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1. Úvod 

 
Náplní této diplomové práce je vypracování investičního záměru výstavby polyfunkčního 

domu v Dolní Lutyni. Tento investiční záměr je vypracován dle požadavků a koncepce 

samosprávy obce Dolní Lutyně v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a 

dalšími podklady v území. Rozsah a členění odpovídá rozsahu investičního záměru jako 

závazného podkladu pro plánování investiční výstavby v obci. 

Investiční záměr je souhrnem technických, ekonomických a organizačních informací, 

které vyjadřují základní požadavky na stavbu, přípravu výstavby a realizaci této stavby.  

Tento dokument tedy tvoří podklad pro úspěšný průběh projektu a zároveň slouží pro 

přípravu dalších stupňů projektové dokumentace.  

Pozemek určený k výstavbě polyfunkčního domu se nachází v centrální části obce na 

ulici „U kina“ a v době zadání diplomové práce není majetkem obce. Obec však výhledově 

zvažuje možnost odkoupení tohoto pozemku, a možnosti jeho budoucího využití.  

Základní představy a požadavky samosprávy obce Dolní Lutyně spočívají 

v požadavku vyplnění volného prostoru, vzniklého po odstranění objektu místního kina, 

novým objektem občanského vybavení. Je požadováno vypracování investičního záměru 

ve dvou variantách. První varianta záměru předpokládá  výstavbu polyfunkčního domu 

s kancelářskými, obchodními a stravovacími prostory, popř. s dalším využitím. Druhá 

varianta funkčního využití objektu předpokládá vybudování nového zařízení zdravotnické 

ambulantní péče v obci. 

Na základě této dokumentace bude doporučeno samosprávě obce, zda v zadané 

lokalitě investovat do výstavby a rovněž bude doporučena vhodnější z variant.  
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2. Rekapitulace teoretických východisek 
 
2.1 Územní plánování 
 
2.1.1 Cíle územního plánování 
Dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je 

cílem územního plánování vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 

území, což je zajišťováno soustavným a komplexním řešením účelného využití a 

prostorového uspořádání území. Je tedy nutné vytvářet vyvážený vztah podmínek pro 

kvalitní životní prostředí, pro sociální požadavky a pro hospodářský rozvoj. Tento vztah 

musí uspokojovat potřeby současné generace a zároveň nesmí být ohroženy podmínky 

života budoucích generací. 

Dalším cílem je zlepšení vybavení a funkci území a zároveň ochraňování 

civilizačních a přírodních hodnot. Více viz § 18 [26] 

      

2.1.2 Úkoly a činnosti územního plánování  
� řešení funkčního využití území 

� zjišťovat a posuzovat stav území a stanovovat koncepci jeho rozvoje 

� stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na území 

� umisťování a uspořádávání staveb 

� posouzení územně-technických důsledku připravovaných staveb a jiných změn v 

území 

� určení limitů využití území 

� vymezovat ochranná pásma a oblasti klidu (nejsou-li stanoveny předpisem) 

� posuzovat potřebu změn v území, stanovovat jejich podmínky a etapizaci 

� snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof v území a vytvářet 

podmínky pro jejich odstraňování 

� obnova a rozvoj sídelní struktury a kvality bydlení 

� zajišťovat hospodárné využívání prostředků z veřejného rozpočtu na změny 

v území 

� určení rekultivačních, rekonstrukčních a asanačních zásahů do území 

� další činnosti dle [26] § 19 
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2.1.3 Nástroje územního plánování 
Územně plánovací podklady 

� Územně analytické podklady  

o zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj v území 

o charakterizují hodnoty území 

o zachycují veškeré limity využití území a záměry na provedení změn v území  

o v řešeném území určují problémy k řešení. 

� Územní studie 

o navrhuje, prověřuje a posuzuje možnosti řešení funkčních nebo prostorových 

problémů v území 

 

Politika územního rozvoje 

Tvoří samostatnou dokumentaci. Zákon ji nezařazuje ani do územně plánovacích podkladů 

ani do územně plánovací dokumentace. Ve stanoveném období určuje požadavky na 

konkretizaci úkolů územního plánování v republikových i mezinárodních souvislostech. 

Dále koordinuje tvorbu a aktualizaci zásad územního rozvoje.    

 

Územně plánovací dokumentace 

� Zásady územního rozvoje  

o stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje 

o vymezuje plochy a koridory nadmístního významu 

o obsahem je také vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

� Územní plán  

o Stanovuje základní koncepci rozvoje a využití území obcí, hlavního města Prahy 

a vojenských újezdů 

o vymezuje zastavěné území, plochy a koridory 

o je závazný pro vydávání územních rozhodnutí a pro pořízení regulačního plánu.  

� Regulační plán 

o v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využívání pozemků, pro 

umisťování a prostorové uspořádání staveb 

o stanovuje podmínky pro ochranu životního prostředí a podmínky uspořádání 

veřejné infrastruktury 

o vymezuje veřejně prospěšné stavby a opatření 

o podkladem regulačního plánu je schválený územní plán.  
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Územní rozhodnutí a územní opatření 

Slouží pro umísťování staveb nebo zařízení, změny těchto staveb,  změny využití území a  

ochranu veřejných zájmů v území. Podkladem je územně plánovací dokumentace. 

Typy rozhodnutí: 

� O umístění stavby nebo zařízení 

� O změně využití území 

� O změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území 

� O dělení a scelování pozemků 

� O ochranném pásmu 

Druhy územních opatření : 

� Opatření o stavební uzávěře 

� Opatření o asanaci území 

 

Poznámka :  čerpáno ze Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) [26] 

 
2.2 Investiční proces 
 

2.2.1 Základní pojmy 
� Investice – jsou peněžní výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku nebo 

na jeho rekonstrukci a modernizaci 

� Investiční proces – jsou všechny činnosti a operace, které představují přípravu, 

realizaci, využití a odstranění investice 

� Investiční cyklus – je období od vzniku myšlenky o investici po odstranění této 

investice 

� Fáze investičního cyklu – je dílčí období investičního cyklu, ve kterém se vyskytují 

převážně činnosti stejného typu 

� Projektová dokumentace – jedná se o veškerou dokumentaci potřebnou během 

všech fází výstavby 

� Stavba – jedná se o všechny stavební díla vytvořená stavební nebo montážní 

technologii, při čemž nezáleží na stavebně technickém provedení, použitých 

materiálech a stavebních výrobcích, druhu konstrukce ani době trvání. 
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2.2.2 Fáze investičního procesu 
Investiční cyklus dělíme do 4 hlavních fází. Jedná se o fázi přípravnou, realizační, 

exploatační a likvidační. První z těchto fází, fázi přípravnou dále můžeme dělit na fázi 

koncepční, předprojektovou a projektovou. 

 
Koncepční fáze 

V této fázi vznikají a utváří se první myšlenky o investici. Vznikají první objemové, 

dispoziční a finanční představy na základě dané potřeby. Musí být formulovány představy 

o budoucích provozních a investičních nákladech, jejich závislostech a způsob pokrytí 

těchto nákladů. Fáze končí vypracováním investičního záměru.  

Investiční záměr je závazným podkladem pro plánování investiční výstavby a 

nezbytně nutný pro zařazení stavby do investičního plánu. Je podkladem pro vypracování 

dalších stupňů projektové dokumentace. Je vypracován na základě schválené územně 

plánovací dokumentace. 

 
Předprojektová fáze 

V předprojektové fázi jsou představy investora dále podrobněji zpracovávány. Ověřuje se 

ekonomická, prostorová, objemová, technická a finanční reálnost investičního záměru. 

V této fázi přichází na řadu průzkumy, ověření, propočty a vypracovávají se návrhy. 

Předprojektová fáze je zpravidla ukončena „projektem pro územní rozhodnutí“ na jehož 

základě je vydáno rozhodnutí o umístění stavby.  

      

Projektová fáze 

 V této fázi se zpracovává „projekt pro stavební povolení“ a také další stupně projektové 

dokumentace. Fáze začíná schválením projektu pro územní rozhodnutí a končí schválením 

dodavatelské smlouvy. Kontrolním vstupem státní správy je „stavební povolení“ 

 

Realizační fáze 

Období, kdy je stavba realizována, provádí se stavební práce. Z dokumentací se v této fázi 

uplatní protokol o předání staveniště, realizační dokumentace stavby, stavební deník, 

atesty, protokoly o zkouškách ad. Fáze je ukončena kolaudačním souhlasem 
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Exploatační fáze 

Jedná se o fázi, ve které je stavba užívána ke svému účelu. Jedná se tedy o fázi zpravidla 

nejdelší. V této fázi dochází ke změnám užívání stavby formou rekonstrukcí. 

 

Likvidační fáze 

Fáze, která uzavírá investiční cyklus. Stavba je odstraněna a uvolňuje místo pro novou 

investici. 

 

Poznámka :  čerpáno z [2] 
 

2.3 Občanské vybavení  
 
2.3.1 Charakteristika 
Je představováno rozsáhlým souborem výrobních i nevýrobních zařízení. Se zvyšováním 

kvality občanské vybavenosti se zvyšuje kvalita životní úrovně sídla. Svůj největší význam 

má občanská vybavenost v centrech obcí a měst. Rozvoj občanské vybavenosti je ovlivněn 

faktory demografickými, ekonomickými, geografickými, funkčními a sociální skladbou 

obyvatel. Významná je také dopravní dostupnost. 

 

2.3.2 Zdravotnictví – ambulance primární péče 
Zdravotnická zařízení jsou jedny z nejsložitějších zařízení z důvodu provozní a 

technologické náročnosti. Primární péče je dvoustupňová. Prvním stupněm je péče 

poskytována praktickými lékaři. Druhy stupeň péče poskytují odborní lékaři.  

Zařízení primární péče se doporučuje situovat v návaznosti na obytnou výstavbu. 

Důležitá je také dostupnost veřejnou dopravou a dostatek ploch k parkování. Zařízení by 

mělo být v klidném prostředí.  

 

2.3.3 Zdravotnictví– Lékárny 
Lékárny a výdejny léčiv umisťujeme v místech větší koncentrace obyvatel, v centrech 

sídel, v blízkosti lékařských pracovišť. Lékárny bývají umísťovány v obchodních centrech, 

nemocnicích nebo jsou sdružovány s bydlením a dalším občanským vybavením. 

 

2.3.4 Maloobchodní zařízení 
Maloobchodní jednotky bývají umisťovány v centrálních částech obcí a to především 

parteru obytných budov nebo budov jiného účelu. Pro lokalizaci maloobchodní sítě je 
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zásadní blízkost okruhu zákazníků, dopravní dostupnost a dostatečná rozloha ploch. Velké 

nároky, u tohoto typu zařízení, jsou kladeny na odstavné a parkovací plochy. 

 

2.3.5 Zařízení veřejného stravování 
V centrech měst a obcí se doporučuje co nejrozmanitější nabídka restauračních provozů. 

Tato zařízení mohou být součástí objektů jiného účelu nebo jako samostatná zařízení. Při 

umisťování do staveb pro bydlení se doporučuje umisťovat pouze menší provozy, aby 

nedocházelo k hlučnému provozu ve večerních hodinách. Vhodnější jsou proto 

administrativní budovy. 

 

2.3.6 Zařízení administrativy 
Administrativní budovy umisťujeme co nejblíže k centrům obcí. Velká pozornost by měla 

být věnována oslunění. Důležitá pro tyto stavby je také dopravní dostupnost hromadnou 

dopravou a zajištění parkovacích ploch. Je také možné tyto zařízení integrovat do objektů 

jiných druhů občanského vybavení. 

 

Poznámka :  čerpáno z [1,34] 
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3. Základní charakteristika řešeného území 

 

3.1 Historie obce Dolní Lutyně 

 

První zmínky o obci Dolní Lutyně pocházejí z roku 1305. Z historických památek obce 

stojí za zmínku barokní zámek postavený po roce 1700 hrabaty Taaffovými. Po roce 1945 

byl tento zámek postupně devastován. K dnešnímu dni se zachovala pouze bývalá správní 

budova, sýpka a hospodářská budova. K dalším historickým památkám obce patří kostel 

sv. Jana Křtitele se sochami sv. Antonína Papuánského, sv. Jana Nepomuckého, biskupa 

Patrika a Ukřižovaného, polygonní stodola z roku 1805, socha sv. Jana Nepomuckého ve 

Věřňovicích a náhrobek z války z roku 1866. 

 

3.2 Geografický popis 

 

Obec Dolní Lutyně leží v severovýchodní části Moravskoslezského kraje na levém břehu 

řeky Olše. Obec sousedí s Polskou republikou na severu, obcí Dětmarovice na východě, 

s městem Orlová na jihu a svou západní hranicí s městem Bohumín. Správní území obce 

tvoří dvě katastrální území: Dolní Lutyně a Věřňovice. Celková rozloha obce činí 2487,7 

ha z čehož 298,02 ha je tvořeno lesy a 1805,1 ha zemědělskými pozemky.  

Největším vodním tokem je řeka Olše tekoucí podél hranice s Polskou republikou na 

severu obce. Do této řeky se vlévá Lutyňka protékající centrem obce.  

Sever obce má zástavbu soustředěnu do souvislých celků Nerad a Věřňovice.  

Centrální část obce je zastavěna souvislou zástavbou. Zástavba jižní části obce je 

rozptýlená tzv. Slezského typu. V obci převládá funkce obytná a výrobně zemědělská.  

 

3.3 Geologický popis 

 

Území spadá do geomorfologické provincie Západní Karpaty a je součástí 

geomorfologického celku Ostravské pánve s podcelky Ostravské(Orlovské) plošiny a 

Ostravské nížiny. Tato pánev vytváří plochý, pokleslý reliéf. Nachází se zde sprašové 

hlíny, říční sedimenty i sedimenty glacigenni formace. V řešeném území se setkáváme 

s relativně malou výškovou členitostí. Nejnižšími body v území se nacházejí podél řeky 
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Olše ve Věřňovicích (cca 198 m.n.m). Nejvyšší je území jižní části Dolní Lutyně ( cca 250 

m.n.m).  

 

3.4 Vliv radonu v území 

 

Řešené území spadá dle mapy radonového indexu České geologické společnosti [42] do 

přechodové kategorie radonového indexu. Radon v této kategorii má vyšší objemovou 

aktivitu než horniny v kategorii s nízkým indexem ale díky nižší propustnosti a přítomností 

jílů méně proniká do objektů Z důvodu vysoké plošné variability objemových aktivit 

radonu má však tento závěr pouze pravděpodobnostní charakter. Je tedy nutné počítat 

s možností vyšší koncentrace radonu v podloží pro konkrétní pozemek. 

 

3.5 Klimatické podmínky 

 
Území obce Dolní Lutyně leží v mírně teplé klimatické oblasti MT 10, která je 

charakterizována mírně teplou, vlhkou až velmi vlhkou, rovinatou až pahorkatinatou 

klimatickou podoblastí.  

Tabulka 1 Charakteristika mírně teplé oblasti MT 10 

Počet letních dnů 40 - 50 

Počet mrazivých dnů 110 - 130 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 - 450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 200 – 250 mm 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3 °C 

Průměrná teplota v červenci 17 až -18 °C 

  

3.6 Demografický vývoj obce 

 

K datu 31.12.2009 měla Dolní Lutyně 4966 obyvatel. V obci převládají občané s českou 

národností. Nezanedbatelnou menšinou v obci tvoří občané s národností polskou. 

Demografický vývoj v obci vykazuje za posledních 5 let neustálý růst obyvatel. Podle 

prognóz by tento nárůst měl v budoucích letech nadále pokračovat. Ve střednědobém 
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výhledu by dle prognóz počet obyvatel v  Dolní Lutyně měl dosáhnout hodnoty 5200 

obyvatel.   

 

3.7 Pracovní příležitosti a vazby na okolí 

 

Pracovní příležitosti v obci jsou minimální. Obyvatelé mají možnost získat pracovní 

příležitosti pouze ve stávající obchodní síti, školství, zemědělství, těžbě nerostných surovin 

a u soukromých firem . Vyjížďka obyvatel je tedy orientována do okolí. Nejbližší pracovní 

příležitosti nabízí Elektrárna Dětmarovice. Dále je vyjížďka za prací orientována do 

větších okolních měst jako je Orlová, Karviná, Bohumín a především Ostrava.  

 

3.8 Územní plán obce Dolní Lutyně 

 
Platný územní plán obce zařazuje zadané parcely č. 249, č. 250/2, část parcely č. 250/3 a 

parcelu č. 252/4 do kategorie „Plocha občanského vybavení komerčního typu“ a parcely č. 

247, č.248/1, 250/1 a část parcely 250/3 do kategorie „Plocha zeleně na veřejných 

prostranstvích“.  

 
3.8.1 Plocha občanského vybavení komerčního typu 

Hlavní využití: 

 Plochy jsou určeny pro zařízení občanského vybavení komerčního typu, zejména pro 

obchod a služby. 

Přípustné využití: 

� stavby pro obchod a služby, stravování, ubytování, administrativu, školství, 

zdravotnictví, sociální péči,  a řemeslnou výrobu 

� stavby církevní a kulturní 

� byty pro majitele, správce, zaměstnance 

� stavby garáží pro potřeby daného zařízení 

� stavby sportovních a tělovýchovných zařízení 

� změny dokončených staveb dle §2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, 

stavební úpravy) 

� přestavby stávajících objektů na stavby pro bydlení 

� autobazary, autoservisy, pneuservisy 
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� stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, 

chodníky, zastávky, altány, veřejná zeleň, veřejná WC apod. 

� stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních 

komunikací funkční třídy C a D, opěrné zdi, mosty, doprovodná izolační zeleň, 

autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy 

� stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní 

ČOV, trafostanice, energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační 

sítě, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovou 

� stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích 

Nepřípustné využití: 

� stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy 

� stavby pro průmyslovou výrobu a těžbu 

� zemědělské stavby 

� stavby pro rodinnou rekreaci 

� zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat a další využití, které je 

v rozporu s hlavním využitím 

 

3.8.2 Plocha zeleně na veřejných prostranstvích 

Hlavní využití: 

 Plochy jsou určeny pro veřejně přístupnou zeleň. 

Přípustné využití: 

� drobné stavby pro účely církevní, prodejní a stravovací do 100 m2 zastavěné plochy 

� prvky drobné architektury a mobiliáře 

� stavby dětských hřišť 

� stavby sítí a zařízení technické infrastruktury 

� stavby komunikací funkční skupiny D2 

Nepřípustné využití: 

� jakékoli jiné stavby 

 

Poznámka : zdroj [41] 
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3.9. Dopravní řešení 

 

Automobilová doprava 

Hlavní dopravní komunikacemi v řešeném území jsou silnice I/67 (Český Těšín – 

Chotěbuz – Karviná – Bohumín), a silnice III/4712 (Rychvald – Dolní Lutyně). 

Severozápadní části obce je vedena dálnice D1 (Praha – Jihlava – Brno – Vyškov – 

Kroměříž – Přerov – Lipník n.B. – Hranice – Bílovec – Ostrava – Bohumín – Věřňovice – 

Polsko). Tyto komunikace v území doplňuje dostatečná síť místních komunikací. 

 

Parkování 

Pro parkování osobních automobilů návštěvníků občanské vybavenosti obce jsou v obci 

vymezena parkoviště o kapacitě cca 380 stání. Tento počet je dostatečný 

 

Hromadná doprava osob 

Autobusová doprava v obci je provozována pravidelnou příměstskou dopravou. Je 

zajišťována ČSAD Karviná a.s., ČSAD Frýdek – Místek a.s.,a Veolia Transport a.s.. 

V obci se nachází 16 autobusových zastávek s celkem 33 stanovišti. V centrální části obce 

je to zastávka ,,Dolní Lutyně – Střed“ se čtyřmi stanovišti. Rozmístění zastávek 

autobusové dopravy je vzhledem k dostupnosti (400m) vyhovující.  

 

3.10 Občanská vybavenost obce 

 

Školství 

V obci se nachází 5 základních a 5 mateřských škol. Nachází se zde ZŠ A. Jiráska (400 

míst), ZŠ s polským vyučovacím jazykem (120 míst), ZŠ Zbytky (56 míst), ZŠ Věřňovice 

(50 míst), ZŠ Nerad (75 míst), MŠ Střed (60 míst), MŠ s polským vyučovacím jazykem 

(15 míst), MŠ Zbytky (25 míst), MŠ Věřňovice (18míst) a MŠ Nerad (33 míst) 

 

Zdravotnictví 

V centru obce se nachází objekt s ordinací pro děti a dorost a ordinací pro dospělé a 

lékárna sv. Barbory. Další ordinace pro dospělé a zubní ordinace se nachází v části obce 

Dolní Lutyně –Nerad. Problémem těchto staveb je přístupnost pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a parkování. V jižní částí obce je veterinární klinika. Nejbližší 
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nemocnice je Nemocnice v Orlové. Často využívanými nemocnicemi jsou nemocnice 

v Bohumíně a také v Ostravě. 

 

Stavby církevní 

V obci se nachází kostel sv. Jana Křtitele a římskokatolická farnost Dolní Lutyně. V části 

Věřňovice je kaple sv. Isidora. Při kostelu sv. Jana Křtitele je situován hřbitov a smuteční 

síň. 

 

Obecní samospráva a veřejně prospěšné stavby 

Obecní úřad se nachází v centru obce na ulici Třanovského. Dále jsou zde 2 požární 

zbrojnice, jedna v centru obce a druhá v části Nerad. V centru obce na ulici Kopernikově 

se nachází pošta.  

 

Stavby kulturní a sportovní 

V obci se nachází kulturní dům, knihovna a svatební obřadní síň. Sportovní stavby 

zastupují 2 fotbalové hříště s travnatým povrchem a multifunkční sportoviště při škole A. 

Jiráska 

 

Stavby pro obchod, služby a stravování 

Hlavním nákupním střediskem v Dolní Lutyni je supermarket Koruna v centru obce. Dále 

je zde prodejna ovoce a zeleniny, prodejna smíšeného zboží, 2 prodejny textilu, dvě 

řeznictví, prodejna s květinami, železářství, papírnictví, drogerie a další menší prodejny. 

Služby v centru obce zastupuje kadeřnictví s posilovnou, soláriem a saunou Klára, 

holičství v budově kulturního domu a pneuservis. Stravování nabízí Pivnice Kovárna, 

Restaurace Herman, Pizzerie Balcanica, Motel TIR.  

 

Poznámka :  Technická infrastruktura a ochranná pásma v zájmovém území byly popsány 

v kapitolách 6.3 a 6.6 

Grafická část územního plánu zájmového území viz Výkres č.02 Územní plán 

Stávající stav zájmového území viz. Výkres č. 03 Stávající stav 

Dopravní řešení zájmového území viz. Výkres č.04 Doprava 

Limity v zájmovém území viz výkres č.05 Limity území 
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4. Identifikační údaje stavby 

Tabulka 2  Identifikační údaje stavby 

Název stavby Polyfunkční dům v Dolní Lutyni 

Objekt zdravotnického zařízení v Dolní Lutyni 

Místo stavby Obec Dolní Lutyně 

Ulice U kina 

PSČ 735 53 

Kraj Morasvskoslezský 

Katastrální území Dolní Lutyně 

Dotčené parcely 247, 248/1, 249, 250/1, 250/2, 250/3, 252/4 

Sousední dotčené parcely 240/2, 243, 245, 246, 247, 248/1, 248/2, 252/1, 252/2 

252/3, 253, 254, 257, 258/3, 259, 260, 261, 262, 263, 

267, 283, 284, 285  

Charakter stavby Novostavba 

Stavebník, uživatel Obec Dolní Lutyně 

Adresa Obecní úřad Dolní Lutyně 

Ul. Třanovského č.p. 10 

735 53 Dolní Lutyně 

Tel. 596 544 409, 596 544 023 – ústředna 

596 544 408 - starosta 

Fax 596 544 395 

Email obec@dolnilutyne.org 

IČ 00297461 

DIČ CZ00297461 

Použité podklady Územní plán obce Dolní Lutyně – textová a grafická část 

Katastrální mapa 

Informace z katastru nemovitostí 

Více viz. Kapitola 13 – Seznam použité literatury 
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 5. Odůvodnění investičního záměru 

 

5.1 Zdůvodnění nutnosti stavby 

 

Nová výstavba polyfunkčního domu v Dolní Lutyni vychází z požadavků samosprávy obce 

Dolní Lutyně. Pozemek pro výstavbu se nachází v centru obce v návaznosti na převážnou 

většinu občanské vybavenosti obce a je územním plánem obce Dolní Lutyně určen 

k výstavbě objektů tohoto typu. Značnou výhodou je zde dopravní dostupnost pozemků, a 

to jak hromadnou tak osobní dopravou. Další výhodou jsou také dostatečné stávající 

parkovací plochy v docházkové vzdálenosti od pozemku. 

Nutnost zkvalitnění a rozšíření občanské vybavenosti obce vychází také z  poměrně 

rychle vzrůstajícího počtu obyvatel a  rostoucího zájmu o novou bytovou výstavbu v Dolní 

Lutyni.  

Výstavbou nového polyfunkčního domu ve variantě zahrnující zařízení 

maloobchodu, zařízení veřejného stravování, kancelářské prostory a bytové prostory by 

mělo být docíleno: 

� zvýšení kvality služeb a rozsahu stávající občanské vybavenosti v obci 

� zvýšení efektivity využití pozemku v centru obce  

� vytvoření nových pracovních příležitostí v obci  

� přilákání nových firem 

Výstavbou zdravotnického zařízení primární péče by mělo být docíleno: 

� zkvalitnění zdravotní péče 

� bezbariérového zpřístupnění zdravotní péče 

� zlepšení dopravní dostupnosti zdravotnické péče v obci 

� sdružení zdravotnických provozu do jednoho objektu 

Hlavním negativem stávajících zdravotnických zařízení v obci je špatný bezbariérový 

přístup do objektů pro občany s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
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5.2 Zdůvodnění technicko-ekonomické koncepce a údaje ekonomické 

efektivnosti 

 

Oprávněnost záměru výstavby polyfunkčního domu je podložena potřebou obce. Stavba je 

zamýšlena s ohledem na udržitelný rozvoj území obce. Není kladen důraz na ziskovost 

tohoto záměru. Záměr však musí být zpracován s ohledem na přiměřené investiční a 

provozní náklady stavby. Výstavba v této lokalitě je, vzhledem k její poloze v centru obce, 

dobré dostupnosti pro veřejnost a již stávajícím dostatečným parkovacím plochám před 

plánovaným objektem efektivní a odůvodnitelná.  

 

5.3 Zhodnocení souvisejících zejména vyvolaných investic  

 

Investiční záměr zohledňuje riziko následujících vyvolaných investic: 

� investice vyvolané odkupem pozemků k výstavbě 

� investice vyvolané geologickými a hydrogeologickými průzkumy 

� investice vyvolané přeložením inženýrských sítí 

� investice vyvolané nutností domovní ČOV 

      

5.4 Předpokládané provozní náklady 

 

Při provozu polyfunkčního domu a zdravotního zařízení se předpokládají následující 

provozní náklady: 

� náklady na dodávky médií (voda, elektrická energie, plyn, vytápění, příprava TUV) 

o předpokládají se snížené nároky na vytápění (plyn, elektrická energie) 

z důvodu návrhu energeticky nenáročné budovy s kvalitním zateplením 

o náklady na elektrické energie by mohly být zvýšené vlivem instalace 

vzduchotechniky a klimatizace 

o nepředpokládá se zvýšená spotřeba vody v objektu 

� náklady na odvoz a likvidaci odpadů 

� předpokládají se zvýšené náklady na odvoz a likvidaci odpadů ve variantě 

zdravotnického zařízení z důvodu vzniku nebezpečných odpadu  

� náklady na provoz technických zařízení  

� pravidelné revize a preventivní prohlídky technických zařízení 
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� náklady na údržbu a opravy 

� náklady na úklid a správu nemovitosti 

� náklady na průběžnou výměnu stavebních konstrukcí a vybavení s krátkodobou 

životností a vnitřní a vnější povrchové úpravy 

� daň z nemovitosti 

� pojištění nemovitosti 

 

5.5 Rozhodující projektované parametry 

 

Shrnutí navrhovaných provozů polyfunkčního domu a objektu zdravotnického zařízení 

s plánovanými kapacitami, počtem místností včetně obestavěného prostoru, zastavěné a 

užitné plochy je zpracováno v následujících tabulkách. 

 

5.5.1 Polyfunkční dům – rozhodující projektované parametry 

Tabulka 3 Navrhované dispoziční řešení – Polyfunkční dům 

Provoz Podlaží Kapacita Místnosti 

Kavárna 1.NP 
18 osob + 5 
zaměstnanců 

Kavárna, předsíň WC, WC 
bezbariérové, WC - muži, 

WC - ženy, úklidová komora, 
WC - zaměstnanci, šatna, 

kancelář, 
2 sklady, kuchyně, chodba 

Prodejna 1 1.NP 3 zaměstnanci 
Prodejna, sklad, šatna, kancelář, 

WC, chodba 

Prodejna 2 1.NP 3 zaměstnanci 
Prodejna, sklad, šatna, kancelář, 

WC, chodba 

Kanceláře 2.NP 15 zaměstnanců 

Vstup, předsíň WC, WC - muži, 
WC - ženy, úklidová komora, 

kancelářský prostor,  
zasedací místnost, 3 sklady, 

čajová kuchyně 

Byt 2+ KK 2.NP 2 osoby 
Zádveří, obytná kuchyně, 

chodba, WC, koupelna, ložnice, 
sklad 

Byt 2+ KK 2.NP 2 osoby 
Zádveří, obytná kuchyně, 

chodba, WC, koupelna, ložnice, 
sklad 

Společné 
prostory 

1.NP 
2.NP 

- 
Zádveří, schodišťový prostor, 

technické zázemí 
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Tabulka 4 Rozhodující projektované parametry – Polyfunkční dům 

Obestavěný prostor Objekt 3458,8m3 

Zastavěná plocha 

Objekt 369,6m2 
Sjezd zásobování + chodník 171,5m2 
Oprava chodníků 135m2 
Oprava parkoviště a komunikace 729,2m2 
Celkem 1405.3 m2 

Užitná plocha 

Kavárna 140,7m2 
Prodejna 1 64,2m2 
Prodejna 2 68,9m2 
Kancelářské prostory 141,7m2 
Byt 2+KK 77,6m2 
Byt 2+KK 64,8m2 
Společné prostory 69,0m2 
Celkem 626,9m2 

 

5.5.2 Zdravotnické zařízení – rozhodující projektované parametry 

Tabulka 5 Navrhované dispoziční řešení – Zdravotnické zařízení 

Provoz Podlaží Kapacita Místnosti 

Lékárna 1. NP 5 zaměstnanců 

Zádveří pacienti, výdej léčiv s 
čekárnou, kancelář, zádveří 

zaměstnanci, příjem dodávek, 
chodba, úklidová komora, šatna, 

umývárna, přípravna léčiv a 
vstupní kontrola, místnost pro 

uchovávání léčiv 

Ordinace pro 
dospělé 

1. NP 3 zaměstnanců 

Chodba, čekárna, úklidová 
místnost, předsíň WC, WC - 

bezbariérové, WC - muži, WC - 
ženy, přípravna, ordinace, šatna, 

sklad 

Ordinace pro děti 
a dorost 

2. NP 3 zaměstnanců 

Chodba, 2 čekárny, úklidová 
místnost, předsíň WC, WC - 

bezbariérové, WC - muži, WC - 
ženy, přípravna, ordinace, šatna 

Zubní ordinace 2. NP 4 zaměstnanců 

Chodba, čekárna, úklidová 
místnost, předsíň WC, WC - 

bezbariérové, WC - muži, WC - 
ženy, ordinace, šatna, kancelář 

(laboratoř), zubní RTG 

Společné 
prostory 

1. NP 
2.NP 

 Zádveří, schodišťový prostor, 
technické zázemí, přebalovací 

kabina 
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Tabulka 6 Rozhodující projektované parametry – Zdravotnické zařízení 

Obestavěný prostor Objekt 3585,4m3 
Zastavěná plocha Objekt 384,8 m2 

Sjezd zásobování 65,3m2 
Opravy chodníků 135m2 
Opravy parkoviště a komunikace 729,2m2 
Celkem 1314,3m2 

Užitková plocha Lékárna 149,5m2 
Ordinace pro dospělé 131,2m2 
Ordinace pro děti a dorost 148,1m2 
Zubní ordinace 143,5m2 
Společné prostory 75,5m2 
Celkem 877,3m2 
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6. Základní údaje o stavbě 

 

6.1 Stručný popis stávajícího řešení 

 

Pozemek určený k realizaci záměru se nachází v zastavěné části obce. Pozemek se 

rozkládá na parcelách 247, 248/1, 249, 250/1 250/2, 250/3 a 252/4. Parcely patří do k.ú. 

Dolní Lutyně. Parcely 247, 249, 250/1, 250/2, a 250/3 jsou dle katastru nemovitostí vedeny 

jako ostatní plocha. Zbývající parcely 248/1 a 252/4 jsou vedeny jako zahrada.  

Jedná se o rovinatý pozemek, na kterém v minulosti stávalo místní kino. To bylo ke 

dni 30. června 1992 zrušeno a na podzim roku 2007 bylo kompletně odstraněno. Na 

pozemku se nyní nenachází žádné jiné stavby. V zadní části pozemku na parcelách 247, 

248/1, 250/1 a 250/3 se nachází stávající vzrostlá zeleň navazující na zeleň parku. Mnoho 

z těchto stromu zde bylo vysazeno v nedávné době, a je tedy doporučeno, aby záměrem 

nebyly být dotčeny, bude-li to možné.  

Po objektu bývalého kina zde zůstalo parkoviště s kapacitou 20 vozidel nacházející 

se přímo před pozemkem. Povrch parkoviště je ve špatném stavu a bude nutné jej obnovit. 

Dopravní dostupnost dané lokality je velmi dobrá. Přístup k pozemku je umožněn přes 

ulici „U kina“, která dále navazuje na komunikaci III/4712 a přes ni na silnici I/67  

Na pozemku je nutné respektovat ochranná pásma inženýrských sítí viz. Kapitola 

6.3. Problém zde vytváří zejména kanalizační potrubí, které vede středem tohoto pozemku, 

je tedy nutné toto potrubí přeložit. 

 

6.2 Stručný popis navrhovaného i variantního řešení z hlediska účelové 

funkce, požadavků na urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

6.2.1Navrhované řešení polyfunkčního domu  

První varianta investičního záměru počítá s polyfunkčním objektem obsahujícím zařízení 

veřejného stravování, maloobchodu, administrativy a bytové prostory.  

 Vlastní objekt polyfunkčního domu je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený 

objekt obdélníkového půdorysu se šikmou sedlovou střechou. Tvar objektu byl zvolen tak, 

aby navázal na stávající sousední objekt občanské vybavenosti a kopíroval uliční čáru.  
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V prvním nadzemním podlaží se předpokládá umístění kavárny a dvou 

pronajímatelných ploch sloužících maloobchodu. Druhé nadzemní podlaží je tvořeno částí 

obsahující 2 byty a částí administrativní. Bytové prostory jsou uvažovány pro správce 

objektu, zaměstnance, návštěvy apod. Je zde také možná varianta, ve které by celé druhé 

nadzemní podlaží bylo tvořeno kancelářskými prostory. 

Hlavní vstupy do polyfunkčního domu a jeho částí jsou situovány z ulice „U kina“. 

Vedlejší vstupy pro zaměstnance a zásobování objektu byly navrženy v zadní části objektu. 

Pro parkování vozů zásobování byla vytvořena odstavná plocha vedle objektu 

polyfunkčního domu. Parkování a zajíždění těchto vozidel přímo ke vchodům zásobování 

nebylo uvažováno z důvodu ochrany stávající hodnotné zeleně navazující na objekt 

navrhovaného polyfunkčního domu. Parkovací stání pro vozy zásobování je ohraničeno 

nízkou zídkou osázenou květinami. Tato parkovací plocha navazuje na chodník z betonové 

dlažby, který je navržen podél zadní části objektu a tvoří přístup k vedlejším vstupům 

objektu. 

Před objektem polyfunkčního domu se předpokládá s obnovou stávajícího 

poškozeného chodníku. Parkování návštěvníků je navrženo před objektem polyfunkčního 

domu na ulici „U kina“. Zde je již situováno stávající parkoviště s kapacitou 20 vozidel, 

které zde bylo vystavěno pro účely bývalého objektu kina a dnes je nevyužíváno. Toto 

parkoviště bude nutné opravit a obnovit na něm vodorovné a svislé dopravní značení. Další 

možnosti parkování pro návštěvníky polyfunkčního domu je v docházkové vzdálenosti 

200m na stávajícím parkovišti před objektem místní pekárny. 

 

6.2.2Navrhované řešení zdravotnického zařízení   

Ve druhé variantě investičního záměru byl navržen objekt zdravotnického zařízení. 

V tomto objektu byla navržena ordinace pro dospělé, ordinace pro děti a dorost, ordinace 

zubního lékaře a lékárna. 

Objekt je stejně jako u varianty 1 navržen jako dvoupodlažní se sedlovou střechou a 

navazuje na sousední objekt občanské vybavenosti 

První nadzemní podlaží tvoří lékárna a ordinace pro dospělé. Provoz lékárny je pro 

pacienty přístupný samostatných vchodem z ulice „U kina“ Oddělený vstup pro 

zaměstnance a zásobování lékárny byl navržen v boční části objektu. Tento vchod 

navazuje na parkovací plochu pro vozy zásobování. Řešení tohoto parkovacího stání se 
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shoduje s řešením v přechozí variantě. V druhém nadzemním podlaží byla navržena 

ordinace pro děti a dorost a zubní ordinace. Hlavní vstup do objektu je situován z ulice „U 

kina“.  

Parkování pro pacienty a zaměstnance zdravotního zařízení je umožněno před 

objektem polyfunkčního domu na stávajícím nevyužitém parkovišti. Parkoviště si stejně 

jako ve variantě 1 vyžádá stavební úpravy. 

 

6.3 Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na 

rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci 

 

Plynovod 

Na pozemku určeném pro realizaci záměru je nutné respektovat ochranná pásma 

plynárenského zařízení místních sítí STL A NTL. Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů 

je 1m od půdorysu potrubí. Potrubí je uloženo v hloubce cca 0,8 – 1,5 m. Pro další stupně 

projektové dokumentace bylo doporučeno vytýčení plynárenského zařízení nebo určení 

jeho polohy sondami. Více viz. Příloha č. 4 

 

Zásobování teplem 

Objekty nebudou napojeny na teplovodní vedení. Vytápění objektů a příprava TUV bude 

řešena samostatnými plynovými kotli popř. kotli elektrickými.  

 

Silnoproudá elektroinstalace 

V zájmovém území se nachází nebo zde zasahuje ochranné pásmo energetického zařízení. 

Ochranné pásmo tohoto zařízení je stanoveno zákonem č.458/2000 Sb. (energetický zákon) 

[16] v platném znění a technickými normami PNE 33 3301 [13] a ČSN EN 50423-1 [4].  

Rozvodná síť NN v dotčeném území je téměř výhradně venkovního provedení na 

betonových sloupech s vodiči průřezu 4 x 70 AlFe. Zbývající vedení NN je provedeno 

zemními kabely 3x120+70 AYKY. Více viz Příloha č. 4 

 

Slaboproudá elektroinstalace a telekomunikace 

Objekty budou napojeny na veřejnou pevnou telekomunikační síť popř. síť mobilní. 

V dotčeném území se nachází vedení Telefonica O2, které je vedeno podzemními 

metalickými kabely. Více viz Příloha č.4 
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Vodovod 

Záměrem výstavby polyfunkčního by mohlo dojít ke střetu s vodohospodářským 

zařízením, jehož vlastníkem je SmVak Ostrava a.s.. Jedná se o veřejný vodovod DN 150. 

Řešená lokalita je zásobována z vodojemu Orlová – Lutyně – HGL 272 m.n.m.. Při úpravě 

terénu je nutné zachování dostatečného krytí tohoto vedení dle ČSN 73 6005 [11]. Při 

souběhu a křížení inženýrských sítí je požadováno dodržení minimálních odstupové 

vzdálenosti dle ČSN 73 6005 [11]. Více viz Příloha č.4. 

 

Kanalizace 

Na pozemku určeném pro realizaci záměru je nutné respektovat ochranné pásmo 

kanalizačního řádu nad průměr 500 mm.  V dotčeném území se jedná o kanalizační řád DN 

600 nesoustavné jednotné kanalizace v majetku a provozu obce Dolní Lutyně. Tento 

kanalizační řád vede přímo přes parcely 249 a 250/1 čímž brání realizaci záměru. Na 

dotčeném pozemku se předpokládá přeložka tohoto vedení do komunikace ulice „U kina“ 

na parcele 254. Rozsah a způsob přeložek inženýrských sítí viz kapitola 7.1.  

Před napojením na veřejný kanalizační řad DN 600 je předpokládáno, že bude 

nutné splaškové odpadní vody čistit v domovní ČOV. Toto opatření je nutné, protože tato 

kanalizace je vzhledem ke svému stáří ve špatném technickém stavu, objekty na kanalizaci 

neodpovídají současným předpisům a normám. Kanalizace není vodotěsná.  

V centrální části obce Dolní Lutyně se také zvažuje vybudování nové kanalizace. V 

tomto případě by přeložka kanalizace nebyla nutná. Více viz kapitola 7.1.  

 

6.4 Údaje o provozu, popis provozu 

 

6.4.1 Údaje o provozu a popis provozu polyfunkčního domu  

První z variant počítá s provozem kavárny, dvou obchodních ploch, administrativních 

prostorů a dvou bytů 2+KK.  

 

Kavárna 

Kavárna umístěná v prvním nadzemním podlaží bude provozována externím nájemcem. 

Prostory pro zákazníky jsou přístupné samostatným vstupem z ulice „U kina“. Vlastní 

prostor kavárny s pultem je přístupný přes zádveří a navazuje na hygienické zařízení pro 

návštěvníky kavárny. Toto zařízení tvoří společná předsíň, ze které je přístupné WC pro 
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osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, WC pro muže, WC pro ženy a 

úklidová komora. Provoz kavárny je navrhován na kapacitu 18 osob.  

Zázemí kavárny je tvořeno kuchyní, dvěma sklady, kanceláří provozovatele, šatnou 

s hygienickými prostory a WC. Předpokládaný počet zaměstnanců byl stanoven na 

maximálně 5 osob. Šatny a hygienické zařízení v části pro zaměstnance bylo navrženo 

společné pro muže i ženy. Zásobování kavárny bude umožněno vstupem ze zadní části 

objektu. V provozu kavárny se předpokládá podávání horkých a studených nápojů, 

drobných pokrmů a cukrovinek.  

 

Prodejny 

V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy dvě prodejny. Prodejny jsou přístupny 

samostatnými vstupy z ulice „U kina“. Vlastní prodejní plochy navazují na zázemí 

prodejen. Toto zázemí je tvořeno skladem, kanceláří provozovatele a šatnou s hygienickým 

zařízením. Hygienické zařízení pro zaměstnance je řešeno jako společné pro muže i ženy. 

Prostory skladu je možné podle potřeby rozšířit posunutím nenosných příček. Zásobování 

prodejen bude umožněno vstupy ze zadní části objektu. Předpokládá se prodej drobného 

zboží. 

 

Kancelářské prostory 

Prostory kanceláří byly navrženy v druhém nadzemním podlaží. Kanceláře jsou řešeny 

jako velkoprostorové. Kancelářské prostory jsou přístupné hlavním vstupem. Ze 

schodišťového prostoru je přístupný hlavní vstupní prostor kanceláří. V tomto prostoru je 

možné umístit recepci a křesla pro případné návštěvy. Pro účely recepce je zde také 

navržen jeden ze skladů. Z hlavního vstupního prostoru jsou přístupny vlastní prostor 

kanceláře a hygienické zařízení. Hygienické zařízení obsahuje WC pro muže, WC pro ženy 

a úklidovou komoru. Prostor kanceláře byl navržen pro kapacitu 15 zaměstnanců. Ukládání 

šatstva bude řešeno šatními skříněmi v rámci prostoru kanceláře. Dále byla navržena 

čajová kuchyně, dva sklady a zasedací místnost. Zasedací místnost je navržena na kapacitu 

6 osob. Zasedací místnost by měla být využívána pro firemní porady a také jako prostor 

pro jednání se zákazníky. V případě potřeby je možné tento prostor využívat také jako 

pracoviště vedoucího pracovníka. Je zde také možné stávající kancelářské prostory rozdělit 

nenosnou příčkou. Tím by mohly vzniknout dva samostatné kancelářské prostory. 
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Kapacity těchto kanceláří by v tomto případě byly sníženy a hygienické zařízení a vstupní 

prostor by byly společné pro obě pracoviště.  

 

Byty 

Bytové prostory jsou umístněny ve druhém nadzemním podlaží objektu a přístupny 

hlavním vstupem z ulice „U kina“. Jsou řešeny jako byty se dvěma obytnými místnostmi a 

kuchyňským koutem. Ze schodišťového prostoru je obytná část bytu přístupna přes 

zádveří, jehož součástí je šatna. Denní část bytu tvoří obývací pokoj spojený s kuchyňským 

koutem a jídelním stolem. Na tento obytný prostor dále navazuje krátká chodba, z níž je 

přístupna ložnice, WC a koupelna. Součástí ložnice je prostor pro domácí nebo kancelářské 

práce a skladovací prostor. 

 

6.4.2 Údaje o provozu a popis provozu zdravotnického zařízení  

Ve druhé variantě bylo navrženo zdravotnické zařízení s ordinací pro děti a dorost, 

ordinací pro dospělé, ordinací zubního lékaře a lékárnou. 

 

Lékárna 

Provoz lékárny byl navržen v prvním nadzemním podlaží objektu. Lékárna je pro pacienty 

přístupná samostatným vstupem z ulice „U kina“. Pro zaměstnance lékárny a zásobování 

byl navržen vchod z boční části objektu. Zázemí lékárny tvoří místnost pro příjem 

dodávek, umývárna, místnost pro přípravu léčiv, místnost pro uchovávání léčiv, šatna pro 

zaměstnance s hygienickým zařízením, úklidová místnost a kancelář vedoucího pracovníka 

lékárny. Hygienické zařízení bylo navrženo společné pro muže i ženy a obsahuje šatnu, 

předsíň, WC a sprchu. 

 

Ordinace pro dospělé 

Ordinace pro dospělé je situována v prvním nadzemním podlaží a je přístupná hlavním 

vchodem. Ordinace je typově řešena jako ordinace s přípravnou. Ze zádveří je přístupný 

komunikační prostor s čekárnou. Na čekárnu navazují hygienická zařízení obsahující WC 

pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace, WC pro muže, WC pro ženy a 

úklidovou místnost. Na čekárnu dále přímo navazuje přípravna, která je pracovištěm 

zdravotní sestry a slouží k přípravě pacientů na zdravotní úkony a zákroky. Na přípravnu 

dále navazuje vlastní ordinace lékaře. Zázemí lékařů je přístupné z ordinace a obsahuje 

šatnu, sprchu, WC a skladovací prostor.  
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Ordinace pro děti a dorost 

Ordinace byla navržena v druhém nadzemním podlaží. Dostupnost ordinace pro osoby 

s omezenou schopností pohybu nebo orientace je umožněna výtahem. Vlastní ordinace je 

řešena obdobně jako ordinace pro dospělé. Byla navržena přípravna, ordinace, hygienické 

zařízení pro pacienty a hygienické zařízení pro lékaře. V prostoru čekárny byl navržen 

dětský koutek. Dále zde byla navržena přebalovací kabina, a druhá čekárna, která bude 

využívána při infekčních onemocněních.  

 

Ordinace zubního lékaře 

Ordinace zubního lékaře je situována v druhém nadzemním podlaží a přístupná schodištěm 

a výtahem přes hlavní vstup do objektu. Schodišťový prostor navazuje na komunikační 

prostor s čekárnou. Z tohoto prostoru je přístupné hygienické zařízení pro pacienty, 

hygienické zařízení pro zaměstnance, zubní ordinace a místnost pro zubní RTG. Dále byla 

navržena místnost laboratoře s navazujícím skladem.  

  

6.5 Nároky stavby na energie, napojení na dopravní infrastrukturu, 

likvidace odpadů a předpoklady napojení stavby na stávající technické 

vybavení území 

 

6.5.1 Energetické nároky stavby 

Vytápění 

Pro vytápění a přípravu TUV se předpokládá použití úsporných plynových kondenzačních 

popř. turbo kotlů. Odvod spalin je uvažován koaxiálním kouřovodem přes obvodovou 

stěnu popř. střechu objektu. Pro každý provoz objektu bude navržen samostatný kotel. 

Pokud se investor rozhodne pro elektrické vytápění, pak bude použito přímotopných 

automatických elektrokotlů. Výkony kotlů a technické řešení vytápění bude řešeno 

v dalších stupních projektu 

 

Vzduchotechnika a klimatizace 

Většina provozů polyfunkčního domu a zdravotnického zařízení bude větrána přirozeně 

okny. Vzduchotechnika bude navržena pouze u provozu, u nichž to bude nutné. Nucené 

větrání bude navrženo v hygienických prostorech, v provozu kuchyně, v prostoru zubní 
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laboratoře, v lékárenských prostorech sloužících k přípravě a uchovávání léčiv a 

v místnosti pro zubní RTG. Umístění v dalších místnostech je možné       

 

6.5.2 Napojení na dopravní infrastrukturu 

Navrhované objekty budou dopravně napojeny na místní komunikaci ulice „U kina“ 

sjezdem z parkovacího stání pro zásobování. Na této ulici se nachází parkoviště pro 20 

vozidel. Na parkovišti budou vyhrazena stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace dle požadavku vyhlášky č.398/2009 Sb., [30], ve znění pozdějších předpisů. 

Další možnosti parkování jsou možné na parkovišti v docházkové vzdálenosti 200 m před 

objektem pekárny. V docházkové vzdálenosti 300 m se nachází zastávky autobusové 

dopravy „Dolní Lutyně – Střed“.  

Sjezd ze stání pro vozidla zásobování bude křížit chodník pro chodce. Řešení tohoto 

sjezdu i chodníků bude dle požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb. [30] . 

 

6.5.3 Likvidace odpadů 

Při provozu polyfunkčního domu bude vznikat pouze běžný komunální odpad. Plochy 

určené pro umístění odpadních nádob budou situovány v blízkosti parkovacího stání pro 

zásobování objektu. Počet odpadních nádob bude odpovídat předpokládanému počtu 

zaměstnanců a návštěvníků. 

Při provozu zdravotního střediska bude vznikat mimo běžného komunálního odpadu 

také odpad nebezpečný. Jedná se především o odpady infekční, chemické, ostré předměty, 

léčiva apod. Pro komunální odpad budou navrženy plochy určené pro umístění odpadních 

nádob a počty těchto nádob obdobně jako ve variantě polyfunkčního domu. V případě 

odpadu nebezpečného je nutné zvláštní nakládání s tímto odpadem. Více viz kapitola 6.7. 

Odpady vznikající při výstavbě objektu budou tříděny podle druhu a odstraněny na 

místa k tomu určená. 
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6.5.4 Výpočet průměrné spotřeby vody za rok  

Průměrná spotřeba vody objektů byla určena dle vyhlášky 428/2001 Sb. [23] 

 

Tabulka 7 Směrná čísla roční potřeby vody pro objekt polyfunkčního domu 

Provoz Rozměr 

Směrné číslo roční 

spotřeby vody 

(m3) 

Kapacita 

Průměrná roční 

spotřeba vody 

(m3/rok) 

Byty Na 1 obyvatele bytu 56 4 224 

Kanceláře Na 1 zaměstnance 16 15 240 

Kavárna 
Na 1 zaměstnance ve 

směně 
50 5 250 

Prodejny Na 1 zaměstnance 16 6 96 

Celková průměrná roční spotřeba vody (m3/rok) 810 

 

Tabulka 8 Směrná čísla roční potřeby vody pro objekt zdravotnického zařízení 

Provoz Rozměr 

Směrné číslo roční 

spotřeby vody 

(m3) 

Kapacita 

Průměrná roční 

spotřeba vody 

(m3/rok) 

Lékárna Na 1 zaměstnance 30 5 150 

Ordinace 

pro dospělé 

Na 1 zaměstnance 18 3 54 

Na 1 ošetřovanou 

osobu 
2 15 30 

Ordinace 

pro děti a 

dorost 

Na 1 zaměstnance 18 3 54 

Na 1 ošetřovanou 

osobu 
2 15 30 

Zubní 

ordinace 

Na 1 zaměstnance 38 4 152 

Na 1 ošetřovanou 

osobu 
2 10 20 

Celková průměrná roční spotřeba vody (m3/rok) 490 
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6.5.5 Specifická potřeba vody  

Specifická spotřeba vody polyfunkčního domu a objektu zdravotnického zařízení byla 

vypočítána dle směrnice MVLH č.9/73 

Tabulka 9 Specifická potřeba vody polyfunkčního domu 

Provoz Rozměr 
Specifická 

potřeba 
Kapacita 

Denní spotřeba 

vody 

(l/den) 

Byty l/os.den 150 4 600 

Kanceláře l/os.den 60 15 900 

Kavárna l/místo u stolu.den 300 18 5400 

Prodejny l/os.den 60 6 360 

Celková denní spotřeba vody (l/den) 7260 

Maximální denní spotřeba vody (l/den) 9075 

Maximální hodinová spotřeba vody (l/hod) 680,63 

 
 

Tabulka 10 Specifická potřeba vody objektu zdravotnického zařízení 

Provoz Rozměr 
Specifická 

potřeba 
Kapacita 

Denní spotřeba 

vody 

(l/den) 

Lékárna l/zaměstnance.den 100 5 500 

Ordinace pro 

dospělé 

l/ošetření 40 15 600 

Ordinace pro děti a 

dorost 

l/ošetření 40 15 600 

Zubní ordinace l/ošetření 40 10 400 

Celková denní spotřeba vody (l/den) 2100 

Maximální denní spotřeba vody (l/den) 2625 

Maximální hodinová spotřeba vody (l/hod) 196,9 

 

6.5.6 Výpočet množství splaškových a dešťových vod 

Výpočet množství splaškových a dešťových odpadních vod byl proveden pomocí 

programu na stránkách http://www.tzb-info.cz [40] 
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Tabulka 11 Výpočet množství splaškových odpadních vod – Polyfunkční dům 

Zařizovací předmět  Počet 
DU 

[l/s] 

Umyvadlo, bidet 15 0,5 

Sprcha – vanička se zátkou 1 0,8 

Pisoárová mísa s automatickým splachovacím 

zařízením 

nebo tlakovým splachovačem 

3 0,5 

Koupací vana 2 0,8 

Kuchyňský dřez 4 0,8 

Automatická myčka nádobí (bytová) 2 0,8 

Automatická pračka 2 0,6 

Záchodová mísa se splachovací nádržkou 10 2 

Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka 2 2,5 

Rovnoměrný odběr vody - 54,6.7.0. == ∑DUKQww  4,6 l/s 

 

Tabulka 12 Výpočet množství dešťových odpadních vod – Polyfunkční dům 

Intenzita deště i = 0.030 l/s.m2 

Půdorysný průmět odvodňované plochy A = 413,16 m2 

Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy C = 1,0 

Množství dešťových odpadních vod Qr = i.A.C = 12,39 l/s 

 

Tabulka 13 Výpočet množství splaškových odpadních vod – Zdravotnické zařízení 

Zařizovací předmět  Počet 
DU 

[l/s] 

Umyvadlo, bidet 20 0,5 

Sprcha – vanička se zátkou 4 0,8 

Kuchyňský dřez 4 0,8 

Záchodová mísa se splachovací nádržkou 13 2 

Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka 4 2,5 

Rovnoměrný odběr vody - 24,7.7.0. == ∑DUKQww  5,1/s 
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Tabulka 14 Výpočet množství dešťových odpadních vod – Zdravotnické zařízení 

Intenzita deště i = 0.030 l/s.m2 

Půdorysný průmět odvodňované plochy A = 428,81 m2 

Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy C = 1,0 

Množství dešťových odpadních vod Qr = i.A.C = 12,86 l/s 

 

6.5.7 Předběžný orientační návrh domovní čistírny odpadních vod 

Orientační návrh domovní ČOV byl stanoven na základě specifické spotřeby, která je 

uvažována 150 l/d na jednoho ekvivalentního obyvatele. V další fázi projektu, po bližší 

specifikaci spotřeb je vhodné tento návrh upravit.  

Tabulka 15 Orientační návrh domovní čistírny odpadních vod 

Objekt 

Celková 

denní 

spotřeba vody 

Počet 

EO 

Produkované množství 

znečištění dle BSK5 

(kg/den) 

Navržený typ 

ČOV 

Polyfunkční dům 7260 48 435.6 Pro 36-50 EO 

Zdravotnické zařízení 2100 14 126 Pro 11-16 EO 

 

6.5.8 Napojení na stávající technické vybavení území 

Vodovod   

Objekt bude napojen samostatnou vodovodní přípojkou na veřejný vodovod DN 150 ve 

správě SMVAK. Napojení po dohodě se správcem sítě. Kapacita sítě je dostatečná 

 

Kanalizace 

Polyfunkční dům bude napojen přes domovní čistírnu odpadních vod na veřejný 

kanalizační řád DN 600. Tento kanalizační řád bude přeložen ze stávajícího umístění na 

parcelu 254, tak aby nebránil záměru. V případě realizace tohoto záměru po realizaci 

záměru výstavby nové kanalizace v centru obce by byl objekt přímo napojen na tuto 

kanalizaci. Vice viz. Kapitola 7.1. 

 

Plynovod 

Na veřejný plynovod DN 50 ve správě RWE bude objekt napojen na parcele 252/1. 

Napojení bude možné po dohodě se správcem sítě. Kapacita stávající sítě je dostatečná. 
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Elektrická energie 

Objektu bude napojen na nadzemní vedení NN s vodiči průřezu 4 x 70 AlFe ve správě 

ČEZ ze sloupu umístněném na parcele 254. Napojení bude provedeno dle požadavků 

správce sítě. Kapacita sítě je dostatečná. 

 

Telekomunikační síť 

Předpokládá se napojení na pevnou telekomunikační síť Telefonica O2. Napojení bude 

realizováno na parcele 252/1. Je také možnost napojení na mobilní telekomunikační síť 

Výběr poskytovatel a technického řešení bude upřesněno v dalších fázích projektu. 

  

6.6 Charakteristika území 

 

6.6.1 Charakteristika pozemku 

Pozemek určený k výstavbě a jeho okolí je dle geologické charakteristiky tvořen navátými 

sedimenty (spraš, sprašová hlína) a podél vodního toku Lutyňky nivními sedimenty (hlína, 

písek, štěrk) a ledovcovými a říčními sedimenty (písek a štěrk). Řešené území spadá dle 

mapy radonového indexu České geologické společnosti do přechodové kategorie 

radonového indexu. V blízkosti pozemku se nachází vodní tok Lutyňka. Podél tohoto toku 

je vymezen lokální biokoridor. Pozemek se nenachází poddolovaném ani sesuvném území 

Více informací viz kapitola 6.1 

 

6.6.2 Dotčená ochranná pásma nebo chráněná území 

Na pozemku určeném k výstavbě je nutné respektovat tyto ochranná pásma:  

� Ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řádu do průměru 500 mm včetně - 

1,5m od vnějšího líce potrubí dle zákona č.274/2001Sb. O vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů [19]. Ve znění 

pozdějších předpisů. 

� Ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řádu nad průměr 500 mm - 2,5m od 

vnějšího líce potrubí dle zákona č.274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů [19]. Ve znění pozdějších předpisů. 

� Ochranné pásmo STL a NTL plynovodu - 1 m od vnějšího povrchu potrubí dle 

zákona č.458/2000 Sb. O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
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energetických odvětvích a o změně některých zákonu, (energetický zákon) [16], ve 

znění pozdějších předpisů. 

� Ochranné pásmo telekomunikačních vedení dle zákona č.127/2005 Sb., o 

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů [25], ve 

znění pozdějších předpisů 

 

6.6.3 Kulturní památky  

Záměru výstavby polyfunkčního domu nebrání existence kulturních památek v dotčeném 

území. 

 

6.6.4 Kácení zeleně 

Doporučuje se zachovat stávající dřeviny. Parcely určené k výstavbě navazují na prostory 

obecního parku. Z tohoto důvodu je vhodné stávající hodnotnou zeleň v tomto prostoru 

zachovat Objekt polyfunkčního domu by měl být navržen tak, aby stávající vzrostlá zeleň 

nebyla dotčena. Zeleň bude chráněna rovněž během provádění stavby. 

 

6.6.5 Ozelenění nezastavěných ploch 

Žádné nové plochy k ozelenění se nenavrhují. Ozeleněny budou pouze plochy 

znehodnocené při výstavbě polyfunkčního domu a plochy okolo nově budovaných a 

opravovaných zpevněných komunikací, bude-li to nutné. 

 

6.6.6 Zásah do zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesního půdního fondu (LPF) 

Záměrem výstavby bude zasaženo do zemědělského půdního fondu (ZPF) na parcele 

252/4. Výměra parcely je 22m2. Vynětí ze ZPF bude provedeno v celém rozsahu. Lesní 

půdní fond nebude záměrem zasažen. 

 

6.6.7 Rozsah záboru parcel 

V rámci projektu není nutný zábor žádných parcel 

 

6.6.8 Provedené popřípadě vyžadované průzkumy 

 V řešené lokalitě byl proveden průzkum a rozbor současného stavu centrální části území 

obce Dolní Lutyně. Je doporučeno získání bližších geologických průzkumů a průzkumů 

radonového rizika na vymezeném pozemku. 
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6.7 Vliv stavby na životní prostředí, včetně vlivu provozu nebo výroby na 

zdraví a životní prostředí 

 

6.7.1 Vliv polyfunkčního domu na ŽP  

Stavba polyfunkčního domu ani její provozy nemají zásadní negativní vliv na životní 

prostředí. Veškeré negativní vlivy vznikající při stavbě a provozu budovy jako jsou např. 

hluk, vibrace, exhalace, prašnost, zápach, znečišťování vod a půd, znečišťování pozemních 

komunikací ad. musí respektovat limity dané příslušnými předpisy. 

Při provozu nebude vznikat větší objem nebezpečných látek. Tuky z provozu 

kavárny budou zachyceny v navrženém lapači tuků. Odpady vznikající při provozu 

polyfunkčního domu, jejich shromažďování, zneškodňování popřípadě využívání bude 

řešeno v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů [17], v platném znění. 

Hluk, vibrace a otřesy vznikající při stavbě polyfunkčního domu nesmí nadměrně 

ovlivňovat okolní prostor. Maximální hodnoty těchto negativních vlivů nesmí přesáhnout 

meze stanovené v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací č. 502/2000 Sb., [15] v platném znění. Očekává se možnost zvýšení prašnosti 

během výstavby objektu vlivem zvýšeného pohybu nákladní dopravy, stavebních strojů. 

Tyto negativní vlivy budou zmírněny čištěním vozidel, strojů a pozemních komunikací. 

Při provozu a výstavbě nebude docházet ke znečišťování vod ani půd. Ke znečištění 

by mohlo dojít pouze v případě poruchy některého ze stavebních strojů nebo dopravního 

prostředku na stavbě. V tomto případě bude znečištění okamžitě odstraněno. 

 

6.7.2 Vliv zdravotnického zařízení na ŽP  

Při provozu zdravotnického zařízení ambulantní péče bude docházet ke vzniku 

nebezpečných odpadů. Při nakládání s odpady ze zdravotnictví vzniká riziko poranění nebo 

vzniku a šíření onemocnění. Obsahem tohoto odpadu mohou být infikované látky, 

genotoxické látky, toxické chemické látky, nepoužitá léčiva a nebezpečné ostré předměty. 

Ve zdravotnickém zařízení bude nutné třídit odpady nebezpečné a odpady ostatní, 

nevyžadující zvláštní nakládání. 
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Tabulka 16 Odpady ze zdravotnických zařízení [36] 

Nebezpečný odpad Ostatní odpad 

Odpady infekční Infekčně nekontaminovaný odpad 

Odpady chemické s nebezpečnými látkami Odpady chemické bez nebezpečných látek 

Ostré předměty Komunální odpad 

Nepoužité léčiva a cytostatika Recyklovatelný odpad (papír, plasty apod.) 

Amalgám ze stomatologické péče  

Drobný anatomický odpad O/N 

      

Veškeré nebezpečné odpady vznikající při provozu budou původcem odpadu 

zhodnocena a zařazena dle Katalogu odpadu z hlediska jeho nebezpečnosti. Pokyny pro 

nakládání s odpady ze zdravotnictví budou nedílnou částí provozního řádu tohoto zařízení. 

Tento provozní řád bude schvalován orgánem ochrany veřejného zdraví dle zákona 

č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

[14], v platném znění. Součástí provozního řádu budou také pokyny pro případy havárie při 

nakládání s nebezpečným odpadem. 

Třídění odpadů bude prováděno přímo na každém pracovišti zdravotnického zařízení 

do shromažďovacích prostředků k tomuto účelu určených. Jedná se např. o plastové pytle, 

plastové nádoby, nádoby na jehly apod.. Základní technické požadavky na shromažďovací 

prostředky, druhy shromažďovacích nádob a značení na těchto nádobách jsou uvedeny ve 

vyhlášce MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady [22], v platném znění. 

Je nutné zajistit každodenní odstraňování shromažďovacích prostředku z pracoviště 

zdravotnického zařízení, a to okamžitě po ukončení pracovní doby ordinací a lékárny. 

Maximální doba pro odstranění infekčních odpadů je vyhláškou stanovena na 72 hodin 

v zimním období a 48 hodin v letním období Je nutné zamezit míšení jednotlivých druhů 

nebezpečných odpadů nebo míšení odpadů nebezpečných a odpadů ostatních. 

Nakládání s odpady ze zdravotnictví se řídí zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů [17], v platném znění, jeho vyhláškou MŽP a MZ 

č.376/2001 Sb., o hodnocené nebezpečných vlastností odpadů [20], v platném znění, 

vyhláškou MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) [21], v platném 
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znění, a vyhláškou MŽP. Č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady [22] 

v platném znění  

Nakládat s nebezpečnými odpady smí zdravotnické zařízení (původce odpadu) 

pouze se souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Toto vychází 

z předpokladu produkce nebezpečného odpadu v množství menším než 100 tun za rok. 

Při provozu zdravotnického zařízení vznikají odpadní vody s vysokým stupněm 

mechanického a bakteriologického znečištění.  Je tedy nutné zajistit účinný způsob 

dezinfekce těchto odpadních vod tak, aby byly splněny mikrobiologické limity 

kanalizačního řádu.  

Veškeré další možné negativní vlivy jsou shodné s vlivy polyfunkčního domu.  

Poznámka : čerpáno z [36] 

 

6.8 Ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky 

 

Navrhovaná stavba nebude zásadně ovlivněna negativními vlivy. Stavba se nenachází na 

pozemku ohrožovaném poddolováním, seismicitou, sesuvem půd ani povodněmi. Možný 

hluk z ulice „U kina“ bude tlumen kvalitním stavebně-technickým řešením obvodového 

pláště objektu, především okenních otvorů. Tato ulice je osobní a především nákladní 

dopravou málo využívána, nemělo by se tedy jednat o závažný negativní vliv.  

Je doporučeno získání bližších geologických a hydrogeologických průzkumů a 

průzkumů radonového rizika na vymezeném pozemku. Podle výsledků průzkumu je nutné 

zvážit nutnost chránit stavbu před vnikem radonu a před vlivem agresivních podzemních 

vod na stavbu. 

 

6.9 Odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany  

 

Varianta 1 – Polyfunkční dům 

Objekt polyfunkčního domu bude z hlediska požární ochrany posouzen dle 

vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) [18], v platném znění, dle ČSN 73 08 02 

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty [6], a dle norem souvisejících.  
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Varianta 2 – Zdravotnické zařízení 

     Objekt zdravotnického zařízení bude z hlediska požární ochrany posouzen dle vyhlášky 

246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) [18], v platném znění, dle ČSN 73 08 35 Požární 

bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče [7], a dle norem 

souvisejících.  

 

6.10 Požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce  

 

Při veškerých pracích na stavbě je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. Práce na 

staveništi budou prováděny dle platných norem, dle vyhlášky č. 601/2006 Sb., kterou se 

zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 

č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve 

znění vyhlášky č. 363/2005 Sb. [28], v platném znění. Dále je nutné respektovat vyhlášku 

č. 309/2006 sb. kterou se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) [27], a nařízení vlády 591/2006 o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [32], v 

platném znění a související vyhlášky a předpisy. 

Stavba polyfunkčního domu a objektu zdravotnického zařízení bude prováděna 

z materiálů a výrobků, které budou odpovídat platným předpisům. Vlastnosti těchto 

materiálů budou ověřeny certifikací nebo schváleny dle platných zákonů. Veškeré stavební 

a montážní technologie budou odpovídat platným předpisům 

V případě, že stavba bude zhotovována více než jedním dodavatelem je nutno zajistit 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Veškeré navržené provozy polyfunkčního domu a zdravotnického zařízení budou 

splňovat platné hygienické předpisy. 
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7. Podmiňující předpoklady 

 

7.1 Rozsah a způsob přeložek inženýrských sítí 

 

Na pozemku určeném k realizaci záměru bude nutná realizace přeložky vedení veřejné 

kanalizace. Jedná se o nesoustavnou jednotnou kanalizaci DN 600, která vede přes dotčené 

pozemky parcelních čísel 249, 250/1 a 248/1. Tato kanalizace je vzhledem ke svému stáří 

ve špatném technickém stavu, objekty na kanalizaci neodpovídají současným předpisům a 

normám. Kanalizace není vodotěsná. 

Přeložka této kanalizace se uvažuje do komunikace ulice „U kina“ na parcele č. 254 

a dále její napojení na stávající trasy vedení na parcele č. 248/1. Tuto přeložku je možné 

provést pouze s písemným souhlasem vlastníka kanalizace. Přeložku kanalizace financuje 

ze svých nákladů investor. To bude znamenat zvýšení investičních nákladů. Technické 

řešení přeložky kanalizačního řádu a místo přeložení bude nutné blíže určit v další fázi 

projektu. 

V centrální části obce Dolní Lutyně se zvažuje také vybudování nové kanalizace. V 

tomto případě by přeložka kanalizace nebyla nutná. V současné době však není známo, 

v jakém časovém horizontu bude tato nová kanalizace realizovatelná. Vzhledem k faktu, že 

i se stavbou tohoto polyfunkčního domu, popř. objektu zdravotnického střediska se počítá 

spíše výhledově, jsou zde dvě možnosti řešení. Je možné vyčkat se záměrem výstavby do 

doby, kdy již bude možné napojit zamýšlenou stavbu na novou kanalizaci. Tímto by došlo 

ke snížení nákladů vyvolaných nutností přeložky vedení kanalizace a také nutností 

domovní ČOV. Druhou možností je realizace přeložky kanalizace a vybudování domovní 

ČOV v případě, že by se vybudování nové veřejné kanalizace v obci nedařilo prosadit, 

popř. by tento záměr měl být realizován s velkým časovým zpožděním.   

Veškeré další inženýrské sítě v zájmovém území svou polohou ani kapacitou 

neovlivňují daný záměr. S novými rozvody těchto sítí se neuvažuje. 

 

7.2 Omezení stávajících provozů a dopravy 

 

Během výstavby polyfunkčního domu popř. objektu zdravotnického zařízení se 

nepředpokládá žádné omezení stávajících provozů. 
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Během výstavby zamýšlených objektů bude nutné omezení dopravy na ulici „U 

kina“. Jedná se o dočasné uzavření částí této komunikace na parcele č. 254.  

Toto řešení je nutné z několika důvodů. Tato komunikace bude po dobu výstavby 

částečně využívána jako zařízení staveniště, aby nebylo nutné odstraňovat hodnotnou zeleň 

v okolí plánované stavby. Výhodou je zde jednoduchá možnost vyřešení objízdné trasy po 

komunikaci na parcele č. 258/1, která s komunikací na ulici „U kina“ sousedí. Vzhledem 

k nízkému současnému dopravnímu využití ulice „U kina“ a blízkosti objízdné trasy by 

nemělo docházet k žádným dopravním problémům ani zdržením v této lokalitě. Hlavním 

důvodem tohoto řešení je také skutečnost, že na této komunikaci bude nutné provádět 

stavební práce spojené s provedením přeložky veřejné kanalizace DN 600 a opravy 

stávajících parkovacích ploch na této ulici.  

Možnost omezení dopravy na této ulici bude nutné projednat s dotčenými orgány. 

 

7.3 Podmiňující vyvolané investice  

 

Investice vyvolané odkupem pozemků k výstavbě 

Pro uskutečnění daného záměru bude nutné odkoupit pozemky s parcelními čísly 249, 

250/2 a 250/3. Vlastníkem těchto parcel je firma INTEVO Karviná, spol. s r.o. Bližší 

informace o dotčených parcelách viz Příloha č. 3  

 

Investice vyvolané geologickými a hydrogeologickými průzkumy 

Při hodnocení stávajícího stavu vymezeného území bylo ve věcech geologických a 

hydrogeologických charakteristik území vycházeno pouze z on-line podkladů 

geologických map České geologické společnosti [42]. Pro konkrétní záměr je vhodné 

zvážení investice do provedení geologického a hydrogeologického průzkumu na 

konkrétních pozemcích. 

Řešené území spadá dle mapy radonového indexu České geologické společnosti do 

přechodové kategorie radonového indexu Z důvodu vysoké plošné variability objemových 

aktivit radonu má však tento závěr pouze pravděpodobnostní charakter. Je tedy nutné 

počítat s možností vyšší koncentrace radonu v podloží pro konkrétní pozemek. Doporučuje 



Diplomová práce 

- 40 - 
 

se odborné zaměření koncentrace radonu v podloží v místě plánované stavby 

polyfunkčního domu. 

 

Investice vyvolané přeložením inženýrských sítí  

Při realizaci daného záměru může vzniknout potřeba přeložení vedení veřejné nesoustavné 

jednotné kanalizace DN 600. Uvažuje se s uložením této kanalizace do komunikace „U 

kina“ na parcele č. 254. Tuto investici by nebylo potřeba vynaložit v případě realizace 

objektu po provedení zamýšlené nové veřejné kanalizace v obci. Více viz kapitola 7.1  

 

Investice vyvolané nutností domovní ČOV 

V současné době není možné odpadní vody vznikající při provozu objektu odvádět přímo 

do kanalizace. Je tedy nutný návrh domovní ČOV. Tuto investici by nebylo potřeba 

vynaložit v případě realizace objektu po provedení zamýšlené nové veřejné kanalizace 

v obci. Více viz. Kapitola 7.1  

 

7.4 Počet pracovníků pro provoz a údržbu  

 

Pro provoz a údržbu objektu polyfunkčního domu nebo objektu zdravotnického zařízení se 

předpokládá s jedním až dvěma pracovníky. Údržbu zeleně a travnatých ploch bude 

zajišťovat stávající pracovník obce. 
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8. Stavební část 

 

8.1 Rozdělení stavby na stavební objekty (SO) 

 

8.1.1 Polyfunkční dům – rozdělení na SO 

Objekt polyfunkčního domu je rozdělen na následující stavební objekty: 

 

SO 01   Objekt polyfunkčního domu 

SO 02  Parkovací stání a sjezd pro vozy zásobování, plocha pro umístění odpadních 

nádob, zpevněné plochy 

SO 03  Oprava chodníků 

SO 04  Přeložka veřejného kanalizačního řádu DN 600 

SO 05  Oprava parkovacích ploch a komunikace „U kina“ 

SO 06  Přípojka – kanalizace dešťová 

SO 07  Přípojka – kanalizace splašková (domovní ČOV) 

SO 08  Přípojka – plyn 

SO 09  Přípojka – vodovod 

SO 10  Přípojka – elektrická energie NN 

SO 11  Přípojka – telekomunikace 

SO 12  Terénní úpravy 

SO 13   Oplocení 

 

8.1.2 Zdravotnické zařízení – rozdělení na SO 

Objekt zdravotnického zařízení je rozdělen na následující stavební objekty 

SO 01   Objekt zdravotnického zařízení 

SO 02  Parkovací stání a sjezd pro vozy zásobování, plocha pro umístění odpadních 

nádob 

SO 03  Oprava chodníků, 

SO 04  Přeložka veřejného kanalizačního řádu DN 600 

SO 05  Oprava parkovacích ploch a komunikace „U kina“ 

SO 06  Přípojka – kanalizace dešťová 

SO 07  Přípojka – kanalizace splašková (domovní ČOV) 

SO 08  Přípojka – plyn 
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SO 09  Přípojka – vodovod 

SO 10  Přípojka – elektrická energie NN 

SO 11  Přípojka – telekomunikace 

SO 12  Terénní úpravy 

 

8.2 Popis a účel jednotlivých stavebních objektů 

 

8.2.1 Popis jednotlivých SO polyfunkčního domu 

SO 01 – Objekt Polyfunkčního domu 

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního polyfunkčního domu. Objekt je nepodsklepený. 

Půdorysný tvar objektu je obdélníkový o rozměrech 12,2 x 30,3m, tj. 369,66 m2. Střecha je 

uvažována šikmá sedlová se sklonem 11,4º. Objekt polyfunkčního domu je navržen, tak 

aby tvarově navazoval na okolní zástavbu a kopíroval uliční čáru.  

V objektu polyfunkčního domy byly navrženy provozy kavárny, prodejen, 

kancelářských prostor a dva byty. Bližší informace o navržených provozech viz. Kapitola 

5.4. Informace o konstrukčním řešení viz Kapitola 8.3  

 

SO 02 - Parkovací stání a sjezd pro vozy zásobování, plocha pro umístění odpadních nádob 

Pro odstavení vozidel zásobování bylo navrženo parkovací stání o rozměru 5x 7,8m 

navazující na levou část objektu. Pro zásobování objektu se uvažuje pouze s malými 

nákladními vozidly do maximální délky 7,3m. V místě sjezdu z parkovacího stání na ulici 

„U kina bude obrubník chodníku snížen na max. 0,08m nad úroveň hlavního dopravního 

prostoru a doplněn varovným pásem. Řešení sjezdu na komunikaci „U kina bude 

odpovídat normě ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací [12]. Na okraji tohoto 

parkovacího stání byla navržena nízká zídka, která by měla být osazena květinami. Pro 

umístění odpadních nádob na komunální odpad byla navržená plocha za parkovacím 

stáním pro zásobování. Na parkovací stání a plochu pro umístění odpadních nádob přímo 

navazuje chodník, který slouží k přístupu k zadním vchodům do kavárny a prodejen.  

 Konstrukční řešení a materiál všech povrchů a konstrukce zídky bude upřesněno 

v dalším stupni projektové dokumentace dle požadavků investora.  
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SO 03 – Oprava chodníků 

Stávající chodník, který je umístěn před plánovaným objektem polyfunkčního domu je ve 

velmi špatném stavu. Předpokládá se také jeho poškození v průběhu výstavby např. při 

provádění zemních prací apod. Proto bude nutno stávající chodník znovu vybudovat. 

Návrh chodníků bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 398/2009Sb. o obecných 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [30] ve znění pozdějších 

předpisů, normě ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací [12] a souvisejícím 

normám. Jedná se především o správné řešení vodících linií, varovných a signálních pásů, 

sjezdu z parkovacího stání pro zásobování, přístupu ke stavbě apod.    

 

SO 04 – Přeložka veřejného kanalizačního řádu DN 600 

Jedná se o přeložení kanalizačního řádu DN 600, který vede přes dotčené parcely č. 249, 

250/1 a 248/1. Stávající veřejný kanalizační řád je v majetku obce Dolní Lutyně, tedy 

investora stavby. Přeložka kanalizace je uvažována do komunikace ulice „U kina“ na 

parcele č. 254.  

 

SO 05 -  Oprava parkovacích ploch a komunikace „U kina“ 

Na ulici „U kina“ se nachází stávající nevyužívané parkoviště, které zde zůstalo po objektu 

bývalého místního kina. Stávající stav tohoto parkoviště je nedostačující, proto bude 

provedena jeho oprava. Navrhuje se znovuobnovení obrubníku a povrchu tohoto 

parkoviště. Parkoviště má kapacitu 20 parkovacích míst, z toho 2 místa budou řešeny 

bezbariérově dle vyhlášky [30], ve znění pozdějších předpisů. 

  

SO 06 - Přípojka – kanalizace dešťová 

Napojení dešťové kanalizace objektu bude provedeno přípojkou na přeložené vedení 

veřejného kanalizačního řádu DN 600 na parcele 254. Napojení bude provedeno dle 

požadavků a se souhlasem majitele a správce sítě. 

 

SO 07 – Přípojka – kanalizace splašková (domovní ČOV) 

Přípojka splaškové kanalizace bude napojena na přeložené vedení veřejného kanalizačního 

řádu DN 600. Splaškové vody budou před vypouštěním do veřejné kanalizace čištěny 

v navržené domovní ČOV. Vlastní napojení bude realizováno na parcele 254. Napojení 

bude provedeno dle požadavků a se souhlasem majitele a správce sítě. 
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SO 08 Přípojka – plyn 

Na veřejný plynovod DN 50 ve správě RWE bude objekt napojen na parcele 252/1. 

Napojení bude provedeno po dohodě se správcem sítě RWE Distribuční služby s.r.o. 

 

SO 09 Přípojka – vodovod 

Objekt polyfunkčního domu bude zásobován pitnou vodou z vodovodní přípojky napojené  

na stávající veřejný vodovod DN 150. Vlastní napojení je uvažováno na parcele 250/3. 

Napojení bude provedeno dle požadavků a po dohodě se správcem sítě SmVak – 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

 

SO 10 Přípojka – elektrická energie NN 

Objekt polyfunkčního domu bude na tuto rozvodnou síť připojena ze sloupu NN na parcele 

254. Napojení bude možné po dohodě se správcem sítě ČEZ Distribuce a.s. 

 

SO 11 Přípojka – telekomunikace 

Objekt bude napojen na veřejné telekomunikační vedení Telefonica O2 na parcele 252/1. 

Stávající vedení je řešeno podzemními metalickými kabely.Telekomunikace mohou být 

také řešeny mobilní technologií.  

 

SO 12 Terénní úpravy 

Po provedení výstavby polyfunkčního domu a všech dalších stavebních objektů bude 

upraven terén v jejich okolí a provedené úpravy budou zatravněny.  

 

SO 13 Oplocení 

V zadní části objektu bude provedeno oplocení, které zamezí vstupu nepovolaným osobám 

k zadním vchodům do objektu, které slouží pro účely zásobování.  

 

8.2.2 Popis jednotlivých SO zdravotnického zařízení 

SO 01 Objekt zdravotnického zařízení 

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního objektu zdravotnického zařízení. Objekt je 

nepodsklepený. Půdorysný tvar objektu je obdélníkový o rozměrech 12,7 x 30,3m, tj. 

384,81 m2. Střecha je uvažována šikmá sedlová se sklonem 14,6º. Objekt zdravotnického 

zařízené tvarově navazuje na okolní zástavbu. Zároveň kopíruje uliční čáru.  
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V objektu zdravotnického zařízení byly navrženy provozy lékárny, ordinace pro děti 

a dorost, ordinace pro dospělé a zubní ordinace. Bližší informace o navržených provozech 

viz. Kapitola 6.4. Konstrukční řešení viz Kapitola 8.3 

 

SO 02 - Parkovací stání a sjezd pro vozy zásobování, plocha pro umístění odpadních nádob 

Pro odstavení vozidel zásobování bylo navrženo parkovací stání o rozměru 4x 7,8m 

navazující na levou část objektu. Pro zásobování objektu se uvažuje pouze s malými 

nákladními vozidly do maximální délky 7,3m. Sjezd bude řešen shodně s variantou 1. 

 Na okraji tohoto parkovacího stání byla navržena nízká zídka výšky 0,5m a šířky 

0,8m, která by měla být osazena květinami. Pro umístění odpadních nádob na komunální 

odpad byla navržená plocha vedle parkovacího stání pro zásobování.  

 Konstrukční řešení a materiál všech povrchů a konstrukce zídky bude upřesněno 

v dalším stupni projektové dokumentace dle požadavků investora.  

 

SO 07 – Přípojka – kanalizace splašková (domovní ČOV) 

Přípojka splaškové kanalizace bude napojena na přeložené vedení veřejného kanalizačního 

řádu DN 600. Při provozu objektu zdravotnického zařízení vznikají odpadní vody 

s vysokým stupněm mechanického a bakteriologického znečištění. Mimo zřízení domovní 

čistírny odpadních vod je tedy nutné zajistit účinný způsob dezinfekce těchto odpadních 

vod tak, aby byly splněny mikrobiologické limity kanalizačního řádu.  

Vlastní napojení bude realizováno na parcele 254. Napojení bude provedeno dle 

požadavků a se souhlasem majitele a správce sítě.  

 

Pro ostatní stavební objekty zdravotnického zařízení platí stejné náležitosti jako ve variantě 

polyfunkčního domu. Viz kapitola 8.2.1  

  

8.3 Stavebně – technické řešení objektů  

 
Celkové stavebně technické řešení stavby bude odpovídat požadavkům Vyhlášky č. 
268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby [29], v platném znění 
 
Zemní práce 

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení obvodu stavby a obrysu výkopu. 

Poloha potřebných bodů bude promítnutá na lavičky umístěné 1- 2 m od výkopu. Bude 
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provedeno sejmutí ornice v tloušťce 0,15 – 0,3m. Veškeré výkopy pro základové patky a 

pásy budou proveden strojně s ručním dočištěním. Vykopaná zemina bude z části použita 

na terénní úpravy a zbytek odvezen a uložen na skládce zeminy. Hloubky založení a 

rozměry všech výkopů budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace dle 

výsledků geologického a hydrogeologického průzkumu. 

 

Základy 

Základy pod nosnými sloupy jsou uvažovány jako jednostupňové čtvercové 

železobetonové patky. Pod základové patky bude před ukládáním výztuže proveden 

podkladní beton o tl. 0,05 – 0,1m z prostého betonu. Pod základy bude proveden zhutněný 

štěrkopískový podsyp. Rozměry základů, materiálové řešení a řešení hydroizolace spodní 

stavby budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace  

 

Konstrukční systém  

Předpokládá se použití železobetonového skeletového rámového systému s příčnými rámy. 

Ztužení skeletového systému je možné řešit příčnými ztužujícími stěnami nebo vloženými 

podélnými průvlaky. Nad druhým nadzemním podlažím se uvažuje s uložením podélných 

obvodových průvlaku, které budou tvořit podpory pro uložení střešních vazníků. Stropní 

konstrukce polyfunkčního domu a objektu zdravotnického zařízení je uvažována 

železobetonová, popř. z předpjatého betonu. Schodiště objektů bylo navrženo jako 

tříramenné přímé s vloženými mezipodestami. Rozměry, tvary a materiálové řešení prvků 

konstrukčního systému budou vyřešeny v dalším stupni projektové dokumentace. Řešení 

použité ve výkresové části investičního záměru je pouze orientační. 

 

Opláštění objektu 

V obou variantách investičního záměru se uvažuje s použitím zděného obvodového pláště 

z lehčených betonů nebo keramických tvárnic. V prvním nadzemním podlaží 

polyfunkčního domu, v čelním prostoru kavárny a prodejen bude tento obvodový plášť 

doplněn prosklenou fasádou přes celou výšku podlaží. Rovněž osvětlení schodišťového 

prostoru bude zajištěno proskleným obvodovým pláštěm. 

 

Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Při návrhu obvodové konstrukce objektu je nutné splnit požadavky na součinitele prostupu 

tepla, nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce, množství zkondenzované vodní páry 
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uvnitř konstrukce a roční bilanci kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce. 

Veškeré konstrukce budou navrženy v souladu s normou ČSN 73 0540 -2 Tepelná ochrana 

budov – Část 2 : Požadavky [5]. 

 

8.4 Požadavky na dispoziční, architektonické a provozní řešení 

 

8.4.1 Polyfunkční dům – dispoziční řešení 

Dispoziční a provozní uspořádání objektu bude řešeno tak, aby bylo umožněno jeho 

užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Vnitřní i vnější prostory 

užívané veřejností, přístupy do objektu, řešení hygienických zařízení, počty parkovacích 

míst, materiálové řešení a další související náležitosti budou navrženy dle požadavků 

vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby [30], ve znění pozdějších předpisů. Druhé nadzemní podlaží 

objektu bude zpřístupněno výtahem. 

Dispoziční řešení, požadavky na vnitřní prostředí, oslunění a technické zařízení 

bytových prostor vychází z požadavků normy ČSN 73 4301 – Obytné budovy [8]. 

Dispozice bytu je zároveň v souladu s normou ČSN 73 43 05 – Zaříditelnost bytu[9]. 

V návrhu dispozice je využito zónování bytu, kdy je byt rozdělen na část společenskou a 

zónu klidovou. 

Administrativní prostory polyfunkčního domu budou odpovídat požadavkům normy 

ČSN 73 5305 - Administrativní budovy a prostory[10]. Do těchto prostor bude umožněn 

bezbariérový přístup.  

 

8.4.2 Zdravotnické zařízení – dispoziční řešení 

V objektu zdravotnického zařízení bude zajištěno jeho užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace. Celkové řešení stavby včetně přístupu k této stavbě a 

parkování před touto stavbou bude odpovídat požadavkům vyhlášky 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby [30], ve 

znění pozdějších předpisů. 

Zdravotnická zařízení musí tvořit provozně uzavřený celek, umožňovat funkční a 

bezpečný provoz a nesmí být umístěna v bytových prostorech. Věcné a technické vybavení 

ordinací praktického lékaře pro děti a dorost, ordinací praktického lékaře pro dospělé, 
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ordinací zubních a lékáren musí splňovat požadavky vyhlášky č. 221/2010 Sb., o 

požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení [31] v platném znění 

 

8.4.3 Architektonické požadavky 

Architektonické řešení objektů polyfunkčního domu a zdravotnického zařízení by mělo 

navazovat na okolní venkovskou zástavbu centrální části obce Dolní Lutyně. Okolní 

zástavba je tvořena převážně menšími objekty se sedlovými střechami. Podlažnost většiny 

staveb v centru obce je do dvou nadzemních podlaží. Návrh bude svým tvarem a 

architektonickým ztvárněním navazovat zvláště na sousední objekt občanské vybavenosti. 

Tímto by měly být splněny všechny požadavky. 
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9. Technologická část 

 

9.1 Rozdělení stavby na provozní soubory (PS) 

 

Objekt polyfunkčního domu nebo objekt zdravotnického zařízení bude tvořit jeden 

provozní celek. 

 

9.2 Popis jednotlivých provozních souborů 

 

Polyfunkční dům 

V provozu kavárny se počítá pouze s podávání studených nebo teplých nápojů a 

studených pokrmů ve formě moučníků popř. drobných teplých pokrmů. Počítá se zde 

s umístěním kuchyňské technologie a vzduchotechniky. 

Ve všech provozech polyfunkčního domu se předpokládá s napojením na 

telekomunikační a informační technologie. Ve vybraných prostorech polyfunkčního domu 

(kuchyně, hygienické zařízení, čajová kuchyně) se předpokládá umělé větrání 

vzduchotechnikou. Ostatní prostory objektu je možné větrat přirozeně okny, popř. doplnit 

přirozené větrání vzduchotechnikou. 

Vytápění objektu a příprava TUV bude řešena v rámci jednotlivých provozů 

kondenzačními popř. turbo kotli s odtahem spalin přes koaxiální kouřovod do vnějšího 

prostředí. Odpadní vody vznikající při provozu polyfunkčního domu budou před 

vypouštěním do veřejného kanalizačního řádu čištěny v domovní ČOV.  

Pro umožnění přístupu do druhého nadzemního podlaží osobám se sníženou 

schopností pohybu a orientace byl navržen výtah. 

  

Zdravotnické zařízení 

Zdravotnické zařízení ambulantní péče bude tvořeno provozy ordinace pro dospělé, 

ordinace pro děti a dorost, zubní ordinace a lékárny. Technické vybavení těchto provozu 

bude zajištěno dle požadavků vyhlášky 221/2010 o požadavcích na věcné a technické 

vybavení zdravotnických zařízení [30], v platném znění  
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V provozu zubní ordinace se předpokládá s umístěním panoramatického zubního 

RTG a malé zubní laboratoře. V laboratoři se nepředpokládá se zpracováním kovů.  

Všechny provozy objektu budou napojeny na telekomunikační a informační 

technologie. Větrání vybraných prostor objektu (lékárenské prostory, zubní laboratoř, 

místnost pro RTG, hygienické zařízení) bude zajištěno vzduchotechnikou. Ostatní prostory 

objektu je možné větrat přirozeně okny, popř. doplnit přirozené větrání vzduchotechnikou. 

Vytápění objektu a příprava TUV viz Polyfunkční dům. 

Před vypouštěním odpadních vod vznikajících při provozu zdravotnického zařízení 

bude zajištěn účinný způsob dezinfekce těchto odpadních vod tak, aby byly splněny 

mikrobiologické limity kanalizačního řádu a navržena domovní ČOV.  

Přístup do druhého nadzemního podlaží bude umožněn navrženým výtahem. 

    

9.3 Účel a funkce technologických zařízení 

 

Výtahy 

Předpokládá se použití hydraulického nebo trakčního výtahu bez strojovny. Technologie a 

konkrétní typ výtahu bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace.  

Minimální rozměry výtahu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a další 

požadavky jsou stanoveny vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [30], v platném znění 

 

Informační technologie, Telekomunikace 

Předpokládá se napojení na pevnou telekomunikační síť, popř mobilní síť. Všechny 

provozy budou mít možnost připojení k internetu a televiznímu signálu. V rámci 

kancelářských prostor bude navržena vnitřní IT síť a vyřešen způsob zálohování a 

zabezpečení dat.  

 

Vzduchotechnika 

Technické řešení, kapacity a parametry zařízení vzduchotechniky bude upřesněno v dalších 

fázích projektové dokumentace. Bude také upřesněn rozsah vzduchotechnikou větraných 

prostor. 
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Bezpečností systémy 

Předpokládá se možnost zabezpečení objektů proti vniku nepovolaných osob 

zabezpečovacími systémy a ochrana objektu před požárem protipožárními systémy. 

Nutnost těchto systému a technické řešení bude upřesněno v dalších fázích projektu 

 

Domovní čistírna odpadních vod 

Pro objekt polyfunkčního domu se předpokládá použití domovní čistírny odpadních vod 

pro 36 – 50 EO. Ve variantě objektu zdravotnického zařízení se předpokládá čistírna 

odpadních vod pro 11 – 16 EO. V další fázi projektu, po bližší specifikaci spotřeb je 

vhodné tento návrh upravit 

Veškeré použité materiály, výrobky a technologie budou odpovídat platným 

předpisům a jejich vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle 

platných zákonů. 

 

9.4 Popis technologie výroby s uvedením nositele technologického 

procesu 

 

V objektech polyfunkčního domu a zdravotnického zařízení se nenachází výrobní 

technologie a procesy. 

      

9.5 Zajištění budoucího provozu energiemi 

 

Objekty budou napojeny na veřejný vodovod DN 150 ve správě SMVAK. Dodávky 

plynu budou zajištěny z veřejného plynovodu DN 50 ve správě RWE. Objekt bude napojen 

na nadzemní vedení NN s vodiči průřezu 4 x 70 AlFe ve správě ČEZ. 

 

9.6 Technologické odpady všeho druhu, způsob využití nebo likvidace 

 Odpady vznikající při provozu objektů, jejich druhy a likvidace byly popsány 

v kapitole 6.7 
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10. Provádění stavby 

 

10.1 Předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby 

 

Předpokládá se, že výstavba polyfunkčního domu nebo objektu zdravotnického zařízení 

bude probíhat ve dvou etapách.  

V první etapě budou provedeny přípravné práce a výstavba samotných objektů 

polyfunkčního domu nebo objektu zdravotnického zařízení. V druhé etapě výstavby bude 

provedeno zfrézování asfaltového povrchu vozovky a vytvořena nová vrstva komunikace a 

parkoviště. Následně bude provedeno vodorovné a svislé značení parkoviště.  

Celkový odhad doby přípravy a realizace stavby byl stanoven na 2,5 roku 

Tabulka 17 Předpokládaný časový plán 

Doba (roky) 1 2 3 

Doba (čtvrtletí) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Předprojektová fáze             

Projektová fáze             

Realizační 
fáze 

Etapa 1             

Etapa 2             

 

10.2 Zásady řešení zařízení staveniště (ZS) 

 

Staveniště je na rovinatém pozemku. Obvod předpokládaného staveniště byl zakreslen na 

výkresech koordinačních situací viz. Výkresová část. Na pozemku se nenachází žádné 

další objekty. Na parcelách 247, 248/1, 250/1 a 250/3 se nachází vzrostlé stromy. Tyto 

stromy bude nutné během výstavby chránit před poškozením. Pozemek je připraven 

k výstavbě.  

Všechny vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostními (zákaz, výstraha atd.) 

a informačními (zhotovitel, termín provádění, investor atd.) tabulkami a značkami. Na 

staveništi budou vyznačeny polohy všech inženýrských sítí. Stávající stromy budou 

zabezpečeny proti poškození při stavebních pracích. Staveniště bude napojena na zdroje 

elektrické energie, vody a kanalizaci stavebními přípojkami. 
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Na staveništi bude provedena skrývka ornice. Část ornice bude odvezena ze 

staveniště a uložena na určené skládce. Zbývající část ornice bude uložena na skládce 

přímo na staveništi a po ukončení výstavby bude využita pro terénní úpravy 

U vjezdu do areálu staveniště bude umístěna staveništní buňka vrátného popř. 

staveništní ostrahy. Vjezd bude opatřen závorou. Příjezd vozidel na staveniště bude 

umožněn z ulice „U kina. Na ploše staveniště budou umístěny šatny, kanceláře, sanitarní 

buňky, uzamykatelné sklady, skládky materiálu a sypkých hmot, míchací zařízení a 

staveništní výtah. Zásobování bude prováděno podle následnosti a časového postupu 

stavebních prací.  

Během výstavby nebude docházet k výraznému narušování okolí stavby. Stavba 

nebude prováděna ve večerních a nočních hodinách. Stroje a nákladní vozidla budou před 

opuštěním areálu staveniště důkladně očištěna, aby nedocházelo ke znečištění veřejných 

komunikací. Při výstavbě budou použity materiály, postupy a technologie, které splňují 

všeobecné požadavky na výstavbu a jsou šetrné k životnímu prostředí. Předpokládá se 

provádění prací v denních hodinách, osvětlení staveniště nebylo navrženo.  

 

10.3 Předpokládaný dodavatelský systém 

 

Předpokládá se, že výstavba objektů polyfunkčního domu nebo objektu zdravotnického 

zařízení bude zajištěna dodavatelským systémem několika hlavních dodavatelů. 
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11. Celkové náklady stavby 

 

11.1 Náklady na odkup pozemků 

 

V současné době jsou dotčené parcely č. 249, 250/2 a 250/3 v majetku jiného vlastníka. 

Vlastníkem těchto parcel je firma INTEVO Karviná, spol. s r.o. Pro uskutečnění záměru je 

nutné tyto pozemky odkoupit. Pro obec Dolní Lutyně není zpracována cenová mapa 

pozemků. V obci se nenachází pozemky podobného typu, na jejichž základě by se dala 

komparativně cena určit. Cena pozemků bude v další fázi určena úředním odhadem. Pro 

účel tohoto záměru se předpokládá s orientační cenou 600 Kč/m2.  Náklady se vztahují na 

obě varianty návrhu. 

Tabulka 18 Propočet nákladů – Pozemek 

Položka Množství Jednotka Jednotková 

cena 

Náklady 

Parcela č. 249 584 Kč/m2 600 350 400 

Parcela č. 250/2 200 Kč/m2 600 120 000 

Parcela č. 250/3 269 Kč/m2 600 161 400 

Náklady celkem 631 800 

 

11.2 Náklady na hrubé terénní úpravy a zemní práce 

 

Tato část nákladů počítá s hrubými terénními úpravami pro budoucí zpevněné plochy a 

parkovací stání zásobovacích vozidel.  

Parkovací plochy, komunikace pro pěší a dopravní komunikace jsou již vybudovány. 

V případě parkoviště a komunikace se předpokládá odstranění povrchu vozovky 

frézováním a vytvoření povrchu nového. Povrch chodníku je z betonové dlažby, která bude 

rovněž nahrazena novou. 

  Náklady na zemní práce samotných objektů jsou zahrnuty v nákladech objektů.   

 

 

. 
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Tabulka 19 Propočet nákladů – Hrubé terénní úpravy a zemní práce 

Položka Množství Jednotk

a 

Jedn. cena Náklady 

Varianta 1 – Polyfunkční dům 

Sejmutí ornice, přemístění do 100m  51,45 Kč/m3 42 2 160,9 

Odstranění povrchu z bet. dlažby, < 200m2 135 Kč/m2 155 20 925,0 

Frézování asf. povrchu, > 500 m2, bez 

přek. 

729,2 Kč/m2 105 76 566,6 

Náklady celkem 99 652 

Varianta 2 – Zdravotnické zařízení 

Sejmutí ornice, přemístění do 100 m 19,59 Kč/m3 42 822,8 

Odstranění povrchu z bet. dlažby, < 200m2 135 Kč/m2 155 20 925,0 

Frézování asf. povrchu, > 500 m2, bez 

přek. 

729,2 Kč/m2 105 76 566,6 

Náklady celkem 98 314 

 

11.3 Náklady na komunikace 

Tato položka zahrnuje náklady na obnovu povrchu opravovaného chodníku, komunikace a 

parkoviště a náklady na výstavbu nových zpevněných ploch a parkovacího stání pro vozy 

zásobování 

Tabulka 20 Propočet nákladů – Komunikace 

Položka Množství Jednotka Jedn. cena Náklady 

Varianta 1 – Polyfunkční dům 

Obnova povrchu vozovky, >300m2, asfalt 729,2 Kč/m2 1 400 1 020 880 

Obnova povrchu chodníku,<300m2, dlažba 135 Kč/m2 360 48 600 

Zpevněné plochy a parkovací stání, dlažba 171,5 Kč/m2 782 134 113 

Náklady celkem 1 203 593 

Varianta 2 – Zdravotnické zařízení 

Obnova povrchu vozovky, >300m2, asfalt 729,2 Kč/m2 1 400 1 020 880 

Obnova povrchu chodníku,<300m2, dlažba 135 Kč/m2 360 48 600 

Parkovací stání, dlažba 65,3 Kč/m2 782 51 064 

Náklady celkem 1 120 544 
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Povrch dopravní komunikace a parkoviště bude proveden z asfaltu. Povrch chodníků, 

zpevněných ploch a parkovacího stání bude proveden z betonové dlažby.  

 

11.4 Náklady na inženýrské sítě 

 

Následující položky zohledňují náklady na napojení inženýrských sítí. Jedná se o napojení 

vodovodu, kanalizace, plynu a elektrické energie. V souvislosti s napojením kanalizace 

jsou zde zahrnuty náklady na výstavbu domovních čistíren odpadních vod a náklady 

vyvolané nutností přeložky kanalizačního řádu DN 600. 

 

Vodovod 

Tabulka 21 Propočet nákladů – Vodovod 

Položka Množství Jednotka Jednotková cena Náklady 

Varianta 1 – Polyfunkční dům 

Přípojka vodovod 18,1 Kč/bm 4 450 80 545 

Vodoměrná šachta plastová vč. 
vystrojení, vodoměru, poklopu a 
obetonování  

1 Kč/kus 20 000 20 000 

Náklady celkem 100 545 

Varianta 2 – Zdravotnické zařízení 

Přípojka vodovod 17,6 Kč/bm 4 450 78 320 

Vodoměrná šachta plastová vč. 
vystrojení, vodoměru, poklopu a 
obetonování  

1 Kč/kus 20 000 20 000 

Náklady celkem 98 320 

 

Elektrická energie 
 
Předpokládá se nadzemní vedení 0,4 kV. Náklady se vztahují na obě varianty návrhu 

Tabulka 22 Propočet nákladů – Elektrická energie 

Položka Množství Jednotka Jednotková cena Náklady 

Nadzemní vedení NN 0,4 kV 28,5 Kč/bm 535 15 247 

Náklady celkem 15 247 
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Kanalizace 

Tabulka 23 Propočet nákladů – Kanalizace 

Položka Množství Jednotka Jednotková cena Náklady 

Varianta 1 – Polyfunkční dům 

Přípojka kanalizace splašková 47,3 Kč/bm 3 650 172 645 

Čistírna odpadních vod pro 36-
50 EO – Stavební část 

1 Kč/kus 291 843 291 843 

Čistírna odpadních vod pro 36-
50 EO – Technologická část 

1 Kč/kus 113 507 113 507 

Náklady celkem 577 995 

Varianta 2 - Zdravotnické zařízení 

Přípojka kanalizace splašková 48,3 Kč/bm 3 650 176 295 

Čistírna odpadních vod pro 11-
16 EO – Stavební část 

1 Kč/kus 244 862 71 550 

Čistírna odpadních vod pro 11-
16 EO – Technologická část 

1 Kč/kus 100 018 43 838 

Náklady celkem 291 683 

  

Tabulka 24 Propočet nákladů – Přeložka kanalizace DN 600 

Položka Množství Jednotka Jednotková cena Náklady 

Potrubí DN 600, uloženo ve 

vozovce 
42,2 Kč/bm 20 050 846 110 

Potrubí DN 600, uloženo ve 

volném prostoru 
14,2 Kč/bm 15 350 217 970 

Náklady celkem 1 064 080 

 
Plyn 
Položka zahrnuje náklady na výstavbu plynovodní přípojky do DN 40. Stanovené náklady 

se vztahují na obě varianty návrhu. 

Tabulka 25 Propočet nákladů – Plyn 

Položka Množství Jednotka Jednotková cena Náklady 

Plynová přípojka do DN 40 3,1 Kč/bm 701 2 173,1 

Náklady celkem 2 173,1 
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11.5 Náklady na dokončovací práce 
 
V této části jsou zohledněny náklady na úpravu terénu po výstavbě, výsev travin, výsadbu 

květin a oplocení 

Tabulka 26 Propočet nákladů – Dokončovací práce 

Položka Množství Jednotka Jednotková cena Náklady 

Varianta 1 – Polyfunkční dům 

Terénní modelace (přemístění 
zeminy, tvarování, urovnání, 
rozprostření ornice) 

350 Kč/m2 160 56 000 

Oplocení 42,7 Kč/bm 876 37 405 

Založení trávníku 350 Kč/m2 54 18 900 

Travní směs 10 Kč/kg 95 950 

Založení květinového záhonu 6,84 Kč/m2 15 102,6 

Výsadba květin 200 Kč/kus 5 1 000 

Náklady celkem 114 357 

Varianta 2 – Zdravotnické zařízení 

Terénní modelace (přemístění 
zeminy, tvarování, urovnání, 
rozprostření ornice) 

300 Kč/m2 160 48 000 

Výsev trávníku 300 Kč/m2 54 16 200 

Travní směs 10 Kč/kg 95 950 

Založení květinového záhonu 6,84 Kč/m2 15 102,6 

Výsadba květin 200 Kč/kus 5 1 000 

Náklady celkem 66 252 

 

11.6 Náklady na výstavbu objektů 
 
V této položce jsou stanoveny náklady na výstavbu objektů polyfunkčního domu a 

zdravotnického zařízení, a dále náklady na vybudování nízké zídky, která lemuje parkovací 

stání pro vozidla zásobování.  

Ceny jsou stanoveny na základě jednotkových cen za 1m3 obestavěného prostoru 

objektu dle cenových ukazatelů pro rok 2010 zpracovaných společností RTS a.s. [33] 
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Tabulka 27 Propočet nákladů – Objekt polyfunkčního domu 

Položka Množství Jednotka Jednotková cena Náklady 

Polyfunkční dům 3458,8 Kč/m3 6159 21 302 749 

Okrasná zídka 5,42 Kč/m3 6626 35 912 

Náklady celkem 21 338 661 

 

Tabulka 28 Propočet nákladů – Objekt zdravotnického zařízení 

Položka Množství Jednotka Jednotková cena Náklady 

Zdravotnické zařízení 3585,4 Kč/m3 6401 22 950 145 

Okrasná zídka 5,42 Kč/m3 6626 35 912 

Náklady celkem 22 986 057 

 

11.7 Náklady vedlejší 

 

Vedlejší náklady jsou tvořeny výdaji na projektové práce, inženýrskou činnost, zajištění 

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

neočekávaných výdajů. Výše nákladů na projektovou činnost byla stanovena dle programu 

společnosti RTS a.s. pro výpočet honoráře architekta / inženýra (technika) pro pozemní 

stavby [39]. Vedlejší náklady byly počítány ve dvou variantách. Varianta A vychází 

z nákladů zohledňujících současný stav území, kdy je nutná přeložka kanalizačního řadu a 

zřízení domovní čistírny odpadních vod. Varianta B již počítá s náklady bez nutnosti 

přeložení kanalizačního řádu a výstavby domovní  ČOV. 

Tabulka 29 Propočet nákladů – Vedlejší náklady polyfunkčního domu 

Položka % Náklady Varianta. A Náklady Varianta B 

Projektové práce 8 1 960 864 1 843 309 

Inženýrská činnost 3 735 324 691 240 

Zařízení staveniště 3 735 324 691 240 

Rezerva 1,5 367 662 345 620 

Koordinátor BOZP 1,5 367 662 345 620 

Náklady celkem 4 166 836 3 917 031 
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Tabulka 30 Propočet nákladů – Vedlejší náklady zdravotnického zařízení 

Položka % Náklady Varianta. A Náklady Varianta B 

Projektové práce 8 2 058 973 1 964 615 

Inženýrská činnost 3 772 114 736 730 

Zařízení staveniště 3 772 114 736 730 

Rezerva 1,5 386 057 368 365 

Koordinátor BOZP 1,5 386 057 368 365 

Náklady celkem 4 375 315 4 174 806 

 

11.8 Rekapitulace nákladů 

 

Při tvorbě celkových nákladů záměrů výstavby byly uvažovány dvě varianty. Varianta A 

při zohledňuje současný stav území, kdy je nutná přeložka kanalizačního řadu a zřízení 

domovní čistírny odpadních vod. Varianta B již počítá s realizací těchto záměrů až po 

dokončení plánované nové kanalizace v centru obce.  

Tabulka 31 Propočet nákladů – Rekapitulace nákladů polyfunkčního domu 

Položka Náklady Varianta. A Náklady Varianta B 

Pozemek 

Odkup pozemku  631 800 631 800 

Celkové náklady za pozemek 631 800 631 800 

Stavební náklady 

Hrubé terénní úpravy a zemní práce 99 652 99 652 

Komunikace 1 203 593 1 203 593 

Inženýrské sítě 1 770 084 285 107 

Dokončovací práce 114 357 114 357 

Objekt polyfunkčního domu 21 338 661 21 338 661 

Celkové stavební náklady 24 510 800 23 041 370 

Vedlejší náklady 

Projektové práce, inženýrská činnost, 

zařízení staveniště, rezerva 
4 166 836 3 917 031 

Celkové vedlejší náklady 4 166 836 3 917 031 

Náklady celkem 29 309 436 27 590 201 
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Tabulka 32 Propočet nákladů – Rekapitulace nákladů zdravotnického zařízení 

Položka Náklady Varianta A Náklady Varianta B 

Pozemek 

Odkup pozemku  631 800 631 800 

Celkové náklady za pozemek 631 800 631 800 

Stavební náklady 

Hrubé terénní úpravy a zemní práce 98 314 98 314 

Komunikace 1 120 544 1 120 544 

Inženýrské sítě 1 466 000 286 532 

Dokončovací práce 66 252 66 252 

Objekt zdravotnického zařízení 22 986 057 22 986 057 

Celkové stavební náklady 25 737 167 24 557 699 

Vedlejší náklady 

Projektové práce, inženýrská činnost, 

zařízení staveniště, rezerva 
4 375 315 4 174 806 

Celkové vedlejší náklady 4 375 315 4 174 806 

Náklady celkem 30 744 282 29 364 305 

 

Poznámka : Náklady byly stanoveny dle [33,38] 

  Všechny náklady jsou uvedeny bez DPH 
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12 Závěr 

 
V rámci diplomové práce byly vypracovány dvě varianty investičního záměru výstavby na 

zadaných parcelách. První varianta předpokládá výstavbu polyfunkčního domu s provozem 

kavárny, dvěma obchody, dvěma byty a kancelářskými prostory. Druhá varianta pak počítá 

s výstavbou zdravotnického zařízení ambulantní péče. 

Výhodou pozemku, na němž se uvažuje s výstavbou objektů, je především jeho 

poloha v centru obce. To přináší dobrou dopravní dostupnost automobilovou dopravou 

z blízkých měst a obcí. Rovněž dostupnost veřejnou hromadnou dopravou je dobrá. 

Pozemek se nachází také v návaznosti na převážnou část stávající občanské vybavenosti 

obce, což z hlediska hledání zákazníků může být také výhodou. Z hlediska dostupnosti 

objektu je rovněž výhodou stávající nevyužité parkoviště. Mimo toto parkoviště se 

v docházkové vzdálenosti navíc nachází dostatek dalších parkovacích míst, především před 

objektem místní pekárny. 

Naopak nevýhodou tohoto pozemku je situování stávajícího vedení kanalizačního 

řádu DN 600. Toto vedení prochází přímo přes zájmové území, a svou polohou brání 

záměru výstavby. Z tohoto důvodu je nutné přeložení stávajícího vedení kanalizace, což 

přináší zvýšení investičních nákladů. Vzhledem ke stáří a technickému stavu stávající 

kanalizace se také předpokládá nutnost vybudování domovní ČOV. 

V obci je také plánovaná nová kanalizace. Pokud by byl záměr nové kanalizace 

realizován ještě před výstavbou objektů, nebyly by tyto náklady nutné. Z tohoto důvodu 

byly při výpočtu celkových nákladů stavby zohledněny pro každou variantu návrhu dvě 

varianty nákladů. První varianta počítá s výstavbou objektu za stávajícího stavu území. 

Druhá pak zohledňuje možnost realizace výstavby objektů až po realizaci nové kanalizace 

v obci. 

Z výše uvedeného se dá vyvodit doporučení samosprávě obce na daném pozemku 

investovat do výstavby polyfunkčního domu i zdravotnického zařízení. Náklady obou 

objektů jsou v navrhovaném řešení srovnatelné. Jako vhodnější varianta byla doporučena 

varianta polyfunkčního domu s možností vyššího komerčního využití a větší 

pravděpodobnosti zajištění financí na provoz objektu. Z důvodu problematického vedení 

kanalizačního vedení na pozemku a z toho plynoucích možných technických komplikací 

v dalších fázích projektu je však vhodnější uvažovat o výstavbě po realizaci plánované 
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nové kanalizace v obci. Varianta realizace před dokončením nové kanalizace je však 

rovněž možná, ovšem se zvýšenými náklady na výstavbu. 
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Příloha č. 1 - Projednání návrhu investičního záměru 

s příslušnými orgány obce 

 

Zadaný investiční byl průběžně konzultován se samosprávou obce Dolní Lutyně.  

Obec Dolní Lutyně výhledově zvažuje možnosti využití nezastavěných pozemků 

v centrální části obce. Tyto pozemky v současné době nejsou majetkem obce.  

Na základě konzultací byl stanoven požadavek na řešení investičního záměru ve 

dvou variantách. První varianta předpokládá výstavbu polyfunkčního domu s provozy 

kavárny, obchodů, kancelářských prostor a bytů určených pro správce polyfunkčního, 

majitele apod. Ve druhé variantě je řešena možnost vybudování nového zdravotnického 

zařízení ambulantní péče. Tato varianta je navrhována s ohledem na komplikovanou 

bezbariérovou dostupnost stávajících objektů zdravotní peče pro osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace.  

V rámci návrhu řešení by mělo být uvažováno s možností zachování stávající zeleně, 

která navazuje na prostory obecního parku. Pro účely parkování se uvažuje s využitím 

stávajících nevyužitých parkovacích ploch před plánovanými objekty. 
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Příloha č. 2 - Přehled institucí, s nimiž bude nutno záměr 
projednat 
 
Dotčené orgány:  
 
� Obecní úřad Dolní Lutyně, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně, tel. 552 301 290  

o Stavební úřad – tel. 552 301 299, 552 301 291  
o Odbor životního prostředí – tel. 552 301 294  
o Odbor dopravy – tel. 552 301 295  

� MěÚ Orlová – odbor životního prostředí,  
o Osvobození 796 735 14 Orlová - Lutyně  

� Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,  
o územní odbor Karviná, Ostravská 883/3, 733 01 Karviná  
o Tel. 950 711 011  

� Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje,  
o územní pracoviště Karviná, Těreškovové 2206, 734 01 Karviná,  
o Tel. 596 397 111  

� Krajská veterinární správa,  
o Ústřední pracoviště  
o Na obvodu 51, Ostrava  

� Policie ČR, 
o Okresní ředitelství, Dopravní inspektorát Karviná 
o Bohumínská 1876, 735 06 Karviná 
 

Správci inženýrských sítí a komunikací: 
 
� Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  

o 28. října 169, 709 45 Ostrava  
o Fryštátská 238/47, 733 01 Karviná  

� ČEZ Distribuce a.s.  
o Fryštátská 238/47, 733 01 Karviná  
o Nádražní 32, 709 45 Ostrava  

� RWE, a.s. (Severomoravská plynárenská a.s.)  
o Fryštátská 47/238, 733 01 Karviná  
o Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava  

� Telefonica O2 Czech Republic a.s.  
o 1. máje 3, 709 05 Ostrava  

� Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Karviná  
o Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná,  

� Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
o Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava,  

 
Ostatní organizace 
 
� Povodí Odry s.p., Varenská 49, Ostrava  

o tel. ústředna: 596 657 111, fax: 596 612 666  
o e-mail: info@pod.cz, internet: www.pod.cz  

� Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České 
republiky, NIPI ČR, o.s.  
o Bieblova 3, 702 00 Ostrava  
o tel.: 596 111 779 ks-moravskoslezsky@nipi.cz 
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Příloha č. 3 - Informace z katastru nemovitostí 
Informace z katastru nemovitostí u dotčených parcel  

( zdroj : http://nahlizenidokn.cuzk.cz) [37] 

Katastrální území :  Dolní Lutyně 629731 

 

Parcelní číslo :    249__________________________________ 
Výměra [m2] :    584 
Číslo LV :    2040 
Typ parcely :    Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :    DKM 
Určení výměry :    Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití :   Jiná plocha 
Druh pozemku :    Ostatní plocha 
Vlastnické právo :    INTEVO Karviná, spol. s r.o. 
Adresa vlastníka :   Třanovského 121, Dolní Lutyně 
Omezení vlastnického práva : Nejsou evidována žádná omezení 
Způsob ochrany nemovitosti : Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Seznam BPEJ :   Parcela nemá evidované BPEJ 
 

Parcelní číslo :    250/1__________________________________ 
Výměra [m2] :    1117 
Číslo LV :    10001 
Typ parcely :    Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :    DKM 
Určení výměry :    Graficky nebo v digitalizované mapě 
Způsob využití :   Zeleň 
Druh pozemku :    Ostatní plocha 
Vlastnické právo :    Obec Dolní Lutyně 
Adresa vlastníka :   Třanovského 10, Dolní Lutyně 
Omezení vlastnického práva : Nejsou evidována žádná omezení 
Způsob ochrany nemovitosti : Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Seznam BPEJ :   Parcela nemá evidované BPEJ 

 

Parcelní číslo :    250/2__________________________________ 
Výměra [m2] :    200 
Číslo LV :    2040 
Typ parcely :    Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :    DKM 
Určení výměry :    Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití :   Zeleň 
Druh pozemku :    Ostatní plocha 
Vlastnické právo :    INTEVO Karviná, spol. s r.o. 
Adresa vlastníka :   Třanovského 121, Dolní Lutyně 
Omezení vlastnického práva : Nejsou evidována žádná omezení 
Způsob ochrany nemovitosti : Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Seznam BPEJ :   Parcela nemá evidované BPEJ 
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Parcelní číslo :    250/3__________________________________ 
Výměra [m2] :    269 
Číslo LV :    2040 
Typ parcely :    Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :    DKM 
Určení výměry :    Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití :   Zeleň 
Druh pozemku :    Ostatní plocha 
Vlastnické právo :    INTEVO Karviná, spol. s r.o. 
Adresa vlastníka :   Třanovského 121, Dolní Lutyně 
Omezení vlastnického práva : Nejsou evidována žádná omezení 
Způsob ochrany nemovitosti : Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Seznam BPEJ :   Parcela nemá evidované BPEJ 
 

Parcelní číslo :    252/4_________________________________ 
Výměra [m2] :    22 
Číslo LV :    2040 
Typ parcely :    Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :    DKM 
Určení výměry :    Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku :    zahrada 
Vlastnické právo :    INTEVO Karviná, spol. s.r.o. 
Adresa vlastníka :   Třanovského 121, Dolní Lutyně 
Omezení vlastnického práva : Nejsou evidována žádná omezení 
Způsob ochrany nemovitosti : zemědělský půdní fond 
Seznam BPEJ :   64310 –22 m2 

 

Parcelní číslo :    247__________________________________ 
Výměra [m2] :    290 
Číslo LV :    10001 
Typ parcely :    Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :    DKM 
Určení výměry :    Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití :   Jiná plocha 
Druh pozemku :    Ostatní plocha 
Vlastnické právo :    Obec Dolní Lutyně 
Adresa vlastníka :   Třanovského 10, Dolní Lutyně 
Omezení vlastnického práva : Nejsou evidována žádná omezení 
Způsob ochrany nemovitosti : Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Seznam BPEJ :   Parcela nemá evidované BPEJ 
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Parcelní číslo :    248/1_________________________________ 
Výměra [m2] :    414 
Číslo LV :    100001 
Typ parcely :    Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :    DKM 
Určení výměry :    Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku :    zahrada 
Vlastnické právo :    Obec Dolní Lutyně 
Adresa vlastníka :   Třanovského 10, Dolní Lutyně 
Omezení vlastnického práva : Nejsou evidována žádná omezení 
Způsob ochrany nemovitosti : zemědělský půdní fond 
Seznam BPEJ :   64310 –267 m2 
     65800 - 147 m2 

 

Informace z katastru nemovitostí u sousedních parcel  

( zdroj : http://nahlizenidokn.cuzk.cz) [37] 

Katastrální území :  Dolní Lutyně 629731 

 

Parcelní číslo :    252/1_________________________________ 
Výměra [m2] :    117 
Číslo LV :    1733 
Typ parcely :    Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :    DKM 
Určení výměry :    Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku :    zahrada 
Vlastnické právo :    Obec Dolní Lutyně 
Adresa vlastníka :   Třanovského 10, Dolní Lutyně 
Omezení vlastnického práva : Nejsou evidována žádná omezení 
Způsob ochrany nemovitosti : zemědělský půdní fond 
Seznam BPEJ :   64310 –504 m2 
     65800 - 234 m2  
 

Parcelní číslo :    252/2_________________________________ 
Výměra [m2] :    117 
Číslo LV :    1733 
Typ parcely :    Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :    DKM 
Určení výměry :    Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku :    Zahrada 
Vlastnické právo :    Válek Miroslav a Válková Jarmila 
Adresa vlastníka :   Miroslav Válek  

K Bezdínku 392 Dolní Lutyně, 735 53 
Jarmila Válková 
K Bezdínku 392 Dolní Lutyně, 735 53 

Omezení vlastnického práva : Nejsou evidována žádná omezení 
Způsob ochrany nemovitosti : zemědělský půdní fond 
Seznam BPEJ :   64310 –117 m2 
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Parcelní číslo :    252/3__________________________________ 
Výměra [m2] :    42 
Číslo LV :    1733 
Typ parcely :    Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :    DKM 
Určení výměry :    Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku :    Zahrada 
Vlastnické právo :    Válek Miroslav a Válková Jarmila 
Adresa vlastníka :   Miroslav Válek  

K Bezdínku 392 Dolní Lutyně, 735 53 
Jarmila Válková 
K Bezdínku 392 Dolní Lutyně, 735 53 

Omezení vlastnického práva : Nejsou evidována žádná omezení 
Způsob ochrany nemovitosti : zemědělský půdní fond 
Seznam BPEJ :   64310 –42 m2 

 

Parcelní číslo :    253____________________________________ 
Výměra [m2] :    149 
Číslo LV :    1733 
Typ parcely :    Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :    DKM 
Určení výměry :    Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku :    Zastavěná plocha a nádvoří 
Budova na parcele :   č.p. 250 
Typ budovy :     Budova s číslem popisným 
Způsob využití :   Rodinný dům 
Vlastnické právo :    Válek Miroslav a Válková Jarmila 
Adresa vlastníka :   Miroslav Válek  

K Bezdínku 392 Dolní Lutyně, 735 53 
Jarmila Válková 
K Bezdínku 392 Dolní Lutyně, 735 53 

Omezení vlastnického práva : Nejsou evidována žádná omezení 
Způsob ochrany nemovitosti : Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Seznam BPEJ :   Parcela nemá evidované BPEJ 
 
Parcelní číslo :    254__________________________________ 
Výměra [m2] :    2584 
Číslo LV :    100001 
Typ parcely :    Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :    DKM 
Určení výměry :    Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití :   Ostatní komunikace 
Druh pozemku :    Ostatní plocha 
Vlastnické právo :    Obec Dolní Lutyně 
Adresa vlastníka :   Třanovského 10, Dolní Lutyně 
Omezení vlastnického práva : Nejsou evidována žádná omezení 
Způsob ochrany nemovitosti : Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Seznam BPEJ :   Parcela nemá evidované BPEJ 
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Parcelní číslo :    248/2_________________________________ 
Výměra [m2] :    314 
Číslo LV :    814 
Typ parcely :    Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list :    DKM 
Určení výměry :    Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku :    zahrada 
Vlastnické právo :    Herman Jaroslav a Hermanová Danuše 
Adresa vlastníka :   Jaroslav Herman  

Rychvaldská 1091, Dolní Lutyně, 735 53 
Danuše Hermanová 
Rychvaldská 1091, Dolní Lutyně, 735 53 

Omezení vlastnického práva : Nejsou evidována žádná omezení 
Způsob ochrany nemovitosti : zemědělský půdní fond 
Seznam BPEJ :   64310 –150 m2 
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Příloha č.4 – Vyjádření o existenci sítí 
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Příloha č.5 – Fotodokumentace 
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