťové kanalizace. Plochy střech a vjezdů budou odváděny do 

retenčních nádrží a dále budou zasakovány do země.liniovým odvodňovacím systémem. 

Vody ze střech budou zasakovány do země pomocí vsakovacích bloků. Výpočet dimenze 

retenčních nádrží a zasakovacích bloků je doložen v příloze č.4. [1, 4] 

 

Výpočet množství dešťových odpadních vod je proveden podle vzorce Q = (A ·qs · Ψ) 

ψ ……součinitel odtoku dle charakteru povrchu 
S  ……odvodňovaná plocha v ha 

sq ……intenzita deště [l /s.ha] 
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Druh 
povrchu 

Součinitel 
odtoku Ψ 

Intenzita deště 
qs [l/s·ha] 

Plocha  
A [ha] 

Redukovaná 
plocha A [ha] 

Q [l/s] 

Parkovací 
plochy 

0,6 122 0,279 
0,279 20,42 

Asfaltové 
vozovky 

0,8 122 0,229 
0,955 116,53 

celkem 136,95 

Tab.2  Množství dešťových odpadních vod 

Celkový výpočtový průtok dešťové kanalizace je Q = 137 l/s 

Kanalizace je navržena pomoci nomogramu o velikosti PVC DN 250. 

 

5.3.9  sdělovací kabely 

Území je napojeno na stávající síť sdělovacích kabelů od firmy UPC. 
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6. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA             

 

6.1  Popis stavby 

 

Navrhované území se nachází v severozápadní části města Hodonína. Jeho celková plocha 

zaujímá pozemky o rozloze cca 13ha. Území je mírně svahovité od východu na západ 

s maximálním převýšením 4m. V současné době se zde nachází smíšený les a slouží 

k rekreaci obyvatel.  

 Území je rozparcelováno na 35 stavebních míst o velikosti 9- 12 tis m2 , na kterých 

se budou nacházet rodinné domky. Na okrajích vymezeného území budou vystavěny 

bytové domy o celkovém počtu 10 domů o podlažnosti třech nadzemních podlaží 

s kapacitou 6 bytů. V návrhu je též zohledněn stávající rekreační areál, který bude do 

území zakomponován. 

 

6.1.1     Výběr stavebního pozemku 
Výběr stavebního pozemku byl ovlivněn zejména nedostatečným počtem ploch určených 

pro zastavění bytovou zástavbou. Město Hodonín je z jižní strany omezeno státní hranicí se 

Slovenskem a řekou Moravou, která představuje v jejím okolí nevhodné místo pro 

zastavění z hlediska záplavového území. Dále kolem města probíhají tranzitní vedení 

elektrického napětí. Ze severní části je Hodonín omezen také rychlostní komunikací  R55. 

Zbývá nám tedy jedna z posledních variant kudy by se mohla bytová zástavba dále 

rozvíjet.  

Tyto pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy pro rekreaci. Nachází se zde 

smíšený les. Tato nesrovnalost s územním plánem je řešena v probíhajícím řešením změny 

územního plánu.  

Dotčený  pozemek je také vyhovující proto, jelikož navazuje na zastavěnou část města 

bytovou zástavbou a zástavbou rodinnými domy. Jsou zde inženýrské sítě v dostatečné 

kapacitě pro připojení tak velkého území. Lokalita je dostupná po stávajících 

komunikacích a leží v bezprostřední blízkosti komunikačního tahu a to rychlostní 

komunikace R55.  
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 Obr.8   Výřez ze zadání změny územního plánu 

 

6.1.2     Zhodnocení staveniště 
Staveniště se nachází v severozápadní části města Hodonín, je mírně svahovité bez  větších 

terénních nerovností. Území je porostlé stromy, které budou muset být v rámci územní 

studie 1/3 území pokáceny.  

 

6.1.3     Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení – VARIANTA A 
V návrhu řešení hlavní  VARIANTY A jsou stanoveny funkční i prostorové podmínky pro 

využití území, včetně urbanistického návrhu veřejných prostranství. Je zde navrženo 

napojení lokality na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu a také dělení pozemků 

na jednotlivé stavební parcely a schematické umístění rodinných a bytových domů. Území 

bude obslouženo pomocí nové komunikace na jižní straně území, která navazuje na ulici 

Hornická čtvrť. Další komunikace povede kolem stávajících garáží, kde jedna řada těchto 

garáží bude zbourána, aby se mohla rozšířit komunikace vedoucí do území. Tyto garáže  

budou nahrazena objektem pro parkování, který bude postaven v řešené lokalitě. V území 

je také zakomponována rekonstrukce rekreačního areálu s chatkami, na který se bude 

lokalita napojovat. Po okrajích hranic území bude ponechán pás vzrostlých stromů, který 

bude sloužit jako ochranná zeleň. 

Na území se nachází také  areál dětského městečka, který bude rekonstruován, kdy 

v areálu  proběhne výstavba nové restaurace spolu s nových technickým zázemím a 

rekonstrukcí stávajících objektů. 
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V lokalitě o rozloze cca 13ha je navrženo 35 samostatných rodinných domů (RD) a 

10 bytových domů(BD) s šesti byty. Celkem se tedy v území nachází 35 + 10* 6 = 95 

bytových jednotek. Předpoklad počtu obyvatel je pro rodinný dům 4 členná rodina a pro 

byt 3 členná rodina. Celkem je tedy předpokládaná obydlenost lokality 4*35 + 3*60 = 320 

obyvatel. 

 

Obr.9  Návrh varianty A 

Přes území je navržena cyklotrasa vedoucí z Dubňan, přes zoologickou zahradu 

v Hodoníně a sportovní stadion, která dále pokračuje lesem a navazuje na novou dvou 

pruhovou komunikaci v řešeném území. Tato trasa je vedena dále po lesních cestách 

směrem na Lužice kde se napojuje na stávající cyklostezky. (viz výkres č.1) . Celková 

urbanistická varianta je vyobrazena, ve výkresech studie s popisy a legendou. objemová 

studie bytového domu je řešena formou půdorysů, řezů a pohledů. 

Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství jsou navržena jako ulice v šířce 8,5m (formou koridorů pro dopravní a 

technickou infrastrukturu), včetně oboustranné dvou pruhové vozidlové komunikace o 

šířce 5,5m s návrhovou rychlostí 30km/h, dále je to přidružený zelený pás v šířce 1,5m, ke 

kterému se připojuje pěší komunikace ve formě dlážděného chodníku o šířce 1,5m. Ulice 

jsou pro celou lokalitu navržena dle normy tak, aby splňovaly podmínky pro umístění 

obousměrné vozidlové komunikace.  
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Odstavná a parkovací stání jsou u rodinných domů řešena na samotném pozemku  

v garážích a na příjezdových cestách jejichž min délka je 6m. Parkování u 50% bytových 

domů je zajištěno v podzemních garáží prvního podzemního podlaží o velikosti třech stání. 

Zbývající parkovací a odstavná místa jsou přidružena ke komunikaci ve formě kolmého a 

podélného stání. U druhé poloviny bytových domů je parkování zajištěno pouze ve formě 

kolmých stání v přidruženém prostoru komunikace. [3, 10, 11, 12] 

Inženýrské sítě, ochranná a bezpečnostní pásma 

V souběhu podél zpevněných vozidlových komunikací budou v zeleném pásu a chodníku 

vedeny trasy inženýrských sítí, jejichž návrh je koncipován tak, že výsadba stromů bude 

umožněna v některých částech zeleného pásu a v předzahrádkách rodinných domů. Na 

zbývajících plochám zeleného pásu se bude nacházet pouze parkový trávník a květiny.  

 

Západní a částečně severozápadní část lokality je v návrhu omezena ochranným a 

bezpečnostním pásem rychlostní komunikace a vysokotlakého plynovodu, který zasahuje 

40m do území. Proto je  vedle této hranice vytvořena nová komunikace, která se napojuje 

na stávající komunikaci v ulici Hornická čtvrť.  

Lesoparky, zeleň, městský mobiliář 

V nově vymezených lesoparcích, kde je zachována původní část lesa je podél lesních cest 

zřízen základní městský mobiliář, což jsou odpadkové koše, lavičky a veřejné osvětlení. 

Tento mobiliář se také nachází podél pěších komunikaci v celé ploše návrhu území. 

Údržbu veřejné zeleně a veškerého osvětlení zajišťuje město Hodonín. Údržbu zeleně 

v předzahrádkách a na vlastních pozemcích rodinných domů a na pozemcích připadající 

k bytovým domům zajistí soukromí vlastnící těchto pozemků 

Uvnitř parků se nachází dětská hřiště s pískovišti, houpačkami a prolézačkami pro 

děti nejnižších kategorií. Pro děti ve vyšším věku je zřízeno multifunkční hřiště, které se 

nachází na střeše 1.NP hromadné garáže. Toto hřiště je oploceno a přístup je zajištěn z pěší 

komunikace v severní části objektu po dvouramenném schodišti. Kolem toho objektu je 

původní vzrostlá zeleň ve formě borovic a olší, které tvoří jak hlukovou tak estetickou 

bariéru. Dále je aktivita pro děti zajištěna v rekonstruovaném rekreačního areálu, kde se 

bude nacházet lanové centrum, horolezecká stěna a vymezená plocha pro nejmenší. 
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6.1.4     Zásady technického řešení –dispoziční, stavebně technické - VARIANTA A 
Návrh parcelace pozemků včetně umístění objektů rodinných a bytových domů je 

zakreslen ve výkresech pro potřebu stanovení limitů daného území a to uličních a 

stavebních čar. Výpis parcelace a její velikost výměr je znázorněna v tabulce 1. Samotná 

velikost pozemků pro výstavbu rodinných domů se pohybuje v rozmezí  9 – 12 000 m2 . 

Vody na těchto pozemcích budou zasakovány, čímž podpoří přirozené zasakování 

dešťových vod do půdy. 

 Parcelace pozemků  respektuje stávající uliční zástavbu rodinnými domy a následně 

navazuje na pozemky pro bytovou výstavbu, které jsou ve vlastnictví města nebo sdružení 

vlastníků bytů. 

název Výměra m2 název Výměra m2 

   RD   1 - 20 1050   RD 30 1300 

RD 21 - 23 1000   RD 31 – 34 940 

RD 24 - 26 930   RD 35 1060 

RD 27 - 29 1000 Celkem všechny RD 35 910 

Tab.3 Výměry parcel rodinných domů – varianta A 

  

 Rodinné domy budou řešeny jako samostatně stojící a některé vybrané mohou být 

koncipovány jako dvojdomy. Rodinný dům bude mít jedno nadzemní podlaží a obytné 

podkroví. Domy nebudou podsklepeny. Jejich střecha může být buď sedlová nebo valbová 

do sklonu střechy max  40°. Typové ukázky domů jsou uvedeny v příloze č. 2 

 

 Bytové domy jsou vystavěny ve dvou variantách řešení na okrajových částech 

území. Dům má celkem 6 bytů z toho jeden bezbariérový v 1.NP. Bytový dům je navržen 

ve tvaru písmene L. Má jedno podzemní podlaží, kde se nachází také vestavné garáže o 

kapacitě 3 automobilových stání. Ostatní parkovací plochy jsou zajištěny na terénu 

v návaznosti na  komunikaci. Stavba má dále 3 nadzemní podlaží a neobyvatelné podkroví. 

Jeho střecha je tvořena příhradovými vazníky. Druhý variantní bytový dům bude totožný 

s bytovým domem jen s tím rozdílem, že nebude mít vestavné garáže a veškeré stání pro 

automobily bude zajištěno na vyznačených parkovacích místech v blízkosti BD. 

Dispoziční řešení bytového domu 

Bytový dům je řešen jako podlažní objekt s třemi nadzemní podlažími a jedním 

podzemním. V 1.PP se nachází garáže pro tři automobilová vozidla obyvatel domu, 
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technická místnost, místnost uklízecí čety, prádelna a sklepní boxy majitelů bytů. Z terénu 

a pěší komunikace se dostáváme závětřím a vchodem na chodbu, ze které je umožněn 

přístup do kolárky s kočárkárnou a do samotných bytů. Byt č. 1 je řešen jako bezbariérový 

o velikosti 4 obytných místností a kuchyně. Byt č. 2 který se nachází na opačné straně 

chodby je dispozičně řešen o třech obytných místnostech a kuchyňském koutu spojeného 

s obývacím pokojem. Tento byt je velikostně ze všech bytů nejmenší. Ve druhém 

nadzemním podlaží se nachází byty, které jsou dispozičně i velikostně totožné s byty č.5 a 

č.6 ve třetím patře. Byt č.3 je velikostně stejný jako bezbariérový byt a jeho skladba a 

rozmístění místností je také totožná. Byt č.4 je na rozdíl od bytu pod ním (byt č.2) větší o 

velikost podlahové plochy, kterou zabírá kolárna. 

 

Dispoziční řešení rodinného domu 

Rodinné domy jsou navrženy ve dvou typech. Typový dům Praktik je dvoupodlažní 

stávající se ze čtyř obytných místností a kuchyně. Druhý typový dům, který se bude 

nacházet v území je Saturn, jenž tvoří pouze jedno nadzemní podlaží o celkovém 

dispozičním řešení dvou obytných místností a obývacím pokojen spojeným s kuchyňským 

koutem. Celková velikost a dispozice je vykreslena v příloze č. 2 a 3  [21] 

 

Stavebně technické řešení  bytového domu 

Bytový dům je řešen jako tří podlažní, je částečně pod většinou půdorysu domu 

podsklepený a jeho střechu tvoří sedlová konstrukce střechy. Tato střecha  je z střešních 

tašek Bramac. Přístup do objektu je řešen bezbariérově z prvního nadzemního podlaží 

z úrovni chodníku.  Příjezd do garáže domu je zajištěn vjezdem z navrhované komunikace. 

Půdorysný tvar objektu je ve tvaru písmene L. Fasáda domu je barevně řešena v přírodním 

stylu a světlých odstínech, aby zapadala do okolní krajiny lesa a nenarušovala jeho ráz. 

Bude tvořena omítkou a kamenným soklem.  

Základové konstrukce 

Svislá konstrukce stavby bytového domu je založena v nezámrzné hloubce základové 

spáry 900mm a v podsklepených částech v hloubce 3000mm na základových 

železobetonových pasech. Podlahy v 1.NP  pod částí bytu č.1 budou tepelně izolovány od 

terénu tepelnou izolací z polystyrenu a zbytek podlaží bude odizolován od 1.PP.   
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Svislé konstrukce 

Vnější nosné   obvodové  stěny budou provedeny  z cihelných tvárnic Porotherm 44 EKO. 

Vnitřní nosné stěny budou z cihelných tvárnic Porotherm 30 AKU P+D, které mají 

vylepšené tepelně akumulační a akustické vlastnosti. Příčky jsou také z příčkovek systému  

Porotherm 11,5 P+D a Porotherm 14 P+D. Předstěnové jádrové instalace v prostorách WC 

jsou tvořeny plynosilikátovými přesnými tvárnicemi Ytong tloušťky 100mm.   

Nosné opěrné zdi vjezdů do garáží budou z gabionových 

konstrukcí, jenž se skládají z drátokamenných prvků ve tvaru 

krychle, kvádru případně matrace. Tyto prvky jsou vyrobeny 

ze svařovaných ocelových sítí, vyplněnými přírodním nebo 

lomovým kamenem. Případně mohou být vyplněny zeminou, 

popř. recyklátem.       

                               Obr.10  Gabionová stěna 

Komín je navržen ze komínového systému  Schiedel SIH-UNI.  

Schodiště 

Dvouramenné betonové schodiště o tloušťce desky 100mm se nachází uvnitř dispozice 

bytového domu s povrchovou úpravou z keramických dlaždic.  

Vodorovné konstrukce 

Všechny překlady jsou v nosných stěnách  řešeny systémem Porotherm. Na těchto svislých 

konstrukcích je provedena konstrukce stropu z keramických vložek Miako od systému 

Porotherm v tloušťce 250mm.  

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce bytového domu bude z příhradových dřevěných nosníků, které budou 

naimpregnovány proti dřevokazným houbám a škůdcům, budou vzájemně zavětrovány a 

kotveny do pozedních věnců v posledním nadzemním podlaží. Na těchto vaznících bude na 

laťování připevněna betonová střešní  taška Bramac. 

Podlaha 

Podlahy budou v komunikačních prostorech z mechanicky odolné keramické dlažby            

( součinitel smykového tření µ = 0,6). Dále tyto povrchy musí současně splňovat vyhlášku 

o obecných technických požadavcích na stavby, které jsou užívané osobami s omezenou 
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schopností pohybu a orientace, kdy nástupní a výstupní stupně v každém schodišťovém 

rameni jsou výrazně barevně odlišeny. 

Podlahy v obytných místnostech budou tvořeny buď plovoucí podlahou nebo kobercem. 

V ostatních místnostech jako je koupelna, wc, chodba a kuchyně budou tyto povrchy 

podlahy tvořeny keramickou dlažbou. 

Úpravy povrchů 

Výplně otvorů dveří a oken v obvodových stěnách jsou tvořeny plastovými 7 komorovými 

okny s trojitým sklem značky Pramos. Povrchové vnitřní úpravy budou provedeny 

štukovou vápennou omítkou a vnější úprava omítky bude řešena jako drásaná fasáda. 

Technické vybavení objektu 

Bytové i rodinné domy budou vytápěny plynovými kotli o odpovídajícím výkonu tepelné 

ztrátě domu. Přívod plynu je zajištěn novou výstavbou potrubí plynovodu v území STL PE 

63, který je zaústěn do HUP stojícím na vlastním pozemku. V objektu bude rozvedeno 

podlahové vytápění. Jednotlivé přípojky k RD budou řešeny jako DN 40 a přípojky k BD 

jako DN50. 

 Objekt bude zásoben vodou z nového zaokruhovaného řadu pitné vody z PVC90, 

který se napojuje na stávající vodovodní řad. Jednotlivé přípojky k RD budou řešeny jako 

PVC DN 32 a přípojky k BD jako PVC DN50 

 Splaškové odpadní vody  budou odváděny do nově zbudované oddílné kanalizace 

DN 250, které se budou napojovat na jednotkou stávající kanalizaci odkud je splašková 

voda odváděna do ČOV. Dešťové vody ze střech, pozemků a nájezdů objektů budou 

zasakovány na vlastním pozemku. 

 Objekty budou napojeny na novou transformační stanici o výkonu TS630kVA. 

 

6.1.5     Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení – VARIANTA B 
V návrhu řešení vedlejší  VARIANTY B jsou stanoveny funkční i prostorové podmínky 

pro využití území, včetně urbanistického návrhu veřejných prostranství. Je zde navrženo 

napojení lokality na dopravní infrastrukturu a také dělení pozemků na jednotlivé stavební 

parcely a schematické umístění rodinných a bytových domů. V území je také 

zakomponována rekonstrukce dětského areálu, na který se bude lokalita napojovat. 



Diplomová práce               Územní studie lokality ,, V Bažantnici“ v Hodoníně pro zástavbu rodinnými a bytovými domy 

 41 

Dopravní napojení bude zajištěno v jižní části území dvěmi nově vybudovanými 

obslužnými komunikacemi, které navazují na stávající komunikaci v ulici Hornická čtvrť. 

Návrh je zobrazen v urbanistickém výkresu č. 6 

 

V lokalitě o rozloze cca 13ha je navrženo 49 samostatných rodinných domů (RD) a 6 

bytových domů (BD) s šesti byty. Celkem se tedy v území nachází 49 + 6* 6 = 85 

bytových jednotek. Předpoklad počtu obyvatel je pro rodinný dům 4 členná rodina a pro 

byt 3 členná rodina. Celkem je tedy předpokládaná obydlenost lokality 4*49 + 3*36 = 304 

obyvatel. 

  

  

Obr.11   Návrh varianty B 

 

Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství jsou navržena jako ulice v šířce 9m (formou koridorů pro dopravní a 

technickou infrastrukturu), včetně oboustranné dvoupruhové vozidlové komunikace o šířce 

6m s návrhovou rychlostí 50km/h, dále je to přidružený zelený pás v šířce 1,5m, ke 

kterému se připojuje pěší komunikace ve formě dlážděného chodníku o šířce 1,5m. Ulice 

jsou pro celou lokalitu navržena dle normy tak, aby splňovaly podmínky pro umístění 

obousměrné vozidlové komunikace. Odstavná a parkovací stání jsou řešena stejně jako ve 

VARIANTĚ A.   

 

Ochranná a bezpečnostní pásma 

Inženýrské sítě nejsou ve VARIANTĚ B řešeny. Západní a částečně severozápadní část 

lokality je v návrhu omezena ochranným a bezpečnostním pásem rychlostní komunikace a 
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vysokotlakého plynovodu, který zasahuje 40m do území. Proto na této hranici pásem leží 

hranice pozemků rodinných domů.  

Dětská hřiště 

Dětská hřiště jsou koncipována také uvnitř lesoparků. Nové multifunkční hřiště je 

zbudováno v areálu pionýrských chatek, kde se také nachází další dětská hřiště pro děti do 

6 let. 

Parcelace 

Návrh parcelace pozemků včetně umístění objektů rodinných a bytových domů je 

zakreslen v urbanistickém výkrese č.6. Výpis parcelace a její velikost výměr je znázorněna 

v tabulce 4. Samotná velikost pozemků pro výstavbu rodinných domů se pohybuje také 

v rozmezí  930 – 1300 m2 . 

 Parcelace pozemků  respektuje stávající uliční zástavbu rodinnými domy a následně 

navazuje na pozemky pro bytovou výstavbu, které jsou ve vlastnictví města nebo sdružení 

vlastníků bytů. 

 

název výměra m2 název výměra m2 název výměra m2 

RD  1  820 RD 11 1390 RD 31 1110 

RD 2 860 RD 12 1260 RD 32 1010 

RD 3 890 RD 13 - 20 830 RD 33 - 36 1140 

RD 4 930 RD 21 1100 RD 37 1500 

RD 5 960 RD 22 840 RD 38, 42 900 

RD 6 990 RD 23 920 RD 39 – 41 820 

RD 7 1030 RD 24 – 27 1050 RD 43, 44 1040 

RD 8 1080 RD 28 840 RD 45, 49 940 

RD 9 1110 RD 29 990 RD 46 - 48 840 

RD 10 1160 RD 30 875 Celkem 50 625 

Tab.4 Výměry parcel rodinných domů – varianta B 
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6.1.6     Zásady technického řešení –dispoziční, stavebně technické - VARIANTA B 
Rodinné a bytové domy budou řešeny viz. bod 6.1.4 Zásady technického řešení –

dispoziční, stavebně technické - VARIANTA A 

 

6.1.7 Dodržení příslušných obecných  požadavků na výstavbu 

Při návrhu veškerých staveb navržených v územní studii byla brána v potaz vyhláška č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu a vyhláška č. 269/2009 Sb., o 

obecných požadavcích na užívání území. 

 

6.2 Stanovení podmínek pro přípravu stavby 

 

6.2.1 Průzkumy 

Do současné doby  nebyli v území provedeny průzkumy a tudíž nejsou známy podrobné 

informace o geologických a hydrogeologických průzkumech. Před vlastní výstavbou bude 

muset být podrobný průzkum v dané lokalitě. 

 

6.2.2 Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území 

Vymezené pozemky pro zástavbu rodinnými a bytovými domy se nachází v ochranném a 

bezpečnostním pásu vysokotlakého plynovodu, jenž probíhá podél západní hranice 

vymezeného území. Tyto pásma jsou v návrzích zástavby respektována a v samotném 

návrhu zohledněna. V jihovýchodním cípu území probíhá část potrubí stávající jednotné 

kanalizace, která nás v obou případech návrhu rozmístění objektů v území nijak 

neomezuje, jelikož se nachází v místě, kde bude ponechána původní zeleň a nebudou se 

zde nacházet nové objekty.  

 

6.2.3 Uvedení požadavků na bourací práce a kácení porostů 
Při návrhu rekonstrukce dětského areálu a začlenění jej do územní studie, bylo rozhodnuto, 

že v rámci tohoto návrhu bude provedena demolice 2 stávajících a nevyhovujících objektů 

č. 5821 a č 6052 na stavební parcele č. 2436/18. Tyto budovy jsou ve vlastnictví města 

Hodonín, ale spravuje je ZOO Hodonín. Tyto budovy jsou pronajaty různým volno 

časovým organizacím. Vlastní realizace a výstavba projektu si vyžádá vykácení něco přes 

4000 ks stromů na rozloze 57 500m2 , které se nachází na místech budoucích objektů.  
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Vykácením těchto stromů a keřů dojde ke zmenšení plochy stávajícího ekosystému. Přímé 

dotčení zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin se však nepředpokládá.  

 

6.2.4 Požadavky na zábory pozemků určených k plnění funkci lesa, rozlohy a rozlišení, 

zábory trvalé nebo dočasné  

Území se nachází v místech, které je v územním plánu vedeno jako rekreační prostor a 

zahrádkářská oblast. Nachází se zde smíšený les, který patří do kategorie zvláštního určení 

lesa. V tomto případě výstavby rodinných a bytových domů by se jednalo o trvalý zábor 

pozemků určených k plnění funkce lesa, a proto bude muset být z tohoto důvodu požádáno 

o vynětí tohoto území z těchto pozemků k tomuto účelu určených. Daný záměr je třeba 

projednat na posouzení území EIA. V současné době probíhá změna územního plánu, která 

má tuto nesrovnalost s územním plánem zajistit. [7, 8] 

 

6.2.5 Příjezdy na stavební pozemek, napojení stavebního pozemku na zdroje pitné vody, 

energie a odvodnění stavebního pozemku 

Stavební pozemek bude zpřístupněn po dvou komunikacích. Obě tyto nové komunikace 

budou vybudovány v šířkách 5,5m a  budou se napojovat na stávající obslužnou 

komunikaci na ulici cihlářská čtvrť. Veškeré objekty na pozemku budou napojeny 

přípojkami na  nově vybudované sítě technické infrastruktury, které se napojují na stávající 

kabely a potrubí. Tyto přípojky budou provedeny pro vodovod, oddílnou splaškovou a 

dešťovou kanalizaci, zemní plyn, sdělovací kabely a na kabel elektrického vedení. 

Stavební jámy budou odvodněny drenážemi do zbudovaného příkopu dešťové kanalizace. 

(viz. výkres č. 10) 

 

6.2.6 Bilance zemních prací, požadavky na venkovní úpravy 

Před samotnou výstavbou objektů v územní studii bude zapotřebí vykácení lesa na 

vymezených plochách. Poté se budou muset odstranit kořeny z vykácených stromů. Tyto 

zásahy do půdy budou vyžadovat úpravy rozrušeného terénu, které připraví území na 

budoucí výstavbu objektů rodinných a bytových domů. 

 

 

 



Diplomová práce               Územní studie lokality ,, V Bažantnici“ v Hodoníně pro zástavbu rodinnými a bytovými domy 

 45 

6.3 Základní údaje provozu stavby 

6.3.1 Návrh řešení dopravy v klidu – pěší a statická doprava 

Pěší doprava 

Pěší doprava je v území řešena za pomocí jednostranných dlážděných chodníků o šířce 1,5 

m, které jsou konstruovány souběžně s komunikací. Mezi komunikací a chodníkem je 

zelený pás o šířce 1,5m z důvodu bezpečnější pohybu chodců. Příčný sklon chodníku je 

max 2% ,podélný je max 12,5%.   

Trasování pěších komunikacích v lesoparku a v dětském areálu je navrženo tak, aby byl 

zajištěn přístup do tohoto prostoru z co nejvíce míst v území. Šířka tohoto chodníku je 

1,5m a jeho povrch je vyroben ze zhutněného kameniva. 

 

Doprava statická 

Počet parkovacích míst pro bytové domy byl stanoven výpočtem dle normy ČSN 73 6110 

a to v takových kapacitách aby bylo zajištěny řádné parkovací místa pro všechny byty. Pro 

bytový dům s garážemi pro 3 automobily byl stanoven počet venkovních kolmých stání na 

6 míst pro osobní automobily. Pro bytové domy, které nemají vlastní garáž jsou vymezeny 

parkovací stání v počtu 9 míst na okrajích vybudované místní komunikace a na 

vymezených parkovištích. V návrhu jsou zohledněny i nároky potřeb pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Vždy se jedná o 2 stání na jeden bytový dům.  

V areálu je navrženo 14 parkovacích stání pro návštěvníky spolu s 1 parkovacím stáním  

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. [10, 11, 12] 

 

Druh stavby Počet účelových 
jednotek 

Počet účelových 
jednotek na 1 stání 

Počet míst  
        Po 

BD 1 209 m2 5 42 

BD2 780 000 m2 10 000 78 

Celkem 120 

Tab.5 Počet parkovacích stání  
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6.3.2 Řešení likvidace dešťových a splaškových  vod, řešení likvidace odpadů 

Likvidace dešťových vod  

Dešťové vody z komunikací a jejich přilehlých parkovišť budou odváděny pomocí uličních 

vpustí do dešťové kanalizace DN250, která zaúsťuje do nově vybudovaného odvozovacího 

příkopu. Zaústění je provedeno ve třech místech, vždy na konci komunikace po celé délce 

příkopu, aby bylo dosaženo postupného vsakování do okolní krajiny.Odvodňovací příkop 

se nachází v západní části řešené lokality podél přilehlého lesního porostu.  Před vyústěním 

dešťové kanalizace do příkopu bude osazen odlučovač ropných látek firmy „RON –

TECH“.Bude se jednat o odlučovač ropných látek s kalovou jímkou a obtokem s průtokem 

10 ( nárazově až 50 l/s). Napojení dešťové kanalizace na příkop bude pomocí výustního 

objektu. Výústní objekt vybetonován betonem B 20 a dále pak okolí výustního objektu 

bude vydlážděno a obloženo z lomového kamene do betonu B 15.  

 

 

 

 

 

 

Obr.12  ORL „RON-TECH“  s kalovou jímkou a obtokem 
 

Dno a částečně stěny vsakovacího příkopu budou z hrubého lomového kamene, které 

zapříčíní soudržnost svahů a také lepší vsakování do okolního terénu. Na konci příkopu, 

který bude ve spádu 0,3 % od severu k jihu bude vybudována záchytná nádrž, pro případ 

přívalových dešťů a nedostatečné vsakování vod z odvodňovacího příkopu. Záchytná nádrž 

má navržený přepad pro případ přeplnění. Viz výkres č.8 

 

 Obr.13  Liniový odvodňovací systém 

 

Dešťové vody ze zelených ploch a vody z vjezdů do podzemních garáží budou 

odváděny přes liniový odvodňovací systém a přes lapoly ropných produktů pomocí 
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dešťové kanalizace do retenční nádrže, kde mohou být dále využívány pro zalévání 

zahrady nebo mohou být použity jako vody pro splachování na wc. Dále budou tyto vody 

zasakovány pomocí zasakovacích bloků do země. Konstrukce jednotlivých modulů 

zasakovacích bloků šetří místo při instalaci a vyžaduje jen minimální překrytí zeminou. 

Aby se zamezilo hromadění kalu v systému, musí být vsakovací systém vybaven filtrem. 

Na potrubí bude osazen lapač ropných olejů. Prvky liniového odvodňovacího systému jsou 

vyrobeny z polymerbetonu s nerezovými krycími rošty. [22, 23] 

           

  Obr.14  Vsakovací blok               Obr.15  Retenční nádrž  

 

Likvidace splaškových vod 

Odpadní vody z rodinných a bytových domů budou odváděny oddílnou splaškovou 

kanalizací DN250 do stávajícího řadu jednotné kanalizace a odtud jsou dále odváděny do 

městské čistírny odpadních vod. Místo napojení na stávající kanalizaci je vyznačeno na 

výkrese č. 8 

 

Likvidace odpadů 

V blízkosti všech bytových a rodinných domů a rekreačního areálu jsou v maximální 

vzdálenosti 70m od objektu umístěny kontejnery na komunální odpad o objemu 1100 l, 

dále kontejnery pro sklo a plasty. Tyto kontejnery jsou zastřešeny a umístěny tak, aby 

nebránili v rozhledu řidičům automobilů a byly dobře dostupné pro vozy sběrného odpadu. 

Tyto odpady budou odváženy specializovanou firmou na skládku odpadů v Mutěnicích. 

V území nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady. 
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6.4      Zásady zajištění požární ochrany stavby 

Veškeré objekty v řešeném území územní studie jsou navrženy v souladu s dodržením 

základních požárních norem a požadavků na požární odolnost konstrukcí, šířek 

komunikací apod. Požární ochrana je zajišťována nástěnnými hydranty uvnitř objektů a 

venkovními hydranty v celkovém počtu 5 hydrantů o velikosti průtoku 5,2l/s a tlaku 

0,2MPa. Osová vzdálenost hydrantů je  200m od posledního stávajícího hydrantu. 

Vodovod je ve spádu 0,3%.   

 

6.5 Návrh řešení stavby pro užívání osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

Bezbariérové řešení staveb má za úkol vyhovět potřebám tělesně postižených osob při 

užívání těchto staveb. Podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. se k osobám s omezenou schopností 

pohybu a orientace, řadí i osoby pokročilého věku, osoby doprovázející dítě v kočárku, dítě 

do 3 let, těhotné ženy a také osoby mentálně omezené. 

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mají zabezpečen bezbariérový 

přístup do všech společných prostor domu. Bezbariérový byt se nachází v 1.NP, jehož 

dispozice je upravena to zejména sociální zařízení bytu, do kterého je zabezpečen vstup 

z pěší komunikace bez vyrovnávacích stupňů. Schody do 1.PP jsou opatřeny schodolezem, 

díky kterému je zabezpečen bezproblémový přístup do sklepních prostor. 

 

Stavby bytových domů budou provedeny dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Veškeré 

vnitřní i venkovní komunikační plochy jsou navrženy v dostatečných kontrastech 

stavebních materiálů a jsou doplněny vodícími prvky.  

Ve vnitřních garážích a na vnějších odstavných plochách jsou vymezeny parkovací 

plochy  pro osoby ZTP o celkové kapacitě 22 parkovacích míst, které jsou velikostně 

řešeny tak, aby vyhovovali požadavkům těchto osob. [6] 
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6.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí 

 

Stavby v území nemají vliv na významné  lokality ani ptačí oblasti Natury 2000 a také 

nebudou mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví osob.  

Při výstavbě samotných objektů dojde k nepatrnému navýšení hladiny hluku, která 

bude kompenzována pásmem ochranné zeleně, která bude ponechána na okrajích území. 

 

6.5 Městský mobiliář 

 

Celé dětské hřiště se bude nacházet na zpevněném 

povrchu, který bude tvořit plocha tlumící náraz, jejíž 

konstrukce je tvořena kačírkem frakce 4-8mm nebo 

syntetickým materiálem. Tato dopadová plocha bude za 

každým prvkem hřiště do vzdálenosti 1,5m. Všechny 

prvky dětských hřišť jsou navržené od firmy Hags. [25]                      Obr.16  Houpačka 

 

Areál dětského městečka bude doplněn o 

horolezeckou stěnu a lanové centrum, které se bude 

nacházet mezi stávajícími vzrostlými stromy. Mezi 

restaurací  a obchodem se suvenýry bude oplocené hřiště 

pro děti do 6 let, kde budou houpačky, pískoviště a 

kolotoče. [25]              Obr.17 Lanové centrum  

Podél pěších komunikací a parkových chodníků 

v lesoparcích budou rozmístěny parkové a uliční  lampy, 

odpadkové koše a lavičky.  Parkové lavičky budou 

rozmístěny tak, aby nezmenšovaly průchozí profil 

chodníku a budou rozmístěny po dostatečných 

vzdálenostech. Městský mobiliář bude navržen od firmy 

Karim. [24]        Obr.18 Parková lavička 
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7. Propočet nákladů 

V základním propočtu nákladů na územní studii jsou vykalkulovány náklady na výstavbu 

nových objektů a ploch dle návrhu územní studie zástavby BD a RD. Pro stanovení ceny 

objektů byly použity: Cenový věstník ministerstva financí ze dne 29.1.2010, Průměrné 

ceny dopravní a technické infrastruktury – aktualizace 2010 (ÚÚR Brno 2010). Propočet 

nákladů stavební části bude sloužit jen jako orientační. [16, 18] 

Cena demolic stávajících garáží se vypočítá jako 10% z hodnoty objektu. Cena stávající 

garáže je 2800kč/ m3 . 10% z této ceny činní 280Kč/ m3 . Rozměr garáže je 6,1*3,1*2,5 = 

47 m3 obestavěného prostoru. Počet garáží je 45. Obestavěný prostor celkem                     

47 * 45= 2115 m3 

       
JKSO Popis Množství  MJ 

Cena za 
MJ (K č) 

Cena celkem 
(Kč) 

Plochy a úpravy území 

Demolice stávajících garáží 2115 m3 280   592 200 

odstranění stromů 300 - 500 mm 
průměru kmene 4025 ks 176 

 
  708 400 

Odstranění pařezu, odvoz větví a 
zásyp jam po pařezech  4025 ks 2134 

 

8 589 400 

Zemní práce Sejmutí ornice, 
přemístění do 100m 35 m3   11 500 

 
   402 500 

celkem 10 292 500 

Stavební objekty 

 BD - bez garáží 2890 m3 4747 13 718 800 

SO 01, 02, 
04, 08, 09 BD  14 450 m3 4747 68 595 100 

 BD - s garáží  3096 m3 4747 14 696 700 

SO 03, 05, 
06, 07, 10 BD  15 480 m3 4747 73 483 600 

 RD Praktik 086 416 m3 5026   2 090 800 

SO 11-30 RD 01-20 8320 m3 5026 41 816 300 

 RD Saturn 575 m3 5026   2 889 900 

SO  31-45 15 * RD 8625 m3 5026 43 349 300 
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SO 46 Obchod 750 m3 2807   2 105 300 

SO 47 Objekt pro parkování 4680 m3 2460 18 081 000 

Celkem 227 243 300 

Inženýrské sítě 

SO 48 Vodovody trubní      
DN 90mm 1050 m 2442 2 564 100 

SO 49 Kanalizace splašková 
DN 250mm 

1080 m 4300 4 644 000 

SO 50 Kanalizace dešťová  
DN 250mm 

1100 m 4300 4 730 000 

SO 51 Elektrické kabelové 
vedení 35kV 

1400 m 733 1 026 200 

SO 52 Plynovod STL DN 
63mm 

1440 m 2228 3 208 300 

SO 53 Sdělovací kabely  
přípojka 

1360 m 175    238 000 

SO 54 Sítě kabelové se 
sloupy-parkové do 4m 

1120 m 847    948 600 

SO 55 Sítě kabelové se 
sloupy-uliční do 8m 

1380 m 1100 1 518 000 

celkem 18 877 200 

Přípojky  

SO 56 Vodovodní přípojka       350 m 4500 1 575 000 

SO 57 Kanalizační splašková 
přípojka DN150 

245 m 2707    663 200 

SO 58 Kanalizační splašková 
přípojka DN200 

50 m 3326    166 300 

SO 59 Elektrická přípojka 340 m 470    159 800 

SO 60 Plynovodní přípojka 
DN 40 

250 m 1350    337 500 

SO 61 Plynovodní přípojka 
DN 50 

55 m 1500      82 500 

celkem 2 984 300 

Příslušenství k inženýrským sítím 

SO 62 Retenční nádrž 
Glynwed 

5 ks 53 350   266 750 

SO 63 Vsakovací bloky 
Glynwed 

180 ks 1895   341 100 

SO 64 Odlučovač ropných 
látek 

3 ks 48 800   146 400 

SO 65 Kobková trafostanice 
630kVA 

1 Ks 800 000   800 000 

celkem 1 554 300 
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Hydromeliorace 

SO 66 Příkopy a kanály 
odvodňované otevřené 

275 m 2055 565 100 

celkem 565 100 

Dopravní infrastruktura 

SO 67 Komunikace pozemní – 
asfaltový povrch 

8830 m2 1600 14 128 000 

SO 68 Pěší komunikace – 
dlažba 

3600 m2 782   2 815 200 

SO 69 Parkové plochy 950 m2 215      204 300 

SO 70 Parkovací plochy 1250 m2 1168   1 343 800 

Celkem 18 491 300 

Městský mobiliář 

Plot dřevěný laťový 420 m 435    183 000 

Dětské hřiště 6 ks 180 000 1 080 000 

Lanové centrum 1 ks 200 000    200 000 

Horolezecká stěna  1 ks 170 000    170 000 

Lavičky  36 ks 3800    137 000 

celkem 1 770 000 

Zahradní úpravy 

Založení trávníku parkového 2850 m2 54 153 900 

Výsadba stromu s balem do 200 cm 
výšky 

56 ks 1 225   68 600 

celkem 222 500 

  

Celková cena za stavební objekty 
 

 

282 000 500 

Náklady na umístění stavby 3% 8 460 000 

Projektové a inženýrské práce 8% 22 560 000 

Rozpočtová rezerva 7% 19 740 000 

Celková cena bez DPH 332 760 500 
Tab.6 Propočet nákladů 

 

Celková cena územní studie je 332 760 500 Kč a slouží pouze jako orientační.  
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8.  ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem diplomové práce byl komplexní návrh zástavby objekty bydlení a to 

rodinnými a bytovými domy. V návrzích je zohledněno okolní prostředí , jsou zde 

vymezené plochy relaxační a oddechové plochy. V diplomové práci je navrženo celkové 

urbanistické řešení zástavby ve dvou variantách, přičemž jedna varianta je podrobněji 

popsána. 

Pro správný návrh územní studie bylo zapotřebí co největšího počtu dostupných 

podkladů a informací o řešené lokalitě.  

Diplomová práce obsahuje hlavní a jednu vedlejší variantu urbanistického řešení 

území. V těchto variantách je popsáno území a objekty v ní navržené. Bytové domy jsou 

řešeny formou objemové studie, kde je popsáno jejich architektonické, stavebně – 

technické a dispoziční řešení. Práce je vypracována včetně hrubého ekonomického 

propočtu.   

Tato územní studie může sloužit jako alternativní varianta rozvržení a vyřešení 

stávající lokality. 

 Samotným územím je navržena cyklotrasa, která zvýší atraktivitu území. 

Tento projekt doplní stávající poptávku stavebních míst pro výstavbu staveb 

určených pro bydlení. Při samotné realizaci této studie se přispěje i ke snížení 

nezaměstnanosti obyvatel a vniknout zde nová pracovní místa. 

Veškeré odborné části diplomové práce byly konzultovány se specialisty, jenž jsou 

na ně zaměřeny. 

Textová část diplomové práce je koncipována tak, aby informace v ní obsažené 

mohly být použity pro zpracování dokumentace k  územnímu řízení dle vyhlášky  

503/2006 Sb. [5] 
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              Obr.1 Pohled na bytové domy    

  Obr.2 Pohled do lesa     

                      Obr.3 Pohled do areálu       
 

   Obr.4 Pohled na lesní cestu     
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Rodinný dům Praktik 086 
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Parametry:  

Obytné místnosti:    4 

Zastavěná plocha:    89,3 m2  

Obestavěný prostor:    575,1 m3 

Celková užitková plocha:   118,2 m2 

Celková obytná plocha:   73,9 m2  

Výška hřebene střechy:   7,85 m 

Sklon střechy :    38° 

Podlahová plocha:    118,2 m2 
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1.NP       2.NP 

   

 

 Pohled severní     Pohled jižní   
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Pohled západní     Pohled východní 
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Příloha č .3 

 

Rodinný dům Saturn 
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Parametry:  

Obytné místnosti:    3 

Zastavěná plocha:    95 m2  

Obestavěný prostor:    416 m3 

Celková užitková plocha:   75 m2 

Celková obytná plocha:   48 m2  

Výška hřebene střechy:   4,7 m 

Sklon střechy :    14° 

Podlahová plocha:    75 m2 
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1.NP       perspektiva 

    

 

 Pohled severní     Pohled jižní   

              

 

 

Pohled západní     Pohled východní 
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Příloha č .4 

 

Výpočet zasakovacích bloků dešťové kanalizace 
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Tisková sestava kalkulátoru nakládání s dešťovou vodou - Glynwed 

 

Volba nakládání s vodou: chci vodu akumulovat 

Volba využití akumulované vody: chci vodu využívat pro zahradu, mytí aut apod. 

Roční srážkový úhrn: 500 mm 

Množství dešťové vody 

 Záchytná plocha A [m 2] Odtokový součinitel 

Odvodňovaná plocha střechy 885 0.9 

Roční dostupné množství dešťové vody: 398 m 3  

Provozní potřeba vody 

Využití vody Velikost zahrady [m 2] Potřeba vody [l/m 2] Provozní potřeba [l/rok] 

Závlaha zahrady 500 150 75000 

Ostatní odběr vody: l/rok 

Celková roční potřeba vody: 75000 l/rok 

Celková roční potřeba vody: 75 m 3 

Akumulační objem 

Akumulační objem = m 3/rok * 0,06: 5 m 3Doporučená velikost akumulační nádrže: 

6,5 m 3 

Přebytečnou vodu budete vsakovat. 

k f hodnota [m/s]: 0.0001 

Šířka vsakovacího objektu [m]: 3 

Hloubka vsakovacího objektu [m]: 1.26 

Místní srážkové údaje (T [min] = 15): 212 i n [l/(s*ha)]  

Vsakovací nádrž - přepad 

Vypočtená délka zasakovacího prostoru L m 2.3 

Doporučený objem nádrže (pro vsakovací bloky, tunely) V dop  m 3 8.8 

Objem nádrže po přepočtu na rozměry bloku V m 3 9.1 

Délka vsakovací jímky L vsak m 2.4 

Zvolený počet vsakovacích bloků Garantia a ks 30 

Doporučená plocha geotextílie A Geo m 2 43 

Doporučený počet spojovacích prvků a Verb ks 120 
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Druh položky Množství Objednací číslo 

Akumulační nádrž Columbus 6500L sada 1 ks x200034 

Filtrační koš 1 ks 202044 

Soupis materiálu 

Čerpadlo DROWN 1 ks 202040 

Vsakovací blok Garantia 30 ks 360014 

Odvětrávací nástavec 1 ks 665703 

Spojovací prvky vsakovacího bloku 12 balení 369012 

Geotextilie 43 m 2 369015 
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Příloha č .5 

 

Výpis z katastru nemovitostí 
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Parcelní číslo:  2436/1 

Výměra [m2]:  98875 

Katastrální území: Hodonín 640417 

Číslo LV:  8981 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  HODONIN,6-0/43 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Vlastnické právo: Česká republika 

Právo hospodařit s majetkem státu: 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 

501 68 

Způsob ochrany nemovitostí:  Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

Seznam BPEJ:   Parcela nemá evidované BPEJ  

Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidována žádná omezení 

Jiné zápisy:    Nejsou evidována žádné jiné zápisy 

 

Parcelní číslo:  2436/7 

Výměra [m2]:  4865 

Katastrální území: Hodonín 640417 

Číslo LV:  8981 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  HODONIN,6-1/21 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Vlastnické právo: Česká republika 

Právo hospodařit s majetkem státu: 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 

501 68 

Způsob ochrany nemovitostí:  Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

Seznam BPEJ:   Parcela nemá evidované BPEJ  

Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidována žádná omezení 

Jiné zápisy:    Nejsou evidována žádné jiné zápisy 
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Parcelní číslo:  2436/8 

Výměra [m2]:  18 171 

Katastrální území: Hodonín 640417 

Číslo LV:  8981 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  HODONIN,6-0/43 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Vlastnické právo: Česká republika 

Právo hospodařit s majetkem státu: 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 

501 68 

Způsob ochrany nemovitostí:  Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

Seznam BPEJ:   Parcela nemá evidované BPEJ  

Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidována žádná omezení 

Jiné zápisy:    Nejsou evidována žádné jiné zápisy 

 

Parcelní číslo:  2436/17 

Výměra [m2]:  2324 

Katastrální území: Hodonín 640417 

Číslo LV:  8981 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  HODONIN,6-0/43 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Vlastnické právo: Česká republika 

Právo hospodařit s majetkem státu: 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 

501 68 

Způsob ochrany nemovitostí:  Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

Seznam BPEJ:   Parcela nemá evidované BPEJ  

Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidována žádná omezení 

Jiné zápisy:    Nejsou evidována žádné jiné zápisy 
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Parcelní číslo:  2436/18 

Výměra [m2]:  11234 

Katastrální území: Hodonín 640417 

Číslo LV:  8981 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  HODONIN,6-0/43 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Vlastnické právo: Česká republika 

Právo hospodařit s majetkem státu: 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 

501 68 

Způsob ochrany nemovitostí:  Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

Seznam BPEJ:   Parcela nemá evidované BPEJ  

Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidována žádná omezení 

Jiné zápisy:    Nejsou evidována žádné jiné zápisy 

 

Parcelní číslo:  2444/1 

Výměra [m2]:  22 779 

Katastrální území: Hodonín 640417 

Číslo LV:  8981 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  HODONIN,7-0/4 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Vlastnické právo: Česká republika 

Právo hospodařit s majetkem státu: 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 

501 68 

Způsob ochrany nemovitostí:  Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

Seznam BPEJ:   Parcela nemá evidované BPEJ  

Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidována žádná omezení 

Jiné zápisy:    Nejsou evidována žádné jiné zápisy 
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Parcelní číslo:  2834/2 

Výměra [m2]:  2028 

Katastrální území: Hodonín 640417 

Číslo LV:  8981 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  HODONIN,6-0/42 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Vlastnické právo: Česká republika 

Právo hospodařit s majetkem státu: 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 

501 68 

Způsob ochrany nemovitostí:  Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

Seznam BPEJ:   Parcela nemá evidované BPEJ  

Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidována žádná omezení 

Jiné zápisy:    Nejsou evidována žádné jiné zápisy 

 

Parcelní číslo:  2438/4 

Výměra [m2]:  288 

Katastrální území: Hodonín 640417 

Číslo LV:  8981 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  HODONIN,6-0/43 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Vlastnické právo: Česká republika 

Právo hospodařit s majetkem státu: 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 

501 68 

Způsob ochrany nemovitostí:  Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

Seznam BPEJ:   Parcela nemá evidované BPEJ  

Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidována žádná omezení 

Jiné zápisy:    Nejsou evidována žádné jiné zápisy 
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Parcelní číslo:  2438/3 

Výměra [m2]:  2816 

Katastrální území: Hodonín 640417 

Číslo LV:  8981 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  HODONIN,6-0/43 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: lesní pozemek 

Vlastnické právo: Česká republika 

Právo hospodařit s majetkem státu: 

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 

501 68 

Způsob ochrany nemovitostí:  Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

Seznam BPEJ:  Parcela nemá evidované BPEJ  

Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidována žádná omezení 

Jiné zápisy:    Nejsou evidována žádné jiné zápisy 

 

 

 

Parcelní číslo:  2436/15 

Výměra [m2]:  1119 

Katastrální území: Hodonín 640417 

Číslo LV:  10001 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  HODONIN,6-0/43 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití: jiná plocha 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo:  Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín, 695 35 

Způsob ochrany nemovitostí:  Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Seznam BPEJ:   Parcela nemá evidované BPEJ  

Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidována žádná omezení 

Jiné zápisy:    Nejsou evidována žádné jiné zápisy 
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Parcelní číslo:  2436/14 

Výměra [m2]:  340 

Katastrální území: Hodonín 640417 

Číslo LV:  10001 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  HODONIN,6-0/43 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo:  Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín, 695 35 

Způsob ochrany nemovitostí:  Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Seznam BPEJ:   Parcela nemá evidované BPEJ  

Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidována žádná omezení 

Jiné zápisy:    Nejsou evidována žádné jiné zápisy 

 

 

 

Parcelní číslo:  2436/65 

Výměra [m2]:  1176 

Katastrální území: Hodonín 640417 

Číslo LV:  10001 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  HODONIN,6-0/43 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití: zeleň 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo:  Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín, 695 35 

Způsob ochrany nemovitostí:  Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Seznam BPEJ:   Parcela nemá evidované BPEJ  

Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidována žádná omezení 

Jiné zápisy:    Nejsou evidována žádné jiné zápisy 

 

 
 


