
 

 

VŠB-Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inţenýrství 

 

 

 

 

 

 

 

Revitalizace sídliště Dolní v Bruntále 

Revitalization of housing Dolní in Bruntál 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                  Bc. Věra Rychtarská  

Vedoucí diplomové práce:   Ing. Bc. Alena Skácelová, Ph.D.  

 

 

Ostrava 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, ţe jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracovala samostatně pod 

vedením vedoucího diplomové práce a uvedla jsem všechny pouţité podklady a literaturu.  

 

 

V Ostravě....................................     .................................................  

podpis studenta  



 

 

Prohlašuji, ţe 

 

 byla jsem seznámena s tím, ţe na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských a 

náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  

 beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci uţít (§ 35 

odst. 3).  

 souhlasím s tím, ţe jeden výtisk diplomové práce bude uloţen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o diplomové práci budou zveřejněny v 

informačním systému VŠB-TUO.  

 bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

 bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše).  

 beru na vědomí, ţe odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 

obhajoby.  

 

 

 

V Ostravě ........................................  

 

 

 

 

 



 

 

 

Anotace 

Rychtarská, V. : Revitalizace sídliště Dolní v Bruntále 

Katedra městského inţenýrství, Fakulta stavební VŠB - Technická univerzita Ostrava, 

2010, 51 stránek 
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Dále je předmětem návrhu řešení technické infrastruktury, dětských hřišť, sportovních hřišť, 

odpočinkových ploch a ploch pro trávení volného času. Mezi úpravy jsou zahrnuty také 

úpravy zastávek MHD dle příslušné vyhlášky, podle níţ jsou upraveny i komunikace pro pěší 

a přechody pro chodce nacházející se v dané lokalitě. Součástí této práce je i vyhodnocení 

předpokládaných finančních nákladů na navrţená řešení. 

Všechny výše zmíněné úpravy jsou navrţeny s ohledem na stávající stav a současný 

územní plán. Kromě toho jsem vycházela i z poţadavků místních obyvatel díky anketě 
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The proposal is a comprehensive treatment of the land. It dealt mainly static traffic. 

Furthermore, the proposal for solving the technical infrastructure, playgrounds, sports fields, 

recreation areas and areas for leisure. Among the modifications are also included adjustments 

bus stops by the regulations, which are regulated under the pavement and pedestrian crossings 

located on the site. This will include an evaluation of the financial costs of proposed solutions. 

All of the above adjustments are made according to the current state and current local 

plan. In addition, I drew from the requirements of the local population through survey 
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1. Úvod diplomové práce 

Předmětem diplomové práce je územní studie revitalizace sídliště Dolní v Bruntále (jiţní 

zóna města). Konkrétní území pro řešení je vymezeno ulicemi Zeyerova, Dr. E. Beneše, 

Vančurova a ulicí Uhlířská. Téma této práce bylo navrţeno městským úřadem v Bruntále – 

odborem výstavby a územního plánování. 

Cílem této studie je řešení problémů v území, mezi něţ lze zařadit zejména 

nedostatečný počet parkovacích míst pro obyvatele sídliště a návštěvníky občanských 

vybaveností. V důsledku této malé kapacity stání je území i přes nově dostavěná parkoviště 

doslova zastavěno automobily i mimo vyhrazená parkoviště podél silnic a mnohdy i na 

trávníku a ztěţují tak pohyb vozidel i chodců. Volně stojící automobily tak zde působí 

velmi nevzhledně a chaoticky. 

Dalším podstatným problémem jsou zarostlé a tudíţ i nevyuţívané plochy hřišť, 

absence odpočinkových ploch, komunikace pro pěší se nachází v dezolátním stavu, okolí 

místního Kobylího rybníku neláká procházející lidi k odpočinku. Součástí DP je také návrh 

sadových úprav, doplnění vhodného mobiliáře a celkové urbanistické a funkční uspořádání 

s ohledem na stávající stav a současný územní plán. 

Předmětem návrhu je komplexní úprava území. Jde o řešení dopravní infrastruktury, 

tj. návrhy nových parkovacích míst, dále technické infrastruktury, dětských hřišť, 

sportovních hřišť, odpočinkových ploch a ploch pro trávení volného času. Mezi úpravy 

jsou zahrnuty také úpravy zastávek MHD dle příslušné vyhlášky, podle níţ jsou upraveny i 

komunikace pro pěší a přechody pro chodce nacházející se v dané lokalitě. Ve dvou 

variantách jsou řešeny pouze určité, více důleţité objekty. Součástí této práce je i 

vyhodnocení předpokládaných finančních nákladů na navrţená řešení. 

Při řešení diplomové práce jsem vycházela kromě mapových podkladů také 

z poţadavků místních obyvatel. Tyto poţadavky, nápady a stíţnosti obyvatel všech 

věkových skupin jsem získala díky anketě na tomto sídlišti. Tedy také výsledky ankety 

jsem se řídila při návrzích v území, abych co nejvíce usnadnila a zpříjemnila ţivot těchto 

lidí. 

 



Diplomová práce – Územní studie revitalizace sídliště Dolní v Bruntále | 2010 

_______________________________________________________________________________ 

-2- 

 

V první variantě je v ulici Třída obránců míru navrţen parkovací dům o dvou a půl 

podlaţích. Tento objekt by území obohatil o 94 nových parkovacích míst. Částečně by tak 

vyřešil problém se statickou dopravou na úkor zrušení asfaltové plochy pro děti. V druhé 

variantě – ekonomicky úspornější, je namísto parkovacího domu navrţeno jednoúrovňové 

parkoviště.  

Dalším variantním řešením je území sportoviště u 3. Základní školy. Prvním 

návrhem je umístění multifunkčního hřiště a skate-parku do původního oválu. Hřiště je 

obedněno, a tudíţ je moţné do něj v zimě napustit vodu a vytvořit tak ledovou plochu. 

Původní štěrková běţecká dráha by měla být nahrazena asfaltovou plochou pro in-line. 

Druhým řešením je návrh minigolfového hřiště uvnitř oválu, rovněţ je běţecká dráha 

nahrazena asfaltovou plochou pro in-line a místo asfaltového hřiště nad oválem výše 

zmiňované multifunkční hřiště. 

Dané téma jsem si zvolila z toho důvodu, ţe jsem v tomto sídlišti a to konkrétně na 

ulici Uhlířská také bydlela a tudíţ jsem si problémů v území vědoma. Z toho vyplývá, ţe je 

tedy kromě poznatků z území a připomínek obyvatel budu řešit i na základě vlastních 

zkušeností. 
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2. Charakteristika města Bruntál 

2.1. Region Bruntál – „město mezi horami a vodou“ 

Bruntál se nachází v podhůří Nízkých Jeseníků, coţ je znát jak na specifických 

podhorských podmínkách, tak na rozmanité krajině v této oblasti. To jsou velmi dobré 

podmínky pro cestovní ruch, který zde díky nim neustále roste.  

Obr. 1 Region Bruntál   [4] 
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Mezi největší lákadlo pro turisty patří zejména jeho návaznost na velmi blízké 

Jeseníky, které jsou hojně navštěvovány jak v zimě lyţaři tak i v létě cyklisty a turisty. Pro 

lyţaře je zde k dispozici mnoho vleků a turisti si mohou projít bezpočet zajímavých 

turistických tras. Kromě toho, ţe se Bruntál nachází v malebném podhůří Jeseníků, je jeho 

výhodou i blízká poloha rekreační lokality a to jedné z tuzemských největších přehradních 

nádrţí, Slezské Harty, která mu přidává na významu z hlediska cestovního ruchu. Spolu 

s koupáním nabízí i mnohými oblíbený rybolov, či plavbu různými loďkami a šlapadly.  

Region je protkán cyklistickými a turistickými stezkami, díky nimţ si lze z blízka 

prohlédnout krásy této krajiny s velkým mnoţstvím kopečků, lesů a rostlin z blízka. 

Vyskytuje se zde i několik chráněných území, kterými jsou vyhaslé sopky Uhlířský vrch 

(672 m/n.m.) – jedinečná přírodní památka se starobylou lipovou alejí a unikátní kříţovou 

cestou, Velký Roudný (780 m/n.m.), Malý Roudný (771 m/n.m.) a Venušina sopka (655 

m/n.m.). Oblast tedy nabízí celoroční rekreaci pro turisty a sportovce všeho druhu. 

 

2.2. Poloha a rozloha 

Město Bruntál se rozprostírá v severovýchodní části republiky, uprostřed 

Moravskoslezského kraje na rozhraní Hrubého a Nízkého Jeseníku, mezi městy Jeseník a 

Olomouc. Prochází jím důleţitý dopravní tah, kterým je silnice č. I/11 (Praha - Hradec 

Králové - Ostrava). Leţí v nadmořské výšce 547 m/n.m. na povodí dvou významných 

vodních recipientů a to řeky Opavy na severu a Moravice na jihu oblasti. Přibliţně 70 km 

od města se nachází Ostrava, jakoţto centrum Moravskoslezského kraje. 

Bruntál je druhým největším městem v okrese Bruntál a má největší nárůst obyvatel. 

Jeho rozloha je 3016 ha a mělo ke dni 1. 1. 2006 celkem 17 658 obyvatel. Ve správním 

obvodě má 40 tisíc obyvatel a rozlohu přes 70 tisíc ha.  
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2.3. Obyvatelstvo 

Město Bruntál mělo dle sčítání lidu v roce 2001 celkem 17 627 obyvatel. Průměrný věk 

činí 35,2 let. 

Tab. 1 Počet obyvatel za určitá období  [10] 

rok Počet obyvatel 

1796 1 854 

1869 6 243 

1890 7 602 

1910 7 924 

1930 9 547 

1950 7 433 

1961 8 239 

1970 9 756 

1980 14 029 

1991 16 800 

2001 17 627 

k 1.1 2006 17 658 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1  Vývoj počtu obyvatel
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Tab. 2 Ekonomická aktivita a vzdělání obyvatelstva v r. 2001 [10] 

 

Obyvatelé Vzdělání 

Ekonom. 

Aktivní  EA 

Podíl 

EA 

Neza-

městnaní 

Míra neza- 

městnanosti 
Základní  

Vysoko-

školské 

Okr.Bruntál 53298 51% 8292 15,6% 28% 5% 

Bruntál 

celkem 

9299 53% 1319 14,2% 23% 8% 

Bruntál 9224 53% 1289 14,0% 23% 8% 

Karlovec 1 100% 0 0,0% 0% 100% 

Kunov 74 43% 30 40,0% 46% 1% 

 

Úroveň ekonomické aktivity obyvatelstva je nepatrně niţší, neţ byla v roce 1991. Za 

prací do města dojíţdělo 2666 osob, naproti tomu z města vyjíţdělo 1849 obyvatel. I tak je 

salto pohybu za prací kladné – cca 800 obyvatel. Je zde ale vysoká nezaměstnanost. 

                     [10] 

2.4. Bytová výstavba 

Bytový fond města Bruntálu se v roce 1945 nacházel ve velmi špatném stavu, zaviněném 

stářím a nedostatečnou vybaveností a prakticky neprováděnou údrţbou. Rozvoj průmyslu 

si vyţádal výstavbu nových bytů a to: 

Tab. 3 Výstavba nových bytů   [10] 

V letech Vybudováno cca bytů 

1961 – 1970 1 094 

1971 – 1980 2 161 

1981 – 1990 1 600 

1991 – 1995 306 

1996 – 2001 161 

2001 - 2004 338 

celkem 4 060 
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Tato rozsáhlá výstavba na straně druhé přinesla zánik některých ulic. Od roku 1945 

do roku 1989 zaniklo celkem 1 122 bytových jednotek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2   Výstavba nových bytů
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2.5. Historie města Bruntálu 

Město Bruntál je povaţováno za nejstarší město na území České republiky. Tato domněnka 

vyplývá z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla Otakara II. jiţ z roku 1223, kde je o 

Bruntále první písemná zmínka. Podle listiny byl Bruntál (tehdy Freudenthal) zaloţen 

přibliţně v roce 1213 jako první osada s magdeburským městským právem v Zemích 

Koruny české. Město bylo tedy aţ do roku 1352 odvolací stolicí pro všechna města Severní 

Moravy s magdeburským městským právem včetně velkých měst Olomouc či Opava. 

Důvodem zaloţení Bruntálu bylo získání jeho rudného bohatství pro český stát a hlavně 

zabezpečení severní hranice Moravy v téměř liduprázdném horském masivu Jeseníků 

z důvodu zamezení kolonizačním plánům vratislavského biskupství.  

Město Bruntál bylo z důvodu svého nerostného bohatství zaloţeno jako město horní 

a tudíţ mimo hojné řemeslné a cechovní výroby byla těţba drahých kovů po dobu dalších 

čtyř století jeho hlavním zdrojem prosperity. Město ale také vyuţilo své výhodné polohy 

na významné a hojně vyuţívané spojnici Moravy a Slezska a po vybudování mýtní stanice 

vybírali clo. Město se tak stalo centrem kolonizace v oblasti Jeseníků. 

Město se rozvíjelo a za vlády pánů z Vrbna v 16. a první polovině 17. století také 

hostilo několik významných panovníků, jako byl polský král Zikmund, císař Rudolf II., 

král Matyáš a „zimní“ král Friedrich Falcký.  

V roce 1621 byl Bruntál s panstvím předán Řádu německých rytířů. Během 

Třicetileté války město vyhořelo a díky morové epidemii přišlo téměř o polovinu obyvatel. 

Tyto závaţné události způsobily městu velké škody a s tím související úpadek. Obnově 

zpustošeného města a panství napomohl řád aţ v roce 1630 a to upuštěním od vymáhání 

dluhů a následně v roce 1672 vydáním tzv. Velkého privilegia – poskytování úlev při těţbě 

z panských lesů na obnovu domů a zničených zařízení, omezení počtu robot a povinností 

poddaných. Cechy začaly být podporovány, rozvíjela se ţelezářská a stavební výroba.  

Přes veškerou obnovu se jiţ nezdařil návrat města do úspěšného postavení před 

válkou. V 18. století jej postihla řada dalších katastrof, které ho přivedly do hlubokého 

úpadku. Ale i přes tyto těţké poměry se město změnilo díky výstavbě několika nových 

budov v barokním stylu, z nichţ nejvýznamnější a nejrozsáhlejší stavbou byla výstavba 

piaristické koleje s kostelem v letech 1731 – 1732. Poutní kaple na Uhlířském vrchu byla 
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přestavěna na barokní kostel. Dalšími budovami přestavěnými do barokního stylu byly i 

měšťanské domy na náměstí. Radnice spolu s budovou dnešní umělecké školy uţ ale byly 

koncem 18. a počátkem 19. století přestavěny ve slohu empirickém nebo v klasicismu.   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2   Pohled na Bruntál z jihu (18. Století) 

 

Koncem 18. a počátkem 19. století se v městě rozrůstá průmyslová výroba. Díky 

vzniku řady továren zejména textilní výroby, byl Bruntál v polovině 19. století zařazen 

mezi nejdůleţitější střediska lnářského průmyslu v českém Slezsku a nastartovalo se tak 

další období rozvoje města.  

Městské brány a hradby byly zbořeny. Bylo postaveno mnoho továren, objektů a 

veřejných budov, jako např. klášter sester Řádu německých rytířů (dnes OA a SZeŠ), 

evangelický kostel u Kobylího rybníka, v roce 1885 veřejná nemocnice a roku 1898 

nemocnice Řádu německých rytířů (dnes OP VZP). Došlo také k modernizaci silniční sítě, 

v roce 1872 i k napojení Bruntálu na ţelezniční trať Olomouc – Opava a také ke vzniku 

mnoha středních a odborných škol a také gymnázia. V meziválečném období pak došlo 

k dalšímu stavebnímu rozvoji města a vzniklo tak na 480 nových budov. Město se stalo 

sídlem okresu.  
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V roce 1938 byl ale Bruntál obsazen vojsky nacistického Německa a během druhé 

světové války zde vznikly zajatecké tábory. Po osvobození sovětskou armádou došlo 

v letech 1945 – 1946 k odsunu německých obyvatel a Bruntál byl opět osídlen českými 

obyvateli. Od počátku 60. let bylo zbořeno mnoho budov a místo nich vyrůstala nová 

sídliště, administrativní budovy, sportovní, školní a kulturní budovy a provozovny pro 

sluţby a obchod.  

Dominantou města je vyhaslá sopka Uhlířský vrch, na jejímţ vrcholu se tyčí kostel 

Panny Marie Pomocné, která je vidět ze všech příjezdových cest do města. Raritou je 

čtyřřadá lipová alej vysázená v 18. století podél příjezdové cesty lemované obrazy s výjevy 

z Kříţové cesty.  

Nejvýznamnější památkou města je Bruntálský zámek, který vznikl ve druhé 

polovině 16. století přestavbou původního městského hradu z konce 15. století. Zámek 

pánů z Vrbna byl původně postaven v renesančním stylu. V 18. století se ale dočkal 

barokní přestavby a v pozdějších letech dalších stavebních úprav. Zámecký park je 

jediným klidným místem v centru města.  

Význam města jako politického, kulturního, správního, ekonomického a 

vzdělávacího centra roste i během 20. a 21. století. Důkazem je např. historicky první 

návštěva prezidenta České republiky Václava Havla v roce 1995, otevření pobočky Vysoké 

školy podnikání v roce 2004, zřízení expozice městského muzea v roce 2006 nebo uzavření 

partnerských smluv s evropskými městy. Došlo k rekonstrukci náměstí Míru, zámeckého 

náměstí a několika památkových budov.  

Dnes se zde nachází zejména průmysl potravinářský, metalurgický a zpracovatelský. 

Průmyslovou dominantou je společnost OSRAM Bruntál, spol. s r.o. a ALFA PLASTIK, 

spol. s r.o. 

Krajina města je stále hojně zalesněna, plná zvěře a proto je Bruntálsko i krajem 

myslivosti. Město se snaţí rozvíjet cestovní ruch a rekreaci. Je zde jak kulturní, tak i 

sportovní a relaxační vyţití. V roce 2008 byl zrekonstruován a po dlouhých letech znovu 

otevřen Společenský dům, městský park prošel sadovými úpravami a v dubnu roku 2010 

bylo po roční rekonstrukci bazénu otevřeno Wellness centrum.              [10] 
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3. Rozbor dané lokality 

Obr. 3   Letecký pohled na jižní část Bruntálu 

 

Obr. 4  Širší vztahy 
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3.1. Širší vztahy v území 

Řešené území se nachází v jiţní zóně města pod Uhlířským vrchem velmi blízko centra 

města. Konkrétně je vymezeno ulicemi Zeyerova na severu, Dr. E. Beneše z východu 

podél Kobylího rybníka, Vančurova z jihu a ulicí Uhlířská na západě. Jeho rozloha je cca 

26,1 ha. Daná lokalita poskytuje následující sluţby a občanskou vybavenost: 

 

- 3. Základní škola se sportovním hřištěm, Mateřská školka, Dům dětí a mládeţe, 

chovná Stanice mladých přírodovědců 

- SAGAPO (pečovatelská stanice pro tělesně či mentálně postiţené osoby) 

- Bar u Soba, Hospoda u Ţabáka, Fotbal pivnice, Pivnice u Kouby, Tip sport bar, 

Reko bar 

- Samoobsluha Lesanka, samoobsluha Koruna 

- Cyklo – sport – servis 

- Pizzerie, Restaurace Faraon, Kavárna, Cukrárna 

- Kadeřnictví, Ţelezářství, Trafiky 

- Fitness, Sauna, Solární studio  

 

Dále se v nejbliţším okolí lokality nacházejí tři obchodní domy, a to Lidl na západě, 

Billa na severu a Kaufland na východě. Ostatní OV s docházkovými vzdálenostmi je 

vyznačena ve výkrese č. 1 – Širší vztahy. Podkladem pro vyhotovení byly mapy 

z www.mapy.cz a vlastní poznatky z prozkoumání území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapy.cz/
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3.2.  Vlastnické vztahy 

Z výkresu č. 2 – Vlastnické vztahy je znát, ţe 90% území je ve vlastnictví města. 

Výjimkou nejsou ani pozemky přímo obklopující bytové domy či místní komunikace, tudíţ 

není problém tyto plochy jakkoliv vyuţít. Dalšími vlastníky pozemků jsou: 

- Retail invest, a.s. – p.č.4286 

- Sluţby Bruntál s.r.o. -  p.č. 4235, 1030/4, 1440/3, 1440/2 

- VaK Bruntál a.s. – p.č. 1439/2 

- IDEAPROJEKT spol. s r.o. – p.č. 4370 

- S MORAVA Leasing, a.s. – p.č. 4369 

- SYNOT REAL ESTATE, a.s. – p.č. 4373 

- Podílové spoluvlastnictví – p.č. 1109/4, 1030/2, 1107/1, 1102, 1091, 1097, 1254, 

1255, 1142, 1136, 1154, 1158, 1159 

- Osobní vlastnictví – p.č. 1830, 1105/1, 1104/2, 1104/3, 1104/1, 1103, 1101, 1100, 

1099, 1098, 1119, 1120, 1121, 1123, 1126, 1129, 1132/1, 1132/2, 1135, 1138, 

1124, 1127, 1130, 1133,1139, 1144, 1145, 1146, 1147/1, 1147/2, 1147/3, 1148, 

1149, 1150, 1151, 1152, 1156/3, 1156/5, 1161, 1152, 1164/1, 1163 

 

                  [5] 
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3.3. Stávající stav lokality 

V území je celkem 75 bytových domů, většinou o 8 patrech. Kromě nich je zde poměrně 

hojná občanská vybavenost uvedená výše. Sídlištěm vede jediná komunikace, na kterou 

navazují ostatní slepé ulice s parkovišti pro místní obyvatele, kterých je však nedostatek. 

Na území není ţádné plnohodnotné hřiště pro míčové hry, jen několik buď zarostlých 

štěrkových, nebo asfaltových nevybavených ploch. Ani místní školní hřiště není udrţováno 

a tudíţ není divu, ţe si zde skoro nikdo nehraje. V poslední době jsou budovány alespoň 

nové dětské koutky s různými houpačkami pro malé děti. Co ale v území ještě chybí, jsou 

relaxační plochy s čistými pouţitelnými lavičkami nebo prostory kde můţou maminky 

nerušeně a pohodlně tlačit kočárky se svými ratolestmi. Rovněţ klidné posezení u břehu 

rybníku by místní obyvatelé ocenili.  

Stávající stav je znázorněn ve výkresu č. 3 – Stávající stav. Podkladem pro zhotovení 

výkresu byl územní plán města a vlastní poznatky z průzkumu území. 

 

Obr. 5 Územní plán 
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3.4. Rozbor inţenýrských sítí 

V daném území se nachází tyto sítě:  

- Vodovod 

- Kanalizace (splašková, dešťová) 

- Elektrická energie 

- Teplovod 

- Plynovod (STL, NTL) 

- Komunikační sítě O2, SDL 

 

Sítě i s vrstevnicemi jsou zaznačeny ve výkresech č. 4 – Inţenýrské sítě - 

vodohospodářství a č. 5 – Inţenýrské sítě - energetika.  

 

3.5. Limity vyuţití území 

Kromě ochranných pásem inţenýrských sítí, jak je znát ve výkrese č. 6 – Výkres limit, 

omezují vyuţití ploch v území tato ochranná pásma: 

- Ochranné pásmo lesa - 50 m 

- Vzletová plocha heliportu 

- Ochranné pásmo telekomunikační budovy – 500 m 

- Ochranné pásmo centrální výtopny Dolní 

- Ochranné pásmo vodní plochy (Kobylí rybník, potok) – 6 m 

- Ochranné pásmo 3. Stupně vodní nádrţe Kruţberk (celé území se nachází 

v ochranném pásmu) 
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3.6. Doprava 

V území se nachází komunikace typu C – obsluţná, která se napojuje na komunikaci typu 

B – sběrnou komunikaci I. Třídy. V lokalitě je k dispozici dostatek zastávek MHD, které 

ale z větší části nevyhovují poţadavkům příslušné vyhlášky.  

Obr. 6 Síť linek MHD Bruntál 

Co se týče statické dopravy, je v lokalitě k dispozici přibliţně 700 parkovacích stání, 

z toho je 41 míst rezervovaných pro hendikepované. Tolik parkovacích míst ale na celou 

oblast nestačí a je to znát. Automobily stojí i mimo vyznačená parkoviště, podél cest a 

kromě toho, ţe tímto komunikace ucpávají, stává se z lokality jedno velké 

nekontrolovatelné a nevzhledné parkoviště. Kromě nedostatku parkovacích míst si 

obyvatelé stěţují i na chybějící přechody pro chodce. Po ulici Zeyerova vede cyklistická 

trasa a podél rybníka směrem na Moravskoslezský Kočov cyklistická stezka. Vše je 

znázorněno ve výkrese č. 7 – Doprava-stávající stav. 
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3.7. Problémy v území, fotodokumentace 

Nejzávaţnějším problémem v území je i podle místních obyvatel (názor získán z ankety) 

statická doprava. Na přibliţně 1600 bytů je 700 parkovacích míst nedostatečný počet. Je 

tedy nutné hlavně tento problém vyřešit nebo alespoň navrhnout co nejvíce nových 

parkovišť, které by ulevily od vozidel stojících podél komunikací. Dalšími problémy jsou 

zanedbaná a nevyuţívaná dětská hřiště, neoplocené dětské koutky, chybějící odpočinkové 

plochy nebo lavičky podél komunikací pro pěší, chybějící přechody, rozbité chodníky a 

silnice, vyšlapané stezky, volně stojící nádoby na odpadky, zanedbaná zeleň kolem 

místního rybníku a mnoho psích exkrementů. 

Ve výkrese č. 8 – Problémový výkres, je vybráno a konkrétně popsáno alespoň 9 z 

mnoha nedostatků v této lokalitě. 

1. Jako problém č. 1 je označeno území v ulici Třída obránců míru. Nachází se zde 

asfaltová plocha jako dětské hřiště, které není vyuţito. Také staré pískoviště je jiţ dlouho 

zarostlé a na místní polorozpadlé shnilé lavičky si uţ nikdo nesedá. Podél komunikace stojí 

mnoho aut mimo vyhrazená stání, mnohdy i na trávníku. Nabízí se zde vybudování většího 

parkoviště namísto nevyuţité asfaltové plochy.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7   Hřiště v ulici Třída obránců míru                       Obr. 8  Parkování v ulici Třída obránců            

míru 
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2. Druhým problémem by mohla být plocha mezi bytovými domy v jihovýchodní 

části lokality. Kromě nově zřízeného skromného dětského koutku v horní části plochy, se 

zde nachází dvě asfaltové plochy jako dětská hřiště, na kterých si děti nehrají. Skrz území 

vedou vyšlapané stezky, kterými si chodci zkracují cestu. Asfaltové plochy jsou v návrhu 

zrušeny a místo nich je zde zřízena odpočinková plocha s vodním prvkem a novými 

chodníky. 

  

 

 

 

 

 

                

3. Jako třetí problém je ve výkresu označena plocha mezi ulicemi Dolní a Dělnická. 

V současnosti jsou zde jen zarostlá škvárová hřiště, kde si děti hrají s míčem, který jim 

velice často padá na kolem stojící automobily. Ta jsou v návrhu zrušena a místo nich je zde 

nové dětské hřiště a lanová věţ. 

 

  

 

 

 

 

   

Obr. 9  Asfaltová plocha a 

dětský koutek mezi BD  

Obr. 10   Asfaltové plochy mezi 

BD 

Obr. 11   Plocha mezi ulicemi Dolní 

a Dělnická 

Obr. 12 Plocha mezi ulicemi Dolní 

a Dělnická 
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4. Dalším nedostatkem je parkoviště Dělnická a travnatá plocha za ním. Přes 

zpustošený trávník vede zkratka vyšlapaná chodci. Parkoviště se zde můţe rozšířit o nová 

parkovací stání na úkor zeleně za ním. Tím pádem by počet míst vzrostl jednou tolik. 

 

 

 

 

 

  

 

  

5. Dalším problémem v území je neudrţované okolí Kobylího rybníka. Záměrem 

návrhu je přilákat zde lidi k odpočinku. Tomu by měla pomoci nová výsadba zeleně, 

doplnění mobiliáře a celkové zpříjemnění zdejšího pobytu.  

 

 

 

 

 

    Obr. 15  Kobylí rybník                           Obr. 16  Chodník vedoucí podél Kobylího 

rybníku 

 

 

Obr. 13  Ulice Dělnická, vyšlapaná 

cesta vedoucí z ulice Cihelní 

Obr. 14  Travnatá plocha mezi ulicemi 

Dělnická a Cihelní 
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6. Jako jeden z nedostatků je označeno i parkoviště v ulici U Hřiště. Jelikoţ se zde 

nachází objekt se samoobsluhou a jinými sluţbami, je toto parkoviště nedostačující. 

V návrhu je naznačena jeho rekonstrukce s tím, ţe musí být zachována příjezdová cesta 

pro zásobování objektu OV. Součástí návrhu je i komunikace pro pěší, která zde očividně 

chybí. 

 

 

 

 

 

 

 

   

7. Problémem číslo 7 je v území prostor oploceného, ale veřejnosti přístupného 

sportoviště v areálu Základní školy. Na ploše se nachází poměrně velké zarostlé štěrkové 

hřiště s oválnou běţeckou dráhou kolem a dvě asfaltové plochy pro míčové hry. Za hřištěm 

je travnatá plocha zřejmě určená jen pro školu.  

 

 

 

 

 

 

Obr.19  Sportoviště u 3. ZŠ         Obr.20  Sportoviště u 3. ZŠ 

 

Obr. 17  Parkování  v ulici U Hřiště Obr.18  Vyšlapané cesty v ulici U Hřiště 
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Obr.22  Vyšlapaná cesta v ulici U 

Rybníka 

 

8. Osmým problémem je plocha štěrkového hřiště v ulici U Rybníka a nedostatek 

parkovacích míst. Hřiště je zarostlé a nevyuţívané, ţelezná konstrukce kolem něj je 

zničená. Skrz plochu vede vyšlapaná zkratka. Místo zcela nevyuţívaného hřiště je 

navrţeno nové parkoviště, čímţ by se částečně ulevilo od tíţivé situace ve statické 

dopravě. 

 

 

 

 

 

 

  

9. Plocha označená jako problém číslo 9 se nachází uprostřed lokality u základní 

školy, u komunikace označené jako pěší zóna, vedoucí napříč územím. Tato oblast je 

klidným místem dostatečně daleko od projíţdějících automobilů. Její součástí je jakési 

skromné posezení v kruhu kolem nefunkčního vodního prvku. Na druhé straně komunikace 

pro pěší je staré zarostlé štěrkové hřiště, několik polorozpadlých laviček a nechybí ani 

vyšlapaná stezka.  

 

 

 

  

Obr.21  Hřiště v ulici 

U Rybníka 

Obr.23  Posezení u nefunkčního 

vodního prvku v ulici Cihelní 

Obr.24  Vyšlapaná cesta vedoucí 

z ulice cihelní 
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3.8. SWOT analýza území 

 

Silné stránky 

- Velmi dobré napojení na MHD 

- Relativně mnoho travnatých ploch 

- Poloha na kraji města, blízko centra 

- V lokalitě se nachází rybník 

- Dostačující občanská vybavenost 

- Odlehlost od hlavních tahů 

 

Slabé stránky 

- Málo parkovacích míst 

- Chybějící sportoviště, děti se zde nudí 

- Absence relaxační zóny 

- Chodníky a komunikace ve špatném stavu 

- Chybějící mobiliář 

- Volně stojící nádoby na odpadky 

- Nedostatek přechodů pro chodce 

- Zanedbaná zeleň 

 

Příleţitosti 

- Moţnost vybudování nových parkovišť na úkor zeleně – spokojenost řidičů 

- Výstavba nových hřišť – spokojenost dětí i dospělých 

- Přilákání lidí k místnímu rybníku 

- Udrţované prostředí sídliště – spokojenost všech obyvatel 

 

Hrozby 

- Stále vyšší počet automobilů 

- Nově vybudovaná hřiště nebudou vyuţívána 

- Nový mobiliář bude opět zničen 

- Přeměna sociální struktury 
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3.9. Způsob financování 

Citace z www stránek Ústavu územního rozvoje: 

„ Dne 1. Ledna 2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 494/2000 Sb. ze dne 18. 

prosince 2000, o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu 

regenerace panelových sídlišť.“         

„Dotace je určena na přeměnu sídlišť ve víceúčelové celky a na všestranné zlepšení 

obytného prostředí. Úpravami vedoucími k tomuto cíli, jsou ve smyslu nařízení vlády práce 

plánovací a realizační, které zahrnují úpravy a výstavbu dopravní a technické 

infrastruktury, protipovodňová opatření, úpravy veřejných prostranství, úpravy a zřizování 

dětských hřišť, parkovacích ploch a dalších veřejných rekreačních ploch.“           [11]

    

Podmínky, které musí splnit obec ucházející se o dotaci: 

- Sídliště s minimálním počtem 150 bytových jednotek  splňuje 

- Sídliště = ucelená část území obce zastavěná bytovými domy postavenými 

panelovou technologií  splňuje  

- Pozemky, na kterých se bude realizovat regenerace, nemohou být v soukromém 

vlastnictví  splňuje 

- Schválený územní plán 

- Schválený projekt regenerace 

- Schopnost podílet se kaţdým rokem na financování úprav ve výši 30% 

rozpočtových nákladů 

 

Z daných podmínek vyplývá, ţe město Bruntál by teoreticky mělo mít nárok na 

zmíněné dotace na podporu regenerace panelového sídliště Dolní. Plochy navrţené 

k regeneraci jsou majetkem města. 
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4. Teorie základních pojmů územního plánování 

 

Územní studie 

„Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje moţná řešení vybraných problémů, 

případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systému v území, např. veřejné 

infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně 

ovlivňovat nebo podmiňovat vyuţití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.“  

                   [21] 

 

Revitalizace 

Pojem revitalizace znamená znovuoţivení, posílení, vzpruhu, obrodu apod. 

 

Územní plán 

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

jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné 

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

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

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

pro územní rezervy a stanoví podmínky pro vyuţití těchto ploch a koridorů.“          [21]

      

Urbanismus 

„Urbanismus je nauka o městě a jeho tvorbě (umělecká činnost). Jde o stavbu obcí a 

sídel. Klade hlavní váhu na uměleckou syntézu, na výtvarné řešení plánem se tvořící ŢP. 

Dá se nazvat uměleckým dílem, ale současně jde o zboţí, které musí být prodáno 

(architektura, výtvarné umění).“           [2] 
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5. Územní studie návrhu revitalizace sídliště Dolní v Bruntále 

5.1. Úvod k vlastnímu řešení 

V zadání diplomové práce je poţadavek na vyhotovení dvou návrhů pro řešení dané 

lokality. Jelikoţ je v tomto celém rozlehlém území mnoho nedostatků a námětů k řešení, 

které by mohly být vyhotoveny ve dvou variantách, vedoucí diplomové práce vybrala 

alespoň dvě konkrétní plochy pro dvojí řešení. Jedná se o ulici Třídy obránců míru a 

plochu sportoviště i pro veřejnost u 3. Základní školy. Ostatní návrhy v jediném provedení 

spolu s vybranými variantami pro řešení následujících dvou ploch jsou znázorněny 

v hlavním výkrese. 

 

5.2. Návrhy na řešení ulice Třídy obránců míru 

 

 

 

Jak jiţ bylo řečeno výše při výčtu problémů 

území v kapitole 3. 7., tuto ulici zatěţuje volné 

parkování mnoha aut mimo vyznačená parkoviště a 

mnohdy i na trávníku.  

 

 

Obr.25   Třída obránců míru- 

parkoviště 

 

 

 

Kromě toho je uprostřed nevzhledné travnaté 

plochy mezi parkovišti asfaltové hřiště bez vyuţití.  

   

 

Obr.26   Třída obránců míru- 

Dětské hřiště 
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5.2.1. Varianta 1 

Mým prvním návrhem pro tuto plochu je vybudování parkovacího domu, ve výkresech 

označovaného jako dopravní stavbu č. 1. Jde o sloupovou prefabrikovanou konstrukci o 

dvou a půl podlaţích. Její půdorysné rozměry jsou 30 x 40 metrů. Plášť budovy 

z vertikálně přibitých dřevěných latí umoţňuje průhled do domu a nutné odvětrání 

výfukových plynů. Je zde jednosměrný provoz. Příjezd k budově je po nově navrţené 

komunikaci ze severu. Po průjezdu prvním podlaţím lze vyjet po rampě do prvního 

mezipodlaţí, na konci jehoţ lze pak buď sjet zpět do prvního podlaţí, nebo vyjet do 

druhého podlaţí. To samé následuje i v druhém podlaţí. Aţ ve druhém mezipodlaţí lze 

pouze sjet níţe. Výjezd z budovy je umoţněn na jiţní části po nově vybudované 

komunikaci. Parkovací dům pojme celkem 94 automobilů, z toho je 6 míst vyhrazeno 

v prvním podlaţí pro osoby se sníţenou schopností pohybu. Objekt je napojen na stávající 

vodovod a elektrickou síť. Povrchová voda je svedena do vsakovací jímky s odlučovačem 

benzínů, nafty a písku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.27  Návrh parkovacího domu v ulici Tř. Obránců míru  
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Jedině touto cestou lze ulici „ulevit“ od stojících aut podél v návrhu zachované 

komunikace, zakončené plochou pro otočení automobilů a moţný příjezd vozidel 

záchranné sluţby, hasičských, či popelářských vozidel. Všechna stávající parkoviště jsou 

v návrhu zrušena a nahrazena travním porostem, kterého je zde podél komunikací pro pěší 

nedostatek. 

Plocha je také doplněna novými chodníky, zelení a zděným prostorem pro nádoby 

na odpadky.  

V této části území se také nachází nově vybudovaný dětský koutek, který je 

v návrhu ponechán, od komunikace oddělen chodníkem a nově oplocen. Také místo 

v současnosti vyšlapaných cestiček jsou navrţeny dláţděné chodníky.  

 

 

Obr.28  Vizualizace parkovacího domu 
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Obr.29  Vizualizace parkovacího domu 

 

5.2.2. Varianta 2 

Jako druhá varianta řešení části území se nabízí návrh jednoúrovňového parkoviště. Sice 

by tímto návrhem nebyl odstraněn úplně problém s velkým mnoţstvím automobilů 

zaparkovaných na sídlišti mezi bytovými domy a nebyly by ukryty před očima místních 

obyvatel jako v první variantě, ale parkování by zde mělo pevný řád. Vyuţila by se také 

zanedbaná plocha s asfaltovým hřištěm.   

Jedná se o neprůjezdné parkoviště o 99 stáních. Původní komunikace je jen 

částečně zachována a z ní vedou tři cípy. Z toho vyplývá, ţe stávající parkování jsou 

všechna zrušena. V prvním cípu parkoviště by bylo celkem 22 míst, z toho 8 jich je 

rezervováno pro hendikepované. V prostředním cípu je 37 míst a konečně v posledním pak 

40 stání pro automobily. Celé parkoviště je provedeno z asfaltu a je doplněno o nové 

dláţděné komunikace pro pěší.  

Rovněţ i v tomto návrhu jsem se rozhodla ponechat místní dětský koutek. I nyní je 

od parkoviště oddělen chodníkem a oplocen.  
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Obr.30  Návrh jednoúrovňového parkoviště v ulici Tř. Obránců míru 

 

 

Z těchto dvou variant jsem se v celkovém návrhu rozhodla pro variantu č. 1. A 

tou je parkovací dům. Je to z toho důvodu, ţe parkovací dům je pro Bruntál jedinečná 

stavba a pojme na poměrně malé ploše přibliţně stejný počet vozidel jako rozlehlé 

parkoviště. Kromě toho jsou automobily ukryty před očima obyvatel a v sídlišti tak přibude 

více zeleně a zmizí tak problém volně stojících vozidel v ulici. 
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5.3. Návrhy na řešení sportoviště u 3. Základní školy  

 

- ve výkrese označováno jako typová plocha č. 1  

 

 

Jedná se o značně zanedbaný ovál sportovního 

hřiště a dvě přilehlé asfaltové plochy. Kolem oválu 

obíhá běţecká dráha ze štěrku.  

 

 

Obr.31  Sportovní hřiště 

 

 

Na jednom z těchto asfaltových hřišť jsou barvou 

nakreslené cesty s křiţovatkami, přechody a se 

značkami pro malé děti. Ty si zde mohou jezdit na kole, 

koloběţkách či odráţedlech a učit se dopravním 

pravidlům.  

Obr.32  Hřiště pro děti 

 

 

 

Druhé hřiště slouţí z jedné poloviny pro hru 

basketbalu a z druhé poloviny pro libovolné míčové hry.  

 

 

 

Obr.33  Basketbalové hřiště 
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5.3.1. Varianta 1 

První variantou je návrh skate-parku, lezecké stěny a multifunkčního hřiště uvnitř 

původního oválu. Projekt skate-parku je jiţ zhotoven a schválen k realizaci a tak jsem jej 

do návrhu nucena zařadit. Jedná se o jednotnou konstrukci s různě obtíţnými překáţkami a 

zábradlím. Lezecká stěna je umístěna na pískové ploše. Popis prvku viz. příloha č.1. – 

Mobiliář, prvky pouţité v návrhu. Návrh je určen spíše pro tee-nagery. 

Obr.34  Navržený Skate-park, situace stavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.35  Navržený Skate-park, půdorys 
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Obr.36  Navržený Skate-park, řezy 

 

Obr.37  Navržený Skate-park, vizualizace 
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V druhé polovině oválu je pak navrţeno jiţ zmíněné multifunkční hřiště [13]. Jde o 

hřiště s mantinely, které umoţňují výrobu ledové plochy v zimním období, a tím lze zaručit 

celoroční vyuţití. Umoţňuje provozovat 14 druhů sportů a to: házenou, tenis, fotbal, 

badminton, nohejbal, košíkovou, volejbal, hokej, hokejbal, golf, florball, streetball, 

gymnastiku a fitness. 

 

Povrch běţecké štěrkové dráhy je nahrazen asfaltem. To umoţňuje lidem jízdu na 

kolečkových bruslích. Ostatní plochy jsou ponechány v původním stavu pro vyuţívání 

ţáky školy, přičemţ jsou doplněny o jeden betonový stůl pro hru stolního tenisu a pítkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.40  Návrh sportovního hřiště, varianta 1 

Obr.38  Multifunkční hřiště [13] Obr.39  Multifunkční hřiště [13] 
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5.3.2. Varianta 2 

Druhou variantou pro návrh vyuţití oválu je minigolfové hřiště umístěné uvnitř pro vyuţití 

širší věkovou skupinou. Skládá se z 18 drah v bez-asbestovém provedení s kovovými 

částmi v pozinkované úpravě. Délka dráhy je 6,25 m, šířka 0,9 m a průměr cílového kruhu 

1,4 m. Pro instalaci je doporučená plocha 800 metrů čtverečních, coţ tato plocha se svými 

více neţ 1000 metry čtverečními splňuje.  

 

Tab.4  Minigolfové dráhy [16] 

1 Pyramidy  

2 Smyčka 
 

3 Pravý úhel 

 

4 Přímá dráha bez překáţek  

5 Přímá dráha s překáţkami  

6 Labyrint  

7 Myší díra - klín  

8 Proudy  

9 Most 
 

10 Vulkán 
 

11 Šikmý kruh s ledvinou 
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12 Trubka 
 

13 Looping 
 

14 Vlny  

15 Blesk 
 

16 Koš 
 

17 Klíny  

18 Zdvojený kuţel 
 

 

 

Ostatní dvě asfaltová hřiště jsou zrušena a nahrazena stejným multifunkčním 

hřištěm jako v první variantě, které je orientováno svou podélnou osou směrem S-J jak je 

vyţadováno v příslušné vyhlášce.  

Běţecká dráha je upravena pro jízdu na bruslích stejně jako v prvním případě. 
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Obr.41  Návrh sportovního hřiště, varianta 2 

 

Pro celkový návrh byla v tomto případě vybrána varianta č. 1. Je to především 

z toho důvodu, ţe v současné době jiţ probíhají první kroky výstavby navrţeného Skate-

parku. A i kdyby k jeho výstavbě nedošlo, stále by byla vhodnější první varianta. A to 

proto, ţe jej můţe vyuţívat především dorost, který zde můţe trávit volný čas. Dalším 

důvodem je, ţe hřiště pro minigolf vyţaduje neustálý dohled, aby nedošlo k poničení 

golfových drah. Také by zde někdo musel půjčovat sportovní náčiní, jako jsou hole a 

míčky. Spolu s vybudováním minigolfu by tedy vznikly problémy navíc.  

 

Také se nabízela moţnost navrhnout minigolf namísto asfaltové plochy, viz 

obrázek č. 32. Ale nejen, ţe by tím škola přišla o plochu pro své ţáky, ale navíc by vzniklo 

nebezpečí vandalství při kombinaci skate-parku a minigolfu v jednom areálu. Ani jejich 

oddělení plotem není východiskem, protoţe ţáci by nemohli vyuţívat multifunkční hřiště, 

či běţeckou dráhu kolem oválu.   
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5.4. Ostatní návrhy v území 

5.4.1. Doprava 

Díky veškerým navrţeným úpravám se území s přibliţně 769 parkovacími místy, z toho 41 

pro hendikepované, rozrostlo na 900 stání, z toho jich je 54 pro ZTP. Celkem zde tedy 

přibylo 131 parkovacích míst, z toho 13 pro ZTP. 

 

Kromě parkovacího domu v ulici Třídy obránců míru jde o tyto návrhy: 

- V ulici U Hřiště je ve výkrese dopravy jako dopravní stavba č. 2 označeno 

zvětšené parkoviště u samoobsluhy. Původní šikmé stání bylo nahrazeno stáním 

kolmým, s tím, ţe komunikace byla potřebně rozšířena. Nutnost zásobování 

občanské vybavenosti má za následek ponechání manipulační plochy pro vozidla u 

vchodu. Podél zásobovací komunikace přibylo díky zmenšení ostrůvku 12 kolmých 

stání. Celkem má nové parkoviště 54 parkovacích míst + 5 pro ZTP. Oproti 

původnímu parkovišti je to přibliţně o 30 stání více. Přibyly zde i dláţděné 

chodníky namísto vyšlapaných cest. Jeden podél bytových domů č. 11 – 14, druhý 

podél komunikace a parkoviště a třetí spojuje bytový dům č. 12 s parkovištěm. 

- Dopravní stavbou č. 3 je parkoviště na začátku ulice Dělnická. Původní 

jednostranné parkoviště je změněno na oboustranné. Toho lze získat posunutím 

křiţovatky a následným opětovným napojením na původní komunikaci mezi 

bytovými domy č. 15 a 18. Přibude tak přibliţně jednou tolik parkovacích míst a 

prostory pro přístřešek na kontejnery s odpadky. Parkoviště nyní nabízí 46 stání + 5 

pro ZTP. Původně to bylo 25 míst + 5 pro ZTP. Také byl nutný návrh nového 

chodníku a to nalevo od bytového domu č. 15, který spojuje ulici Cihelní 

s Dělnickou. Další vede od křiţovatky směrem k BD č. 21. 

- Čtvrtou dopravní stavbou (DS) je ve výkrese dopravy nové parkoviště na ulici 

Uhlířská. Přesněji na odbočce vedoucí k vodárně a dále pak k lyţařské sjezdovce. 

Původně zde stojí chátrající objekt hospody, uţ několik let bez provozu. Ten je 

v majetku města, tudíţ jeho demolici nic nebrání. Při obnově hostinského zařízení 

hrozí minimální návštěvnost z důvodu velkého mnoţství kvalitních sluţeb v tomto 

území. A tak jeho demolice a nahrazení parkovištěm se jeví jako jedna z moţností, 
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ne-li tou nejlepší. Uţ jen z toho důvodu, ţe v zimě zde mohou parkovat návštěvníci 

místní sjezdovky, která se nachází na Uhlířském vrchu, k níţ lze touto cestou jít. 

Navrţené parkoviště je s jednosměrným provozem a šikmým stáním. Celkem 

zaujímá 21 parkovacích míst + 1 pro ZTP. Od parkoviště pak vede chodník, který 

se napojuje na stávající. 

- Jako pátá DS je povaţováno nové parkoviště na ulici U Rybníka. Skutečnost, ţe je 

zde velký počet volně stojících automobilů moţná proto, ţe je zde mateřská školka 

a malé centrum sportu, si vyţadovala nová stání. Pro tento záměr se přímo nabízí 

plocha zcela zanedbaného a jistě nevyuţívaného štěrkového hřiště.  Část původního 

parkoviště byla zrušena a nahrazena i na místě volného prostoru novým 

jednoúrovňovým parkovištěm se dvěma cípy. V prvním cípu je 18 kolmých stání + 

jedno vyhrazené pro hendikepované a v druhém cípu je jich 23 + 2 stání pro ZTP. 

Celkem i s novými místy při příjezdu do této slepé ulice obsahuje 48 stání + 3 pro 

ZTP. 

- Poslední šestou DS jsou ve výkrese označena nová parkovací místa podél ulice 

Uhlířská mezi bytovými domy označenými čísly 7 a 22. Jedná se celkem o 15 míst 

na pravé straně (směrem od ulice Zeyerova) a 6 míst + jedno vyhrazené parkoviště 

na straně levé. Celkem tedy 21 nových stání + jedno pro ZTP. 

Spolu se zmíněnými většími dopravními stavbami, které jsou takto ve výkresech 

označeny, je navrţeno ještě několik drobných úprav, co se týče parkování:  

- Na ulici Uhlířská – čtyři kolmá stání před BD č.8, opravené a doplněné parkoviště u 

BD č.48, 8 míst vedle nově vybudované autobusové zastávky Uhlířská u BD č.34 a 

6 nových míst namísto původní zastávky Uhlířská . 

- Ulice Dolní – 5 podélných stání vedle autobusové zastávky Dolní. 

- Ulice U Rybníka – 4 místa na konci ulice u MŠ. 

- Ulice Horní – úprava komunikace pro vznik 7 nových míst u BD č.23 a 4 upravená 

kolmá stání u BD č.29. 
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Dále by v lokalitě bylo vhodné opravit povrch vozovky alespoň v ulici Uhlířská, 

která je značně poškozená a místy, díky svým extrémním nerovnostem, můţe způsobit i 

škodu na projíţdějících automobilech. Vzhledem k tomu, ţe se nacházíme sídlišti, je na 

ulici Uhlířská sníţena rychlost na 40 km/h a ulice Dělnická a U Rybníka jsou označeny 

jako zóny s povolenou rychlostí 20 km/h.  

Přechody pro chodce 

V zadaném území jsou stávající přechody upraveny podle příslušné vyhlášky [20]. 

Jde zejména o úpravy umoţňující pohyb pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace.        

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu : 

„Přechody pro chodce a místa pro přecházení musí mít obrubník s výškou 

maximálně 20 mm. Navazující šikmé plochy pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v 

poměru 1:8 (12,5 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %). „           [20] 

 

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postiţením : 

„Přechody pro chodce se vybavují signálními a varovnými pásy, popřípadě vodicím 

pásem přechodu. Směrové vedení signálního pásu musí být umístěno v prodlouţené ose 

přechodu nebo alespoň rovnoběţně s ní.“                    [20] 

„Signální pás musí mít šířku 800 aţ 1000 mm a délka jeho směrového vedení musí 

být nejméně 1500 mm, u změn dokončených staveb lze v odůvodněných případech tuto 

hodnotu sníţit aţ na 1000 mm. Povrch signálního pásu musí mít nezaměnitelnou strukturu 

a charakter povrchu odlišující se od okolí. Signální pás musí začínat u přirozené nebo 

umělé vodicí linie. Změny směru a odbočky se zřizují přednostně v pravém úhlu. V místě, 

kde se spojují dvě trasy signálních pásů, musí být signální pásy přerušeny v délce 

odpovídající jejich šířce.“                 [20] 

„Vodicí pás přechodu je zvláštní forma umělé vodicí linie. Musí mít šířku 550 mm 

a skládá se z 2 x 3 nebo 2 x 2 pásků. Zřizuje se, je-li trasa přecházení delší neţ 8000 mm, 

vedená v šikmém směru, nebo z oblouku o poloměru menším neţ 12 000 mm a musí 

navazovat na případné signální pásy na chodníku.“               [20] 
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„Varovný pás je zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující místo, které je pro 

osoby se zrakovým postiţením trvale nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově 

definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě sníţeného obrubníku. Varovný pás 

musí mít šířku 400 mm a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter 

povrchu odlišující se od okolí. Varovný pás musí přesahovat signální pás na obou stranách 

nejméně o 800 mm. Na chodníku s šířkou méně neţ 2400 mm, na kterém nelze vytvořit 

přesah na obou stranách, musí být signální pás veden na straně u přirozené vodicí linie a 

přesah varovného pásu se pak zřizuje pouze na jedné straně.“            [20] 

Zastávky 

Součástí návrhu je i oprava a úprava zastávek. Jedná se o zastávku Uhlířská, Dolní a 

Dům mládeţe. Jediná zastávka Lesanka nepotřebuje rekonstrukci. 

- Zastávka Uhlířská v současném stavu zcela neodpovídá příslušné vyhlášce. Je 

potřeba vybudovat plnohodnotnou bezpečnou zastávku MHD s přímým přístupem 

z chodníku k autobusu. Prostor zastávky bude vybaven speciálním zastávkovým 

obrubníkem a pásem šířky 400 mm kontrastní barvy. Také nesmí chybět přístřešek 

s lavičkou a označník zastávky umístěný 500 mm od signálního pásu vedeného od 

vodící linie – obrubníku chodníku, k místu nástupu do autobusu. 

- Podobně bude opravena i zastávka Dům mládeţe a Dolní. Jejich umístění je 

znázorněno na výkrese č. 9 – Doprava-návrh. 

Cyklistická stezka 

Nově navrţená cyklistická stezka povede od stávající stezky z ulice Zeyerova (u 

rybníka) přes ulici Cihelní aţ mezi bytové domy č. 6 a č. 7. V ulici Cihelní bude prostor 

pro chodce oddělen od pásu pro cyklisty varovným pásem šířky 400 mm dle vyhlášky.[20] 
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5.4.2. Sportovní hřiště, hrací dětská hřiště 

V území se nenachází plnohodnotné sportovní hřiště, ale jen několik čistě asfaltových 

ploch, nebo zarostlá nepouţívaná štěrková hřiště. Ta byla v návrhu všechna zrušena. Návrh 

sportoviště u ZŠ je popsán jiţ výše. 

Jen štěrkové hřiště označené v hlavním výkrese jako typová plocha č. 2 a to mezi 

ulicemi Dělnická a Horní, kolem něhoţ jsou parkoviště, bylo nahrazeno novým. Je to 

víceúčelové hřiště (na basketbal, síťové hry a fotbal) s umělým povrchem COURTSOL 

STANDING [13]. Podélná osa hřiště vede téměř  S – J. Na kratších stranách je hřiště 

opoceno pletivem a to do výšky 4 metrů. U východní strany jsou umístěny lavičky, ke 

kterým vede chodníček ze šlapáků (plochých kamenů). Na opačné straně je navrţená metr 

vysoká kamenná zídka pro zadrţení míče. V druhé polovině této jinak jiţ travnaté plochy 

je navrţena lanová věţ firmy Huck [7]. Ta je umístěna na štěrkovém podloţí o průměru 

11m (bezpečnostní plocha). Pro posezení jsou zde také navrţeny lavičky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.42  Lanová věž firmy Huck,Cheops-pyramida midi [7] 
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Dětské hrací koutky jsou v území celkem 4. Na ulicích Uhlířská u BD č. 50 a č.24, 

Cihelní a Tř. Obránců míru. Jsou ponechána, ale v Třídě obránců míru a ulici Dělnická je 

nutné koutek oplotit. Hřiště u BD č. 24 (TP-6) je rovněţ oploceno a doplněno o další hrací 

prvky. Místo trávníku je vhodné povrchy v dopadových plochách všech prvků dětských 

hřišť nahradit kačírkem.  

Doplňky na hřiště: 

- dřevěné dětské hřiště  

- 2 x pruţinová houpačka 

- Dětský kolotoč 

 

5.4.3. Relaxační zóny 

V území se v současnosti nachází jediné místo, kde si mohou obyvatelé v klidu 

odpočinout, a tím je prostředí kolem rybníka označené jako typová plocha č. 3. Ale 

jelikoţ je jeho okolí neudrţované, zarostlé nálety stromů a keřů a není zde ani moţnost 

posezení, lidé sem relaxovat nechodí. V návrhu je tedy zahrnuta probírka zeleně kolem 

rybníka a výsadba nových stromů dle Hlavního výkresu. Kromě zeleně je řešeno i posezení 

podél chodníku vedoucího kolem rybníka a také je navrţen nový štěrkový chodníček s 

posezením v krytu stromů u objektu občanské vybavenosti s výhledem na celý rybník.  

Další navrţenou relaxační zónou je typová plocha č. 4 a tou je prostor mezi 

bytovými domy č. 1 – 6 a polem. Ta je v návrhu doplněna štěrkovým chodníčkem, 

lavičkami a odpadkovými koši. Tento chodníček je vhodný pro maminky s kočárky – na 

klidném místě bez projíţdějících automobilů a křiku dětí. 

Nově je navrţena i dláţděná komunikace pro pěší podél ulice Zeyerova, mezi 

potokem a plotem sportoviště ZŠ. Ta nahrazuje hojně vyuţívanou vyšlapanou zkratku mezi 

ulicí Uhlířská a Třídou obránců míru zejména majiteli psů. 

Na ulici Cihelní (typová plocha č. 5) je navrţena úprava posezení u nefunkčního 

vodního prvku. Nutná je výměna laviček, probírka zeleně, výměna dlaţby a nový vodní 

prvek. Také vyšlapaná stezka od tohoto místa směrem mezi bytové domy je nahrazena 
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dláţděným chodníkem. V polovině chodníku je pak umístěno odpočívadlo s lavičkami a 

dvěma dětskými houpačkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A konečně je nově navrţena relaxační zóna v jiţ několikrát zmiňovaném území 

mezi bytovými domy (typová plocha č. 6), kde je navrţeno i doplnění stávajícího 

dětského hřiště novými prvky. Území křiţují dva nové dláţděné chodníky, na jejichţ 

průsečíku je umístěna fontána. Ta je postavena na kruhové ploše lemované lavičkami. 

Podél chodníků je vysázena nová zeleň.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.44  Fontána Prstenec firmy Kamenoprůmysl Komárek s.r.o. [14] 

 

Chodníky tedy plochu rozdělují na čtyři části. V severní se nachází oplocené dětské 

hřiště a štěrkové chodníčky doplněné o lavičky. Východní část zdobí vzrostlá zeleň. 

Rovněţ i v západní části je pouze stávající a navrţená zeleň. A v poslední jiţní části je 

navrţen dřevěný altán, k němuţ vedou štěrkové chodníky. Uvnitř altánu jsou umístěny 

lavičky. 

Obr.43  Fontána sloup firmy Kamenoprůmysl Komárek s.r.o. [14] 
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5.4.4. Výběh pro psy 

Typová plocha č. 7 

Z důvodů stíţností na hojný počet „pejskařů“ a s tím spojený problém s neuklizenými 

psími exkrementy v této lokalitě, je zde navrţen výběh pro psy. Ten se nachází v ulici 

Uhlířská na jihu oblasti. Poměrně velká zatravněná plocha můţe slouţit pro tyto účely. 

Výběh je ohraničen dřevěným plotem z latí. Uvnitř se křiţují štěrkové cestičky s lavičkami 

pro majitele psů. Vchod je vybaven brankou a vede z nové komunikace pro pěší plynule 

navazující na stávající. U vchodu je nutné umístit odpadkový koš s pytlíky na úklid psích 

výkalů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr.46   Odpadkový koš na sběr psích exkrementů KTECH 

Komunální technika s.r.o. 

 

Obr. 45  Plocha pro oplocený psí výběh 
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5.5. Návrh nových a změn inţenýrských sítí 

Bude provedena vodovodní přípojka k parkovacímu domu ze stávající vodovodní sítě 

navrtávkou a také napojení na elektrický rozvaděč. Dešťová voda bude svedena dešťovou 

kanalizací s odlučovačem písků, benzinu a olejů do místního blízkého potoka. Bude nutná 

přeloţka plynu. 

K navrţenému multifunkčnímu hřišti bude navedena vodovodní přípojka napojená 

na místní vodovod a zakončená kompaktní izolovanou vodoměrnou šachtou Aquion 

Hydroplas, na kterou je napojen hydrant.                [12] 

K nově navrţené fontáně bude rovněţ navedena voda z místního vodovodu. 

U plynovodu vedoucího v ulici Dělnická je navrţena přeloţka. 
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6. Orientační propočet stavby 

Orientální rozpočet je proveden na základě orientálních cen dle rozpočtových ukazatelů a 

ceníků UUR. 

6.1. Zemní práce,  výstavba objektu 

Tab. 5   Orientální propočet nákladů na zemní práce a výstavbu objektu 

Poloţka Jednotka 
Cena za 

jednotku 
Náklady 

a) Ulice Uhlířská 

Frézování asf. povrchu 5 130 m2 130 Kč/m2 666 900 Kč 

Obnovení asfaltového povrchu 5 130 m2 1400 Kč/m2 7 182 000 Kč 

b) DS – 1 – Parkovací dům v ulici Třída obránců míru 

Sejmutí ornice 2 510 m2 42 Kč/m3 105 420 Kč 

Odstranění asfaltové plochy 1 595 m2 715 Kč/m2 1 140 425 Kč 

Výstavba objektu 7 200 m3 4 175 Kč/m3 30 060 000 Kč 

Zaloţení trávníku (parkový) 1 465 m2 24 Kč/m2 35 160 Kč 

Nové asfaltové plochy – 

komunikace obsluţné, parkoviště 
307 m2 884 Kč/m2 271 390 Kč 

c) DS – 2 – Parkoviště v ulici U Hřiště 

Odstranění asfaltové plochy 209 m2 715 Kč/m2 149 435 Kč 

Frézování asf. povrchu 960 m2 130 Kč/m2 124 800 Kč 

Obnovení asfaltového povrchu 960 m2 1400 Kč/m2 1 344 000 Kč 

Nové asfaltové plochy 335 m2 884 Kč/m2 296 140 Kč 

d) DS – 3 – Parkoviště v ulici Dělnická 

Odstranění asfaltové plochy 564 m2 715 Kč/m2 403 260 Kč 

Frézování asf. plochy 704 m2 130 Kč/m2 91 520 Kč 
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Obnovení asfaltového povrchu 704 m2 1400 Kč/m2 985 600 Kč 

Nové asfaltové plochy 687 m2 884 Kč/m2 607 308 Kč 

Zaloţení trávníku (parkový) 605 m2 24 Kč/m2 14 520 Kč 

e) DS – 4 – Nové parkoviště v ulici Vodárenská 

Demolice stávajícího objektu + 

skládka 
800 m3 

380 Kč/m3 + 

70 000 Kč 
374 400 Kč 

Nové asfaltové plochy 650 m2 884 Kč/m2 574 600 Kč 

Zaloţení trávníku (parkový) 40 m2 24 Kč/m2 960 Kč 

f) DS – 5 – Nové parkoviště v ulici U Rybníka 

Odstranění asfaltové plochy 50 m2 715 Kč/m2 35 750 Kč 

Frézování asf. povrchu 293 m2 260Kč/m2 76 180 Kč 

Obnovení asfaltového povrchu 293 m2 1400 Kč/m2 410 200 Kč 

Nové asfaltové plochy 768 m2 884 Kč/m2 678 910 Kč 

Zaloţení trávníku (parkový) 84 m2 24 Kč/m2 2 016 Kč 

g) DS – 6 – Nová parkovací stání v ulici Uhlířská 

Sejmutí ornice 270 m2 42 Kč/m2 11 340 Kč 

Poloţení zatravňovacích panelů 270 m2 771 Kč/m2 208 170 Kč 

h) Ostatní nová parkovací místa 

Sejmutí ornice  313 m2 42 Kč/m2 13 146 Kč 

Odstranění asfaltové plochy 153 m2 715 Kč/m2 109 395 Kč 

Nové asfaltové plochy 380 m2 884 Kč/m2 335 920 Kč 

Zatravnění 137 m2 24 Kč/m2 3 288 Kč 

Zatravňovací tvárnice polovegetační 294 m2 771 Kč/m2 226 675 Kč 

i) Ostatní úpravy 

Odstranění asfaltových ploch  520 m2 715 Kč/m2 371 800 Kč 
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Kácení stromů 25 ks 1500 Kč/ks 37 500 Kč 

Výsadba různých druhů dřevin 370 ks  Cca  32 400 Kč 

Dláţděné chodníky 2 400 m2 782 Kč/m2 1 876 800 Kč 

Chodníky s asfalt. povrchem 100 m2 612 Kč/m2 61 200 Kč 

Chodník se štěrkovým povrchem 940 m2 215 Kč/m2 202 100 Kč 

    

Zemní práce celkem 49 120 800 Kč 

 

6.2. Technická infrastruktura 

Tab.6  Orientální propočet nákladů na technickou infrastrukturu 

Poloţka Jednotka Cena za 

jednotku 

Náklady 

Vodovodní přípojka 1 (PVC) 11 mb 4 500 Kč/mb 49 500 Kč 

Přípojka elektro  13 mb 479 Kč/mb 6 227 Kč 

Dešťová kanalizace (PVC DN 250) 23 mb 8 700 Kč/mb 200 100 Kč 

Odlučovače tuků a ropných látek 1 ks 34 477 Kč 34 477 Kč 

Vodovodní přípojka 2 (PVC) 12 mb 4 500 Kč/mb 54 000 Kč 

Vodoměrná šachta 1 ks 20 000 Kč/ks 20 000 Kč 

Hydrant 1 ks 20 000 Kč/ks 20 000 Kč 

Vodovod k fontáně (plast) 40 mb 3 806 Kč/mb 152 240 Kč 

Výkop pro odstranění stávajícího 

plynovodu + odvoz  

32 m3 465 Kč/m3 14 880 Kč 

Zásyp (zhutněný) 32 m3 90 Kč/m3 2 880 Kč 

Nový plynovod 20,4 mb 1 031 Kč/mb 21 032 Kč 
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Výkop pro odstranění stávajícího 

plynovodu + odvoz  

105 m3 330 Kč/m3 34 650 Kč 

Zásyp (zhutněný) 105 m3 90 Kč/m3 9 450 Kč 

Nový plynovod 114,1 mb 1 031 Kč/mb 117 637 Kč 

 

Náklady na technickou infrastrukturu 738 000 Kč 

 

6.3. Mobiliář 

 

Tab.7   Orientální propočet nákladů na mobiliář 

Poloţka 
Cena za 

kus 
Počet kusů Celková cena 

Multifunkční hřiště (14 druhů sportu) - 1 10 000 000 Kč 

Lezecká stěna - 1 170 000 Kč 

Stoly pro hru stolního tenisu 13 500 Kč 2 17 000 Kč 

Pítko - 1 20 000 Kč 

Lanová věţ - 1 202 370 Kč 

Víceúčelové hřiště  - 1  500 000 Kč 

Mobiliář dětského hřiště -  -  115 320 Kč 

Fontány -  2 278 000 Kč 

Dřevěný altán - 1 42 500 Kč 

Lavičky 4 000 Kč 50 200 000 Kč 

Odpadkové koše 1 800 Kč 60 108 000 Kč 

Oplocení dětského hřiště 160 Kč/m 60 m 9 600 Kč 

Oplocení výběhu pro psy 160 Kč/m 138 m 22 080 Kč 
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Nové zábradlí podél rybníku 54 Kč/m 1 195 m 64 530 Kč 

Přístřešky - zastávka 104 400 Kč 4 417 600 

 

 

 

6.4. Celkové náklady 

 

Tab.8  Orientální propočet na celkové náklady 

Zemní práce + stavba objektu parkovacího domu  

 

49 120 800 Kč 

Technická infrastruktura 

 

738 000 Kč 

Mobiliář 

Cena celkem 

 

12 167 000 Kč 

Celková hodnota orientálního propočtu stavby 62 026 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena mobiliáře 12 167 000 Kč 
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7. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo objasnit a přiblíţit problematiku lokality a navrhnout 

revitalizaci sídliště Dolní v Bruntále.  

Hlavním tématem řešení byla statická doprava. A to nedostatečný počet 

parkovacích míst jak pro obyvatele sídliště, tak i pro návštěvníky občanských vybaveností. 

Návrh by měl tedy pomoci tíţivé a nevzhledné stávající situaci v lokalitě - volně 

zaparkovaných automobilů i mimo vyhrazená parkoviště. Snaţila jsem se navrhnout 

taková řešení, která by minimálně ubírala travnaté plochy, které jsou pro obyvatele sídliště 

plného panelových domů a automobilů velmi důleţité. Nezbytnou součástí řešení jsou i 

návrhy chybějících komunikací pro pěší. Dále doplnění dětského hřiště o nové prvky a 

oplocení, nové sportovní hřiště a jiné aktivity pro děti, dorost i dospělé obyvatele. Těmi 

jsou zejména multifunkční hřiště vyuţívané i v zimním období (ledová plocha na bruslení), 

dráha pro in-line, horolezecká stěna, lanová věţ a ještě jedno sportovní hřiště. Kromě 

sportovních aktivit jsou v území navrţeny i nové odpočinkové zóny vybavené vhodným 

mobiliářem, oplocená plocha pro venčení psů, oprava a úprava zastávek MHD, úprava 

stávajících a návrh nových přechodů pro chodce.  

Součástí celkového návrhu jsou i sadové úpravy území. Lokalita má být zbavena 

náletů a dřevin překáţejících ve výstavbě a zároveň je doplněna o nové listnaté i jehličnaté 

stromy a především keře či ţivé ploty. Kromě stromů a keřů je zeleň doplněna i o 

půdokryvné a popínavé rostliny. 

Všechny výše zmíněné úpravy jsou navrţeny s ohledem na stávající stav a současný 

územní plán. Kromě toho jsem vycházela i z poţadavků místních obyvatel. Tyto 

poţadavky, nápady a stíţnosti obyvatel všech věkových skupin jsem získala díky anketě 

provedené na tomto sídlišti.  

Ve dvou variantách jsou vzhledem k rozsáhlému území řešeny pouze dvě poměrně 

významné plochy. V obou případech jsem pro celkový návrh vybrala první varianty jejich 

řešení. V první ploše byla řešena statická doprava. Ulice je zde doslova zastavěná 

automobily. Zde byla vybrána varianta s návrhem parkovacího domu. V druhém území byl 

řešen návrh sportoviště.  
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Parkovací dům o 2.NP území obohatí o 100 nových parkovacích míst. Vyřeší tak 

problém se statickou dopravou v ulici. Navíc se díky umístění objektu zruší nevyuţívaná 

asfaltová plocha a zarostlé pískoviště pro děti. Objekt bude obloţen dřevěnými latěmi, po 

kterých se bude růst popínavá rostlina, která se dá nazvat jako „milosrdná zeleň“. (V druhé 

variantě – ekonomicky úspornější, je namísto parkovacího domu navrţeno jednoúrovňové 

parkoviště o přibliţně stejném počtu parkovacích míst.)  

Sportoviště u 3. Základní školy bude vybaveno multifunkčním hřištěm s moţností 

zaledování plochy v zimním období, horolezeckou stěnou, skate-parkem, dráhou na in-line 

a dvěma stoly pro hru stolního tenisu na původní asfaltové ploše s basketbalovým košem. 

Druhá původní asfaltová plocha je rovněţ ponechána pro účely školy. (Druhou variantou 

řešení je návrh minigolfového hřiště uvnitř oválu, rovněţ asfaltovou plochou pro in-line a 

místo asfaltového hřiště nad oválem výše zmiňované multifunkční hřiště. 

V závěru práce jsem provedla hrubý ekonomický propočet pro navrţené úpravy, 

který orientačně znázorňuje finanční náklady této revitalizace včetně projektu parkovacího 

domu a sadových úprav. 

Zpracování tohoto tématu pro mě bylo zajímavé uţ z toho důvodu, ţe jsem přímo 

v této lokalitě bydlela a vyrůstala. Vycházela jsem tudíţ jak z osobních návštěv území 

v současnosti, tak i z vlastních zkušeností s územím. 

Práci jsem se snaţila provést svědomitě a pro mě byla vzhledem k získaným 

zkušenostem, informacím a důleţitým kontaktům velkým přínosem. 
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Celkové území 

 

 

Typová plocha č. 1 – Návrh sportoviště 
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Typová plocha č. 7 – Výběh pro psy 
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Dopravní stavba č. 5 – Parkoviště v ulici U Rybníka 

 

 

 Dopravní stavba č. 6 – Parkoviště v ulici Uhlířská   
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Příloha č. 2 – Dokumentace k ţádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

parkovacího domu 

 

A. Úvodní údaje 

 

- Ţadatel (stavebník): 

Město Bruntál 

Nádraţní 994/20 

79201 Bruntál 1 

- Zpracovatel dokumentace (projektant): 

Bc. Věra Rychtarská 

Dolní Václavov 33 

793 41,  Václavov u Bruntálu 

 

- Zhotovitel: 

Vzejde z výběrového řízení 

 

- Charakter stavby: Novostavba 

- Identifikace stavby: 

Název:  Parkovací dům 

Místo stavby: Třída obránců míru, Bruntál 

Parcela číslo: 4278, 4281 
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B. Průvodní zpráva 

 

1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

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

Pozemky pro stavbu se nachází v zastavěné části města. 

 

b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Pro město Bruntál je schválen nový územní plán. Uvaţovaná oblast je zastavěna objekty 

k bydlení - bytovými domy o osmi podlaţích, jedná se o zónu - bydlení. 

Z územního plánu: „Jde o území s výrazně převládající funkcí obytnou (bytové domy, 

rodinné domy), která zde bude rozvíjena výstavbou nových bytových a rodinných domů a 

s funkcemi doplňujícími bydlení (zeleň, technická a občanská vybavenost). Výstavba 

parkovišť, garáží a budov je možná jen ve výjimečných případech, kdy nedojde k omezení 

funkce bydlení.“ 

Z toho vyplývá, ţe stavba parkovacího domu je přípustná. 

Pozemek je majetkem města Bruntál a v současné době není zastavěn ţádnou stavbou. 

 

c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Stavba je navrţena v souladu s územním plánem města Bruntálu. 

 

d) údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů 

Navrţený objekt respektuje jak poţadavky vlastníka tak rovněţ poţadavky funkčního 

vyuţití. Byl vzat zřetel na poţadavky ochrany ţivotního prostředí. 

Přípojky pro novostavbu kratší neţ 50m nevyţadují stavební povolení ani ohlášení – viz. 

§ 103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, postačí územní 

souhlas.  

Dotčené orgány vydaly souhlasná stanoviska k provedení stavby. 

 

e) moţnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Novostavba bude napojena přípojkami na rozvod NN a vodovod. 

Stavební pozemek bude připojen na stávající komunikaci sjezdem z obou stran (vjezd i 

výjezd). 
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Kromě parkovacích stání uvnitř novostavby parkovacího domu nejsou na pozemku další 

stání. Parkování podél stávající komunikace je odstraněno. 

Novostavba se nenachází na poddolovaném území ani na sváţném území, kde by bylo 

nutné zabezpečit zajištění stavby. 

 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

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

poddolovaných území 

Objekt bude umístěn na přírodním terénu. Pro osazení terénu bude proveden odkop do 

hloubky 150 cm. 

 

g) poloha vůči záplavovému území 

Pozemek se nenachází v záplavovém území. 

 

h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

- parcela  č. 4277 – silnice – Město Bruntál 

č. 4278, 4281 – zeleň – Město Bruntál 

č. 4262 – vodní plocha - zemědělská vodohospodářská správa 

č. 4279 – zastavěná plocha – podílové spoluvlastnictví 

 

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

Přístup na stavební pozemek je moţný pouze z ulice Zeyerova. 
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2. Základní charakteristika stavby a jejího uţívání 

a) účel uţívání stavby 

Objekt je navrţený za účelem vybudování parkovací haly o 2.NP. 

 

b) trvalá nebo dočasná stavba 

Navrhovaná stavba je stavbou trvalou. 

 

c) novostavba nebo změna dokončené stavby 

Navrhovaná stavba je novostavbou. 

 

d) etapizace výstavby 

Stavba se provede v jedné etapě. 

 

 

3. Orientační údaje stavby 

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

uţitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) 

Rozměrové charakteristiky: 

- Zastavěná plocha       1200 m
2
 

- Obestavěný prostor      7200 m
3
 

- Zpevněné plochy       350 m
2
 

- Maximální výška ploché střechy nad upraveným terénem 6 m 

- Počet nadzemních podlaţí      2,5 

- Počet podzemních podlaţí     0,0 

- Světlá výška podlaţí      2,7 m 

 

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

Navrţený objekt neřeší celkovou bilanci nároků všech druhů energií, tepla a teplé 

uţitkové vody ani bilance spotřeby tepla a paliva. Objekt není vytápěn ani nevyuţije přívod 

teplé vody.  
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c) celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) 

4 výtokové ventily v objektu 

Směrné číslo roční potřeby - 6 m
3
/rok 

Průměrná spotřeba vody za rok 4*6=24 m
3
/ rok 

Výpočet denní potřeby vody denldenlQd /684174*/17   

denlkQ dd /85)(25,168max,   

slhodldenlkQ hh /002,0/4,6/153)(8,185max,   

Výpočet nárazové spotřeby Výtokový ventil (jmenovitý výtok vody qi)  0,4*4 

slQ

nqQ

d

i

m

i id

/8,0)44,0(

)(

2

1

2



  
  

d) odborný odhad mnoţství splaškových a dešťových vod 

Splašková voda vzniklá oplachováním podlah bude odvedena podlahovými vpusti do 

dešťové kanalizace vybavené odlučovači ropných látek.  

Dešťová voda: 

Sstřecha =30*40 = 1200 m
2
 

Q max,D = * qs * S = 0,9 * 130 * 0,12 = 14,04 l/s  DN 150 (dešťová kanalizace) 

 

e) poţadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační 

sítě 

Není součástí projektu. 

 

f) poţadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě 

Není součástí projektu. 

 

g) předpokládané zahájení výstavby 

- 

 

h) předpokládaná lhůta výstavby 

Půl roku ode dne vydání stavebního povolení. 
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C. Souhrnná technická zpráva 

 

1. Popis stavby 

a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Pozemek byl vybrán z hlediska jednoduchého přístupu ze sběrné komunikace 

k navrţenému objektu a také z důvodu toho, ţe se jedná o pozemek města.  

 

b) zhodnocení staveniště 

Projektová dokumentace řeší novostavbu parkovacího domu ve městě Bruntál. Staveniště 

je umístěno na pozemku parc. č. 4278, 4281 v kat. území Bruntál. Staveniště je přístupné 

z místní komunikace – pozemek parc. č. 1458/1 v kat. území Bruntál. Na staveništi se nalézá 

stávající komunikace – pozemek parc. č. 4277 v kat. území Bruntál, která bude vyuţita jako 

zařízení staveniště. 

Novostavba se nenachází v památkové zóně a na pozemku nebyl proveden stavebně 

historický průzkum. 

 

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Novostavba o výšce dvou a půl podlaţí má půdorys obdélníku. Zastřešena je plochou 

střechou o dvou výškových úrovních, čímţ navazuje na okolní zástavbu – bytové domy. 

Opláštěná bude dřevěnými latěmi umoţňujícími průhled do objektu. Jeho podélná osa je 

orientována SV-JZ. Ze severní strany vede k budově příjezdová komunikace o šířce 5m 

navazující na komunikaci stávající – parc. č. 4277 a je povaţována za vjezd do objektu. 

Z protější strany pak vede výjezd- komunikace o šířce 5m a rovněţ se napojuje na stávající 

komunikaci parc. č. 4277.  

 

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

technologického a provozního) 

Dispozičně se jedná o jeden prostor. První podlaţí při vjezdu či vstupu do budovy 

obsahuje kromě ostatních parkovacích stání místa vyhrazená pro osoby se sníţenou 

schopností pohybu. Odtud na straně u výjezdu vede rampa do prvního mezipodlaţí. Při jeho 

projetí se dá po bliţší rampě sjet zpět do 1.NP nebo po druhé rampě vyjet do 2.NP. A opět po 

projetí 2.NP je moţné vyjet do posledního druhého mezipodlaţí nebo sjet do prvního. Na 
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konci nejvyššího mezipodlaţí lze jen sjet níţe. Z toho vyplývá, ţe je v budově jednosměrný 

provoz. Parkování je moţné po obou stranách při průjezdu podlaţím. 

Základy 

Objekt je zaloţen na základových patkách z prostého vyztuţeného betonu C12/15.  

 

Konstrukční systém 

Jedná se o ţelezobetonovou prefabrikovanou sloupovou konstrukci bez opláštění. 

Obvodové stěny jsou pouze obloţeny svislými dřevěnými latěmi, coţ umoţňuje průhled do 

budovy a dostatek denního světla s výjimkou celého prvního podlaţí a dolní poloviny 

mezipodlaţí, tam jsou stěny vyzděny cihlami. 

 

Stropy 

Spřaţené monolitické stropy jsou z prefabrikovaných filigránových betonových desek, 

k jejichţ zmonolitnění dojde přímo na stavbě. 

Zastřešení 

Objekt je zastřešen plochou střechou ve dvou výškových úrovních, odvodněnou do 

podstřešních ţlabů umístěných podélné stěně na východu. 

e) zdůvodnění navrţeného řešení stavby z hlediska dodrţení příslušných obecných 

poţadavků na výstavbu 

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a navazujících prováděcích 

vyhlášek, zejména vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu, 

vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území, zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích a dle vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. Rozsah a obsah projektové dokumentace je 

v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

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

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

- 

 

2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 
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a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

Před zhotovením projektu bylo provedeno místní šetření. Pro účely zpracování projektové 

dokumentace byl zajištěn katastrální snímek stávajícího pozemku v území města Bruntál. 

Výškově je +/- 0,000 parkovacího domu vztaţena k čisté podlaze 1.NP objektu. 

 

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 

Stavba nezasahuje do chráněných území, nedotýká se památných stromů, nezasahuje do 

pozemků určených k plnění funkcí lesa. Ochrana kulturních památek není dotčena, stavba 

nezasahuje do památkově chráněných území a jejich ochranných pásem. 

 

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

Asanace a bourací práce nejsou součástí projektu. Speciální poţadavky na kácení porostů 

nejsou určeny. 

 

d) poţadavky 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 

Pro stavbu nebudou provedeny zábory. 

e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

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

inţenýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění 

stavebního pozemku 

Před zahájením stavby budou odsouhlasena přípojná místa elektrické energie a zdroje 

vody pro stavbu. Příjezd na stavební pozemek bude moţný z ulice Zeyerova. Bude nutná 

přeloţka plynovodu (NT). Stavební pozemek bude odvodněn do místního potůčku. 

 

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

poţadavcích na přísun nebo deponie zeminy, poţadavky na venkovní a sadové 

úpravy 
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Předpokládá se odvoz zemin ze staveniště. Část zeminy bude rozvrstvena do plochy. 

Venkovní úpravy spočívají v provedení přístupových ploch, ozelenění upravovaných ploch a 

sadovnické úpravě ploch. 

 

 

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

a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

b) předpokládané kapacity provozu a výroby 

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

vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů 

d) návrh řešení dopravy v klidu 

e) odhad potřeby materiálů, surovin 

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

splaškových a dešťových vod 

g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

h) řešení ochrany ovzduší 

i) řešení ochrany proti hluku 

j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Není součástí projektu, nejedná se o výrobní objekt. 

 

 

4. Zásady zajištění poţární ochrany stavby 

Stručný popis koncepce poţární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního 

řešení a způsobu vyuţití stavby: 

 

1. řešení odstupných vzdáleností a vymezení poţárně nebezpečného prostoru, 

Okolní budovy nebudou ohroţeny šířením poţáru díky vzdálenosti větší neţ 7m od 

objektu. 

 

2. řešení evakuace osob a zvířat, 

K evakuaci osob slouţí dvojí rampová stoupání. 

 

3. navrţení zdrojů poţární vody, popřípadě jiných hasebních látek, 

Zdrojem poţární vody jsou hydranty na sousedních pozemcích v dosahu stavby. 
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4. vybavení stavby vyhrazenými poţárně bezpečnostními zařízeními, 

Na kaţdé podlaţí jeden hasící přístroj a na kaţdém patře sprinklerové hasící zařízení. 

 

5. řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro poţární techniku, 

Nástupní plocha není poţadována. Přístupové komunikace jsou široké 5m a vedou přímo 

do objektu. 

 

6. zabezpečení stavby či území stavbou poţární ochrany, pokud to odůvodňují poţadavky 

na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva 

Není součástí projektu. 

 

 

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím uţívání 

Navrţená stavba splňuje podmínky bezpečného uţívání. 

 

6. Návrh řešení pro uţívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace (Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska uţívání a 

přístupnosti pohybově a zrakově postiţených.) 

Tato stavba vyţaduje řešení bezbariérového uţívání osobami s omezenou schopností 

pohybu alespoň v prvním podlaţí dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. Tam je pro tyto osoby 

bezbariérový přístup a vyhrazená stání. 

 

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

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

popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků 

Novostavba parkovacího domu má vliv na ţivotní prostředí vlivem výfukových plynů 

v ovzduší nebo únikem ropných či jiných nebezpečných látek (v malém mnoţství) do půdy. 

Projektová dokumentace neřeší způsob jeho ochrany. 

 

b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 
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Vlastní provoz objektů nemá podstatný negativní vliv na ţivotní prostředí, pokud nedojde 

k havárii. Vykácení dřevin bude kompenzováno novou výsadbou. Při výstavbě dojde ke 

zhoršení ţivotního prostředí v blízkosti staveniště. Jedná se především o vliv hluku a 

výfukových plynů ze stavebních mechanismů. Stavební práce a doprovodná činnost 

související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. tak, aby 

byly dodrţeny předepsané hladiny hluku. 

Dopravní a těţební stroje musí být udrţovány v řádném technickém stavu, aby 

nedocházelo k úkapům ropných produktů. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen do 1 

měsíce provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby pouţíval a uvést je do původního 

stavu.  

 

 

c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 

stavby 

Výstavba objektu nevyţaduje vyhlášení nových ochranných a bezpečnostních pásem. 

Ochranná pásma inţenýrských sítí budou dle obecně závazných předpisů. 

 

8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) povodně – úroveň podlaţí je nad úrovní nejvyšší hladiny záplav 

b) sesuvy půdy – lokalita není ohroţena svahovými pohyby 

c) poddolování – lokalita není na poddolovaném území 

d) seizmicita – území se nachází mimo seizmicky aktivním území 

e) radon – v území neproniká radon z podloţí 

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

neřeší se  

 

9. Civilní ochrana 

a) opatření vyplývající z poţadavků civilní ochrany na vyuţití staveb k ochraně 

obyvatelstva 

b) řešení zásad prevence závaţných havárií 

c) zóny havarijního plánování 

Neřeší se
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Příloha č. 3 – Seznam mobiliáře, prvků pouţitých v návrhu 

 

Fotografie Popis Počet kusů 

  

AU 059P – lavička SONATA firmy KARIM 

s opěradlem a područkami,  

provedení kov, dřevo 

povrch. úprava zinek a prášková barva, 

lazura 

rozměry (mm) 1860 x 591 x 808 

 

 

 

50 

 Odpadkový koš 

IROKO- odpadkový koš firmy KARIM 

provedení kov, dřevo 

povrch. úprava zinek a prášková barva, 

lazura 

doplňky: stříška s popelníkem 

spoj. materiál nerez 

rozměry objem = 30 l, hmotnost = 38/40 kg 

 

 

 

 

60 

 Odpadkový koš na sběr psích exkrementů 

KTECH Komunální technika s.r.o., 

DINOVA PES tmavě zelená,  

Kód produktu: 144, Objem 50 litrů,  

Nad tímto odpadkovým košem je připevněna 

schránka, která slouţí pro umístění sáčků na 

psí exkrementy. Schránka je vyrobena z 

pozinkovaného plechu s barevnou úpravou a 

je moţno v ní umístit aţ 50ks těchto sáčků. 

Cena: 1 790,- Kč 

 

 

 

 

2 
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FUENTE 

Pítko firmy KARIM v designu kruhovém, 

elipsovém a obdélníkovém 

provedení kov, nerezový ventil, celonerezové 

spoj. materiál nerez 

hmotnost 22 kg, 26 kg a 28 kg 

 

 

 

 

1 

  

Autobusová zastávka Arno City - 2,5m,   

firma READY Line,  

Číslo produktu: 529310  

cena 104 407,- Kč 

 

 

 

4 

 

 

Dřevěné dětské hřiště JUNGLE GYM 

14.690,-Kč 

 

 

 

 

1 
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Monkey´s vahadlová houpačka,  

Velikost bezpečnostních zón 680x315 cm 

Rozměry délka 380 cm 

Údrţba dle EN 1176; 2009 

Podklad udrţovaný trávník 

Ukotvení betonovací kotvení 

Celková nosnost 140 kg 

15 300,- Kč 

 

 

 

2 

  

Fontána sloup firmy kamenoprůmysl 

Komárek s.r.o., 

Kat. číslo:  002 

Rozměry:  výška 120 cm 

Cena:  28 000,- Kč 

 

 

 

 

1 

 

 

Fontána Prstenec firmy Kamenoprůmysl 

Komárek s.r.o. 

Kat. číslo:  011 10 

Rozměry: průměr kola 100 cm 

Cena:  250 000,- Kč 

 

 

 

 

1 
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Zahradní altán VETAS, šestiboký o průměru 

3m,  

cena 42.500,-Kč 

 

 

 

1 

 Lezecká věţ firmy KARIM 

Doporučený věk 3 – 14 let 

Délka x šířka x výška (mm) 2350 x 2350 x 

3000 

Max. výška volného pádu (mm) 3000 

Min. nárazová zóna (mm) 7350 x 7350 

Min. nárazová plocha (m2) 54 

Obvod min. nárazové zóny (m) 30  

 

 

1 

 

 

Lanová věţ firmy HUCK – Cheops pyramida 

midi 

Výška 4,30 m 

Průměr 8m 

202 370,- Kč 

 

 

 

1 

 

 

Pruţinová houpačka Nomiland - zebra,  

sedadlo ve výšce max. 55 cm,  

délka: 90 cm, šířka: 30 cm,  

bezpečnostní zóna: průměr 350 cm, 

10 990,- Kč  

 

 

 

1 
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Pruţinová houpačka Nomiland - los,   

sedadlo ve výšce max. 55 cm,  

délka: 90 cm, šířka: 30 cm,  

bezpečnostní zóna: průměr 350 cm 

10 990,- Kč 

 

 

 

 

1 

 

 

Kolotoč kulatý s lavičkami Nomiland, 

kód zboţí: MP064,  

rozměry půdorysu: průměr 160 cm, 

bezpečnostní zóna: průměr 460 cm,  

34 600,-Kč 

 

 

1 

 

 

Pruţinová houpačka pro 2 Nomiland - Pejsci 

Kód zboţí: MP025A,  

Rozměry: sedadlo ve výšce max. 55 cm,  

Délka: 140cm, Šířka: 30 cm 

Bezpečnostní zóna: 300 x 450 cm,  

13 450,- Kč 

 

 

 

 

1 

 

Stůl na stolní tenis firmy Jiří Mooz - 

Vybavení dětských hřišť 

Rozměry prvku : 1,5 x 2,7 m 

Volný prostor : 4,5 x 5,7 m 

Cena : 13500 Kč bez DPH 

  

 

 

2 
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Příloha č. 4 – Poskytování dotací na podporu regenerace panelových sídlišť 

(citace z www.uur.cz) 

 

 

 

Dne 1. ledna 2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 494/2000 Sb. ze dne 18. prosince 

2000, o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace 

panelových sídlišť. Tímto nařízením jsou upraveny podmínky pro poskytování dotací ze 

státního rozpočtu na regeneraci stávajících panelových sídlišť. Úplný text nařízení je uveden 

na internetových stránkách ÚÚR a MMR v údajích týkajících se politiky bydlení. 

 

Cíl regenerace 

Dotace je určena na přeměnu sídlišť ve víceúčelové celky a na všestranné zlepšení 

obytného prostředí. Úpravami, vedoucími k tomuto cíli, jsou ve smyslu nařízení vlády práce 

plánovací a realizační, které zahrnují úpravy a výstavbu dopravní a technické infrastruktury, 

protipovodňová opatření, úpravy veřejných prostranství, úpravy a zřizování dětských hřišť, 

parkových ploch a dalších veřejných rekreačních ploch. Dotace není určena na opravy, 

zateplování a na úpravy panelových domů. 

 

Mají-li být naplněny podmínky programu, je nezbytné, aby v projektu regenerace, 

který je povinnou přílohou ţádosti o dotaci, byly řešeny všechny problémy, které se na 

sídlištích zpravidla vyskytují. Nelze zaměřit řešení pouze na vybraný nedostatek – například 

na deficit parkovacích míst nebo zřízení parku. Pokud obec jiţ některé problémy vyřešila 

nebo se na sídlišti nevyskytují, je zapotřebí, aby tato skutečnost byla v projektu uvedena. 

 

Podmínky, které musí splnit obec ucházející se o dotaci 

Dotaci můţe získat obec, na jejímţ území je panelové sídliště s minimálním počtem 

150 bytových jednotek. Sídlištěm se pak rozumí ucelená část území obce zastavěná bytovými 

domy postavenými panelovou technologií. 

 

Pozemky, na kterých obec hodlá realizovat regeneraci, nemohou být v soukromém 

vlastnictví. Obec musí disponovat schváleným územním plánem, schváleným projektem 
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regenerace sídliště a musí doloţit, ţe je schopna a připravena podílet se kaţdým rokem na 

financování úprav ve výši minimálně 30 % rozpočtových nákladů. Je proto zapotřebí, aby 

zastupitelstvo obce zváţilo jiţ v průběhu zpracování projektu moţnosti obce, aby finanční 

spoluúčast v potřebné výši byla reálná. 

 

Ţádost o poskytnutí dotace 

Ţádost o dotaci příslušnému kraji můţe podat pouze obec. Kraj předá ţádost se svým 

stanoviskem MMR nejpozději do 60 dnů po jejím obdrţení. Termín podávání ţádostí je 

kaţdoročně uveden na internetových stránkách MMR. 

 

Ţádost musí být podána na formuláři MMR, který je rovněţ kaţdoročně dostupný na 

internetových stránkách MMR. 

 

Ţádost se vztahuje pouze na akce regenerace, které jsou v ekonomické části projektu 

navrhovány k realizaci v příslušném roce. 

 

Nedílnými přílohami ţádosti jsou: 

Projekt regenerace sídliště, jehoţ obsah stanoví příloha nařízení vlády č. 494/2000 Sb. 

Doklad o schválení územního plánu obce. 

Doklad o schválení projektu regenerace zastupitelstvem obce. 

Doklad prokazující vlastnické vztahy k pozemkům. 

Vyplněné formuláře Ministerstva financí pro financování programů. 

Pravomocné územní rozhodnutí, povolení ke stavbě komunikace, případně stavební povolení 

na akce, které jsou uvedeny v ţádosti. Pokud není dle stavebního zákona na některé akce 

zapotřebí územní rozhodnutí, je zapotřebí doloţit ohlášení. 

Doklad o vlastních finančních prostředcích obce ve výši minimálně 30% rozpočtových 

nákladů úprav uvedených v ţádosti. 

Prohlášení obce, ţe ke dni podání ţádosti nemá závazky po době splatnosti ve vztahu ke 

státnímu rozpočtu a státním fondům. 

 

O poskytnutí dotace rozhodne MMR a rozhodnutí neprodleně oznámí ţadateli. 
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Příloha č. 5 – Vzor ankety provedené v lokalitě, vybrané názory 

 

Pohlaví :  ţena   muţ 

Věk:  

Název ulice, kde bydlíte:  

Jste spokojeni s prostředím sídliště?      Ano  Ne 

Vyskytuje se ve vašem nejbliţším okolí dostatek sluţeb? (obchody, atd.) Ano  Ne 

Pokud ne, jakých sluţeb je nedostatek?  

 

Co Vám zde vyhovuje?  

Co Vám zde nevyhovuje? Na co byste chtěli poukázat jako na závaţný problém v sídlišti?  

 

Je něco, co Vám v sídlišti vyloţeně chybí?(jmenujte) 

 

Je v sídlišti místo, kde si můţete odpočinout? Pokud ano, kde? 

 

Je v sídlišti plnohodnotné místo kde si můţete zasportovat? Pokud ano, kde? 

 

Líbí se Vám u rybníku?       Ano  Ne 

Pokud by bylo prostředí rybníku upraveno a byla by zde moţnost posezení, chodili byste zde? 

Ano  Ne 

 Vyuţíváte MHD?        Ano  Ne 

Pokud ano, je v sídlišti dostatek zastávek MHD?   Ano   Ne  

Je v sídlišti dostatek odpadkových košů?    Ano  Ne 

Je v sídlišti dostatek laviček v pouţitelném stavu?   Ano   Ne 
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Pro řidiče: 

Jste spokojeni s mnoţstvím parkovacích míst v místě bydliště?  Ano  Ne 

Vadilo by Vám více parkovacích míst na úkor zeleně?   Ano  Ne 

Je něco, co jako řidič vyţadujete a v sídlišti to chybí? Jmenujte. 

 

Pro rodiče s malými dětmi: 

Je v sídlišti dostačující počet dětských hřišť?    Ano  Ne 

Jsou dětská hřiště dostatečně a vybavená? (mnoţství aktivit)  Ano  Ne 

Jsou dětská hřiště, kam chodíte bezpečná?     Ano  Ne 

Pokud jsou nebezpečna, tak v čem? 

 

Je něco co byste v sídlišti pro Vaše děti chtěli navíc?  

 

Připomínky ( co byste ještě chtěli zmínit?):  
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Citace vybraných odpovědí na anketní otázky:  

 

Vadilo by Vám více parkovacích míst na úkor zeleně?  

 „Preferoval bych spíše využití dosud nevyužitých nebo již neužívaných území (bývalá 

hospoda v zatáčce, kde už pár let není vůbec nic apod.) Zeleně bych se nezbavoval. I tak je jí 

tady poskrovnu).“ 

 

Na co byste chtěli poukázat jako na závaţný problém v sídlišti?  

 „Nevyhovující na sídlišti mezi ulicemi Uhlířská a Dělnická je dětské hřiště. Hřiště, na kterém 

si hrají děti, není nijak oplocené od blízké silnice. Hrozí nejen srážka dítěte s vozidlem, ale 

také mohou být poškozována zaparkovaná vozidla od zakopnutých míčů mimo hřiště.“ 

„Dost často přeplněné popelnice, které chodí vybírat cikáni a všude samá auta – to znamená 

nepřehledné cesty. Teď jsem tudy projížděla a jsou navíc strašně děravé.“ 

Je něco, co jako řidič vyţadujete a v sídlišti to chybí? Jmenujte.  

 „Jako řidič jsem naprosto nespokojený se stavem a údržbou silnic v Bruntále.  Katastrofální 

stav silnice je od ulice Uhlířská směrem k lesní školce (směr na Uhlířský vrch).  Na ulici 

Uhlířská je nedostatek parkovacích míst a to zejména v nočních hodinách. Nevadilo by mě ani 

více parkovacích míst na úkor zeleně. Také bych instaloval sloupy veřejného osvětlení od 

ulice Uhlířská směrem k lesní školce (minimálně tak 50 metrů od křižovatky). Sloupy 

veřejného osvětlení napomáhají snižovat kriminalitu v této lokalitě a to zejména majetkovou 

trestnou činnost.“ 

 

Co Vám zde vyhovuje?  

 „Vcelku dost místa pro děti. Je blízko do lesů (Uhlířák…..). Dále je skvělé, že místo jeslí 

vzniklo celkem pěkné centrum pro rodiče s dětmi – tím myslím hospodu, saunu, spinning, 

…Má to Ličman (hlavně jako prodejnu a servis kol). Pokud má kdokoli zájem, zamluví si 

tamní ohniště a může si cokoli upéct či ogrilovat. Je to oblíbené místo hlavně pro rodiče 

s malými dětmi, protože na zahradě zůstalo vybavení jeslí a děti jej mohou používat.“ 

 

Připomínky ( co byste ještě chtěli zmínit?)  

 „V sídlišti je spousta psích výkalů. Majitelé psy venčí poblíž baráků a výkaly neuklízejí, když 

sleze sníh, je to docela humus.“ 
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Příloha č. 6 – Posouzení vlivu stavby parkovacího domu na ŢP 

1. Popis projektu 

 

Cílem projektu je návrh studie parkovacího domu v sídlišti Dolní v jiţní části města 

Bruntál. Navrhovaný objekt by měl stát na nezastavěném pozemku v ulici Třída obránců 

míru.  

Jde o sloupovou konstrukci o dvou a půl podlaţích. Její půdorysné rozměry jsou 30 x 

40 metrů. Plášť budovy z vertikálně přibitých dřevěných latí umoţňuje průhled do domu a 

nutné odvětrání výfukových plynů. Je zde jednosměrný provoz. Příjezd k budově je po nově 

navrţené komunikaci ze severu. Po průjezdu prvním podlaţím lze vyjet po rampě do prvního 

mezipodlaţí, na konci jehoţ lze pak buď sjet zpět do prvního podlaţí, nebo vyjet do druhého 

podlaţí. To samé následuje i v druhém podlaţí. Aţ ve druhém mezipodlaţí lze pouze sjet 

níţe. Výjezd z budovy je umoţněn na jiţní části po nově vybudované komunikaci. Parkovací 

dům pojme celkem 100 automobilů, z toho je 6 míst vyhrazeno v prvním podlaţí pro osoby se 

sníţenou schopností pohybu. Jedině touto cestou lze ulici „ulevit“ od stojících aut podél 

v návrhu zachované komunikace, zakončené plochou pro otočení automobilů a moţný příjezd 

vozidel záchranné sluţby, hasičských, či popelářských vozidel. Všechna stávající parkoviště 

jsou v návrhu zrušena a nahrazena travním porostem, kterého je zde podél komunikací pro 

pěší nedostatek. Plocha je také doplněna novými chodníky s lavičkami, zelení a přístřeškem 

pro nádoby na odpadky.  

Obr. č. 1 – Situace širších vztahů + detail území 
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2. Fotodokumentace 

 

 

 

Obr. č. 2 - Pohled na ulici Třída obránců 

míru 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 - Plocha pro novostavbu z 

jihu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 4 - Plocha pro novostavbu ze severu 
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3. Vizualizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 - Vizualizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6 - Vizualizace 
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4. Seznam aktivit 

4.1. Konstrukční fáze 

- Doprava na staveništi: 

Běţná doprava ve stávajícím stavu bude pozastavena, dopravní provoz na staveništi 

díky těţké technice povede ke zvýšení emisí v ovzduší, prašnosti a hladiny hluku.  

- Doprava mimo staveniště: 

Zvýšení dopravního provozu mimo staveniště díky těţké technice povede ke zvýšení 

emisí v ovzduší, prašnosti a hladiny hluku. 

- Odvodnění staveniště: 

Staveniště bude odvodněno díky přirozeně svaţitému terénu do místního potoka. Při 

závadě těţké mechanizace můţe dojít ke vsaku nebezpečných a ropných látek (např. 

olej, benzín, nafta) do půdy, coţ můţe vést ke znečištění povrchových i podzemních 

vod. 

- Zemní práce: 

Odstranění zpevněných ploch – parkoviště podél stávající komunikace, chodníky a 

plocha asfaltového hřiště. Odstranění stromů a zeleně. Práce se zeminou, tj. skrývka 

ornice, výkopy pro základy a přípojky inţenýrských sítí budou mít vliv na stávající 

reliéf půdy.  

- Dočasné objekty: 

Během výstavby budou na staveništi umístěny dočasné objekty a pro zaměstnance 

přenosné objekty, čímţ dojde k estetickému narušení hodnoty krajiny. Po dokončení 

stavby budou tyto objekty odstraněny. 

- Odpadní vody: 

Při výstavbě vzniká odpadní voda. V případě nehody by mohlo dojít ke kontaminaci 

zeminy či podzemní vody. 

- Uskladnění zeminy: 

Sejmutá ornice a výkopek budou uskladněny na okraji staveniště, coţ povede k 

estetickému narušení hodnoty krajiny, ale jen pouze v době výstavby. Poté bude 

zemina pouţita na terénní úpravy. 
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- Vybudování zpevněných ploch: 

Úprava stávající komunikace a následné vybudování příjezdové komunikace a 

chodníků na úkor zeleně. 

- Výsadba nové zeleně: 

Po dokončení výstavby dojde k výsadbě nových dřevin a okolní povrch (mimo 

zpevněné komunikace) bude zatravněn. 

 

4.2.  Provozní fáze 

- Parkovací dům: 

Parkovací dům nabízí nové příleţitosti k zaparkování vozidel. Pojme celkem 94 

automobilů a tím uleví statické dopravě i v ostatních ulicích tohoto sídliště.  

Z estetického hlediska nebude objekt narušovat ráz krajiny. Vozidla budou umístěna 

v objektu, a v tom případě nebudou vizuálně obtěţovat obyvatele a okolí.  

- Doprava v místě: 

Vzhledem k nové moţnosti parkování se v sídlištních ulicích uleví statické dopravě = 

efektivita řešení parkování.  

- Zrušení stávajících parkovišť: 

Zrušením stávajících parkovacích míst podél komunikace a zároveň vybudováním 

parkovacího domu se zvýší hodnota území i nálada lidí, kteří jiţ budou moci lépe 

parkovat k okolí svého obydlí. Negativní vlivem můţe být únik ropných látek do 

půdy. 

- Zeleň: 

Nová výsadba dřevin a zeleně má pozitivní vliv na obyvatelstvo. 

- Údrţba zeleně: 

Údrţbu nově vysazené zeleně mají na starost TS Bruntál.  

- Doprava v okolí 

Doprava v okolí se nezvýší, jelikoţ se místní komunikace napojuje na frekventovanou 

silnici. Ta spojuje komunikace I. třídy a jiţ nyní je dosti vytíţená.  
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- Riziko úniku kapalin z motorových vozidel: 

I u vozidel zaparkovaných v parkovacím domě hrozí riziko úniku nebezpečných 

kapalin (olej, benzín, nafta), ale díky odlučovači ropných látek budou tyto nebezpečné 

látky zadrţeny.  

- Znečištění a narušování okolní zeleně: 

V zimním období dochází běţnou údrţbou (posolováním silnic) ke znečištění zeleně 

podél komunikace.  

- Zvýšený hluk v území: 

Vzhledem k výskytu většího mnoţství automobilů dojde k mírnému zvýšení hluku 

v území.  

- Narušování nočního klidu: 

Noční klid můţe být narušován startujícími a projíţdějícími automobily tak jako v 

současnosti.  

 

5. Seznam impaktů 

5.1. Socio-ekonomické dopady 

- Zdravotní vliv: 

Na obyvatelstvo mohou negativně působit výfukové plyny automobilů. 

- Zátěţ hlukem: 

Nově navrţený parkovací dům přivede do území dopravu, která bude zatěţovat 

obyvatele hlukem.  

- Estetika: 

Parkovací dům působí na okolí z estetického a architektonického hlediska pozitivně.  

- Zvýšení atraktivity území: 

Ve městě je tato stavba ojedinělá jak z estetického tak i z funkčního hlediska. 

- Zlepšení nálady obyvatel: 

Zrušením stávajících parkovacích míst podél komunikace a zároveň vybudováním 

parkovacího domu se zvýší hodnota území i nálada lidí, kteří jiţ budou moci lépe 

parkovat v okolí svého obydlí. 
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5.2. Impakty z hlediska ţivotního prostředí 

- Vliv na půdu: 

Negativní vlivem můţe být únik ropných látek z automobilů do půdy. 

Výstavba objektu parkovacího domu a zpevněných ploch je provedena na úkor zeleně. 

- Hydrologický charakter: 

Dojde k odvodnění dešťových vod do místního potoka. Součástí dešťové kanalizace je 

odlučovač ropných látek a písku. Můţe dojít ke kontaminaci spodních vod. 

- Ovzduší a klima (prach, oxidy, zápach, mikroklima): 

Zvýšený počet automobilů můţe mít za následek větší prašnost v okolí a vyšší 

mnoţství oxidu uhelnatého. 

- Ekosystém (fauna, flora): 

Na území dojde k vykácení stromů a keřů, ale i k výsadbě nové zeleně, která bude mít 

pozitivní vliv na okolí. 

- Nebezpečí poţáru 

V objektu je malá pravděpodobnost vzniku poţáru. Můţe k němu dojít spíše při 

nedbalosti pohybujících se osob. 
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6. Matice aktivit a impaktů 

       

            

aktivity / impakty 

Socioekonomické dopady Impakty z hlediska ŢP 

Z
d
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í 
v
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ěţ
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lu
k

em
 

E
st

et
ik
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ý
še

n
í 
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ra

k
ti

v
it

y
 ú

ze
m

í 

Z
le

p
še

n
í 

n
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 o
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y
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V
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p

ů
d

u
 

H
y

d
ro
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g

ic
k

ý
 c

h
ar
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te

r 

O
v

zd
u

ší
 a

 k
li

m
a 

 

E
k

o
sy

st
ém

  

N
eb

ez
p

eč
í 

p
o

ţá
ru

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

K
o

n
st

ru
k

čn
í 

fá
ze

 

Doprava na staveništi 1 2 3 0 0 3 2 3 2 1 

Doprava mimo staveniště 1 1 2 0 0 2 2 3 1 1 

Odvodnění staveniště 0 0 0 0 0 2 3 0 3 0 

Zemní práce 1 2 2 0 0 2 2 2 2 1 

Dočasné objekty 0 1 3 0 0 1 2 1 2 2 

Odpadní vody 1 0 0 0 0 2 2 0 2 0 

Uskladnění zeminy 0 0 3 0 0 2 1 0 2 0 

Vybudování zpevněných ploch 0 2 2 3 3 2 0 1 3 0 

Výsadba nové zeleně 2 0 3 3 3 3 1 2 3 1 

P
ro

v
o

zn
í 

fá
ze

 

Parkovací dům 1 2 3 3 3 1 1 2 1 1 

Doprava v místě 2 2 2 0 0 2 0 2 1 1 

Zrušení stávajících parkovišť 2 2 3 2 2 2 1 1 2 0 

Zeleň 2 0 3 3 3 3 3 3 3 1 

Údrţba zeleně 1 1 3 2 2 1 2 1 1 0 

Doprava v okolí 1 2 2 0 0 1 1 2 1 0 

Riziko úniku kapalin z mot. vozidel 1 0 1 0 0 2 2 1 2 3 

Znečištění a narušování okolní zeleně 1 0 2 0 0 2 1 1 2 0 

Zvýšený hluk v území 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Narušování nočního klidu 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
součet (298) 20 20 37 16 16 33 26 25 33 12 

 
váha 0,084 0,084 0,155 0,067 0,067 0,139 0,109 0,105 0,139 0,05 

 
procentuální podíl 8,4% 8,4% 15,5% 6,7% 6,7% 13,9% 10,9% 10,5% 13,9% 5,0% 

            

 

Zvolená stupnice vlivu na impakty: 0 ţádný vliv 
      

   

1 malý vliv 
      

   

2 větší vliv 
      

   

3 velký vliv 
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7. Metoda párového zhodnocení 
    

 
7.1.        Fullerův trojúhelník 

    

         

         1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 2 2 2 2 2 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 
 

3 3 3 3 3 3 3 
  

4 5 6 7 8 9 10 
  

4 4 4 4 4 4 
   

5 6 7 8 9 10 
   

5 5 5 5 5 
    

6 7 8 9 10 
    

6 6 6 6 
     

7 8 9 10 
     

7 7 7 
  

  0 b. menší váha 

8 9 10 
  

  1 b. větší váha 

8 8 
   

  0,5 b. stejná váha 

9 10 
       

9 
        

10 
        

         

         Označení 

impaktu 
Druh impaktu 

Dosaţen

é body     

    1 Zdravotní vliv 3,5 
    

2 Zátěţ hlukem 4,5 
    

3 Estetika 9 
    

4 Zvýšení atraktivity území 1,5 
    

5 Zlepšení nálady obyvatel 1,5 
    

6 Vliv na půdu 6 
    

7 Hydrologický charakter 5,5 
    

8 Ovzduší a klima  7,5 
    

9 Ekosystém  6 
    

10 Nebezpečí poţáru 0 
    

součet  

   
45 
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9. Průměr jednotlivých vah kritérií 
   

       

       
Impakty j wj(fuller) wj(alok.m.) wj(prům.) wj [%] 

Socioeko-

nomické    

dopady 

Zdravotní vliv 1 0,08 0,03 0,05 5 

Zátěţ hlukem 2 0,10 0,08 0,09 9 

Estetika 3 0,20 0,12 0,16 16 

Zvýšení atraktivity území 4 0,03 0,16 0,10 10 

Zlepšení nálady obyvatel 5 0,03 0,13 0,08 8 

Impakty z 

hlediska 

ŢP 

Vliv na půdu 6 0,13 0,10 0,12 12 

Hydrologický charakter 7 0,12 0,08 0,10 10 

Ovzduší a klima  8 0,17 0,13 0,15 15 

Ekosystém  9 0,13 0,13 0,13 13 

Nebezpečí poţáru 10 0,00 0,04 0,02 2 

  
∑ 1,00 1,00 1,00 100 

       Závěr:  Po zprůměrování výsledků obou metod má největší váhu vliv na estetiku,  

ovzduší a klima a také na ekosystém. Jedná se spíše o subjektivní názor. 

 

        

9. Návaznost stavby na zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na ţivotní prostředí 

 

 Při realizaci se stavba parkovacího domu bude posuzovat s vlivy na veřejné zdraví a 

vlivy na ţivotní prostředí. Ty zahrnují vlivy na ţivočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, 

horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima. Také na krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a 

kulturní památky, které jsou vymezené zvláštními právními předpisy. Posuzovat se budou 

také na jejich vzájemné působení a souvislosti. 

Stavba se nenachází v ţádné z chráněných krajinných oblastí, případně v ekologicky 

hodnotném území. Z vlastních poznatků o území a z dostupných informací jsem dospěla 

k názoru, ţe objekt ţádným výrazným negativním způsobem neovlivní okolní krajinu, v níţ 

by měl být realizován. Moţný únik nebezpečných látek by měl být zachycen odlučovači. 

Parkovací dům bude obohacením a ozvláštněním okolí.     
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10. Definice zasaţené oblasti 

   

  Práce posuzuje, jaký vliv na ţivotní prostředí bude mít výstavba parkovacího domu. 

Po zhodnocení impaktů, které budou realizací dotčeny jsem zjistila, ţe výstavba a provoz 

parkovacího domu výrazně negativně neovlivní okolní zástavby a ţivotní prostředí. Negativní 

vlivy jsou eliminovány vlivy pozitivními, a to v dostatečné míře. Záporná kritéria probíhají jiţ 

v současném stavu území a vytvořením parkovacího domu budou soustředěna pouze v místě 

objektu. 

 

Negativní vlivy ve fázi výstavby: 

  Negativní vliv na ţivotní prostředí ve fázi výstavby bude mít zejména hluk 

z pracovních strojů na stavbě, prach, znečištění ovzduší výfukovými plyny, vibrace a také 

moţný únik nebezpečných látek do půdy. Tyto negativní vlivy přestanou působit po ukončení 

výstavby parkovacího domu a budou vznikat během pracovních dnů a to nanejvýš od 7 – 17 

hodin, kdy je většina obyvatel z okolních domů nepřítomna. Kromě toho dojde k odstranění 

dřevin bránících ve výstavbě, ale součástí výstavby je i výsadba zeleně nové. 

Negativní vlivy ve fázi provozu: 

  Ve fázi provozu bude nejvýznamnějším negativním vlivem hluk spojený s dopravou 

na příjezdové komunikaci (slepá ulice), s tím spojené znečištění ovzduší a zeleně, či půdy 

kolem této komunikace.    

Pozitivní vlivy ve fázi provozu: 

  Mezi pozitivní vlivy patří výstavba esteticky navrţené budovy. Její plášť je 

z dřevěných latí, po kterých rostou popínavé rostliny (tzv. „milosrdná zeleň“). Ani svou 

výškou nenarušuje okolní zástavbu. Díky existenci parkovacího domu zmizí problém s volně 

stojícími automobily kolem příjezdové komunikace. Výsadba nové zeleně bude mít pozitivní 

vliv na obyvatelstvo a na klimatické podmínky. Díky stromům dojde ke zmírnění mnoţství 

prachu v ovzduší.  

Po porovnání kladů a záporů můţu tedy říci, ţe posuzovaný záměr nemá výrazně 

negativní vliv na ţivotní prostředí. Riziko ohroţení nastává spíše v období výstavby. 

Realizací objektu dojde k obohacení území a odstranění problému se stojícími 

automobily podél komunikace. 


