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Anotace 

Prusková, A.: Územní studie lokality „Záhumenní“, Dolní Lhota 

Katedra městského inţenýrství, Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava 2011, 

45 stran a 1 příloha. 

 

Předmětem bakalářské práce je návrh funkčního a prostorového řešení území „Záhumenní“, 

včetně dopravní a technické infrastruktury. Lokalita, která se nachází v severovýchodní části 

obce Dolní Lhota, je územním plánem určena pro smíšenou zástavbu. 

Architektonicko-urbanistický návrh vyuţití území je vypracován ve čtyřech variantách, 

z nichţ je následně vybráno výsledné řešení. To je dále detailně zpracováno v rozsahu územní 

studie dle platné legislativy. Součástí práce je propočet nákladů navrhovaného řešení – 

technická infrastruktura. 

 

 

 

 

Anglicky – Annotation 

Prusková, A.:  Territorial study of the region „Záhumenní“, Dolní Lhota 

Department of Municipal Engineering, Faculty of Civil Engineering, VŠB – Technical 

University of Ostrava 2011,  

45 pages, 1supplements 

 

The aim of the Bachelor thesis is to design a functional and spatial plan of the territory 

"Záhumenní” including transport and technical infrastructure. The site which is located in the 

north-eastern part of the village Dolní Lhota is determined for mixed pattern development by 

the territorial plan. 

Four different variants for architectural and urban design of the site usage were projected. The 

most suitable solution was chosen afterwards and further elaborated in detail according to a 

contemporary legislation. Cost calculation of proposed solution - technical infrastructure is 

also part of the thesis. 
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Seznam použitých zkratek 

 

 

BD - bytový dům 

ČSN - Česká státní norma 

ČOV - čistička odpadních vod 

ČR - Česká republika, stát 

DN - průměr potrubí, dimenze 

DTP - dolní tlakové pásmo 

HTP - horní tlakové pásmo 

NN - nízké elektrické napětí  

NP - nadzemní podlaţí  

NTL - nízkotlaká plynovodní soustava  

OP - ochranné pásmo  

PE - polyetylen 

PVC - polyvinylchlorid 

RD - rodinný dům 

STL - středotlaká plynovodní soustava 

Sb. - sbírka, sbírky  

ÚP - územní plán    

VN - vedení vysokého napětí 

VTL - vysokotlaká plynovodní soustava 

VVN - velmi vysokotlaká plynovodní soustava  

ZŠ - základní škola 

 

cca - přibliţně, cirka 

č. j.- číslo jednací  

el. - elektřina 

ha - jednotka plochy hektar = 100m
2
 

k.ú. - katastrální území 

m - metr, základní jednotka délky 

m
2 

- metr čtvereční, jednotka obsahu 

m
3 

- 
 
metr krychlový, jednotka objemu 

min. - minimální 

max. - maximální 

ul. - ulice  

vyhl.- vyhláška 

tl. - tloušťka 
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1 Úvod 

 

Cílem bakalářské práce je vypracovat návrh funkčního a prostorového řešení lokality 

„Záhumenní“, která se nachází ve východní části obce Dolní Lhota. Území se rozkládá na 

ploše 5,39 ha a je územním plánem obce určeno ke smíšené zástavbě. 

Formou územní studie je navrţeno vyuţití území pro rodinné bydlení, občanskou vybavenost 

(obchod, sluţby, drobná výroba) a veřejného prostranství, které by mělo slouţit jako 

sportovně-rekreační vyţití obyvatel. 

 

Urbanistická koncepce je zpracována ve čtyřech variantách (A,B,C,D),z nichţ je následně 

vybráno řešení A, které je detailně zpracováno včetně návrhu dopravního řešení a technické 

infrastruktury. Navrhovaná řešení se opírají o získané poznatky a informace, které byly v 

průběhu práce postupně nabývány a zpracovávány. Výchozími podklady pro zpracování 

návrhu byly: Územní plán obce, katastrální mapa obce, plán inţenýrských sítí, ortofotomapa. 

Součástí práce je propočet nákladů navrhované technické infrastruktury. 

 

Nová zástavba bude řešena převáţně výstavbou volně stojících max. dvoupodlaţních 

rodinných domů s podkrovím, na pozemcích o výměře 600m
2
 aţ 1500m

2
. Lokalita je 

doplněna plochou občanského vybavení s objektem pro komerční účely. Na ní navazuje 

plocha veřejného  prostranství, která má slouţit ke sportovně-rekreačnímu vyţití obyvatel.  
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2 Teoretická východiska 
 

2.1 Zásady pro samotný návrh (základní pojmy) 

 

Územní plánování 

Zajišťuje předpoklady pro trvale udrţitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 

účelného vyuţití a prostorového uspořádání území s cílem dosaţení obecně prospěšného 

souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tímto účelem sleduje 

společenský a hospodářský potenciál rozvoje.[3] 

 

Vychází z poznatků přírodních, technických a společenských věd, z vlastních analytických 

poznatků řešeného území a dalších podkladů, které byly pro toto území jiţ zpracovány. 

Územní plánování se řídí i zákony a obecně závaznými předpisy ČR. 

 

Důsledky nesprávného pojetí plánování pro rozvoj území se prostřednictvím nesprávných 

rozhodnutí a jejich špatné aplikace dotýkají velkého mnoţství lidí a řady aktivit v území po 

dlouhou dobu. Mohou postihnout i lidi mimo předmětné území, a to i zcela neočekávaně a 

s velkým časovým odstupem.[4]  

 

Trvale udržitelný rozvoj 

Je vztah člověka a přírody, respektive schopnost přírodních zdrojů uspokojit potřeby rostoucí 

populace. Skládá se ze tří pilířů udrţitelnosti – ekologického, sociálního a ekonomického. 

Tyto pilíře by měly být ve vzájemné rovnováze, neboť jejich hlavním úkolem je uspokojovat 

potřeby a touhy současné generace tak, aby nebyly ohroţeny podmínky ţivota budoucích 

generací.[2]  

 

Územní plán 

Pořizuje se pro celé území obce.  

Je projekt záměru, jak uspořádat území v budoucích letech. Konkrétně obsahuje určení ploch 

v území k rozličnému vyuţití podle hlavních účelů tzv. funkční vyuţití ploch. Podle povahy 

těchto ploch pro ně ještě určuje prostorové parametry, např. výškové zónování zástavby, 

prostorová ochranná pásma. Dále obsahuje řešení objektů a technického vybavení území.[1]  
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ÚP v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního 

plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a politikou územního rozvoje. 

ÚP schvaluje zastupitelstvo obce a po jeho schválení se stává závazný pro rozhodování 

v území, pro vydávání územního rozhodnutí.[3]  

 

Územní studie 

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

podmínky vyuţití území (uspořádání zastavitelných ploch, dopravního řešení, technické 

infrastruktury, umístění občanské vybavenosti, zeleně, aj.). [1]  

 

Řeší dílčí urbanistické uspořádání, popř. další problémy v území. Je účelné ji vypracovat tam, 

kde jsou komplikované územně technické, urbanistické nebo architektonické podmínky, takţe 

je potřeba prověřit předem před zadáním územního nebo regulačního plánu kapacitní 

moţnosti území, jeho urbanistický popř. architektonický potencionál.[4]  

 

Funkční využití ploch 

Je územně plánovací členění řešeného území na dílčí plochy odlišné svým specifickým 

určením, např. plochy obytné, veřejného vybavení, výrobní, rekreace a sportu, dopravní 

plochy, plochy technického vybavení, apod. [1] - Hasík 

 

Urbanismus 

Je nedílnou součástí územního plánování. Pouţívá se k řešení zástavby měst, obcí a krajiny. 

Vychází z architektury. Obsahuje metody, postupy a činnosti k harmonickému usměrňování 

lidského osídlení. Řeší problémy nejen výtvarné, estetické, ale i technické.[1]   

 

Katastrální území  

Je technická územní jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a společně evidovaný soubor 

nemovitostí. Katastr se zpravidla shoduje s územím obce, která ale můţe být sloţena i z 

několika katastrálních území.[3] 

 

Zastavěné území 

Je území vymezené územním plánem nebo postupem podle Zákona č. 183/2006 Sb. O 

územním plánování a stavebním řadu ve znění platných předpisů. Nemá-li obec vymezené 
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zastavěné území, stává se zastavěným územím ta část obce, která byla vymezena k 1. září 

1966 a vyznačena v mapách evidence nemovitosti. [3]  

 

Zastavitelná plocha 

Je plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje.[3]  

 

Plochy bydlení 

Vymezují se za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umoţňujícím 

nerušený a bezpečný pobyt, kaţdodenní rekreaci, relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných 

prostranství a občanského vybavení. 

 

Plochy zahrnují pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky související 

dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejného prostranství.[3] 

 

Plochy občanského vybavení  

Vymezují se za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a vyuţívání 

staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich uţívání v souladu s jejich 

účelem.[3] 

 

Plochy veřejných prostranství 

Vymezují se za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost 

pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich uţívání v souladu s jejich 

významem a účelem[3] 

 

Stavební pozemek 

Je pozemek, nebo jeho část nebo soubor pozemků, který je vymezený a určený k umístění 

stavby územním rozhodnutím nebo regulačním plánem. [3] SZ 

 

Katastrální území  

Je technická územní jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a společně evidovaný soubor 

nemovitostí. Katastr se zpravidla shoduje s územím obce, která ovšem můţe být sloţena i z 

několika katastrálních území.[3] 
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Vzájemné odstupy staveb 

Jsou vzdálenosti mezi jednotlivými rodinnými domy, nesmí být menší neţ 7m. Vzdálenost od 

společných hranic pozemků nesmí být menší neţ 2 m. Vzájemné odstupy a vzdálenosti se 

měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy obvodových stěn, balkónů teras, lodţií, dále 

od hranic pozemků. [3]  

 

Komunikace 

Je dopravní cesta určená k uţití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení 

nutných pro zajištění tohoto uţití a jeho bezpečnosti. 

 

Třídění pozemních komunikací 

 dálnice 

 silnice 

 místní komunikace 

 účelové komunikace 

 

Silnice 

je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k uţití silničními a jinými vozidly a chodci a 

podle svého určení a dopravního významu se rozděluje do tříd:  

 silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu (můţe být 

vystavěná jako rychlostní silnice, pak má obdobné stavebně technické vybavení jako 

dálnice) 

 silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy 

 silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí 

 

Místní komunikace  

je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouţí převáţně místní dopravě na území 

obce a rozděluje se podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do 

těchto tříd: 

 Třídy I.- rychlostní místní komunikace 

 Třídy II. - dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení 

sousedních nemovitostí 
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 Třídy III - obsluţná komunikace 

 Třídy IV. - komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel 

nebo na které je umoţněn smíšený provoz zákonu.[7]  

 

Inženýrské sítě 

Jsou součástí technické infrastruktury v území a řeší: 

 zásobení vodou 

 odvedení vod, kapalných odpadů 

 odstraňování kapalných odpadů 

 přenos území 

 

Podle účelu se dělí na sítě: 

 vodohospodářské: vodovody a kanalizace 

 energetické: teplovody, plynovody, rozvody el. energie 

 sdělovací 

 

Podle konstrukce rozeznáváme sítě: 

 trubní - tlakové nebo gravitační 

 kabelové 

 

Podle umístění rozlišujeme sítě: 

 nadzemní: stoţárová vedení elektrické energie, silová i slaboproudá 

 podzemní 

 sdělovací 

 

Členění inţenýrských sítí do kategorií podle významu kapacitního a územního: 

Dálková sítě = tranzitní síť 

 1. kategorie: mají neregionální význam a často územím jen prochází (VVTL, VVN) 

Místní sítě = sítě lokální 

 2. kategorie: oblastní - zásobují region, ale nemají přímou vazbu na spotřebitele 

(VVN, VN, VTL)  
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 3. kategorie: distribuční - uliční stoky a vodovodní řady, STL, NTL, NN – na 

spotřebitele mají přímou vazbu přes přípojky  

 4. kategorie :  spotřebitelské přípojky [1]  

 

Limity využití území 

Omezují, vylučují, případně podmiňují provádění změn v území - umístění staveb, vyuţití 

území a opatření v území. Vyznačují se jak v textové, tak i v grafické části územně plánovací 

dokumentace. Nejčastějším důvodem pro stanovování těchto limitů jsou hlediska ochrany 

sloţek ţivotního prostředí a zachování ekologické stability. [1]  

 

Limity vyuţití území vyplývají především z:  

a) nadřazené územně plánovací dokumentace  

b) právních předpisů a správních rozhodnutí  

 

Ochranné pásmo 

Je ohraničení území, v němţ je zakázána jiná činnost neţ ta, pro kterou bylo území vymezeno. 

Jsou vyhlašována: 

 Ze zákona 

 Příslušným orgánem státní správy jiným neţ stavebním úřadem 

 Stavebním úřadem 

 Stavebním úřadem z podnětu jiného subjektu. [10] uzemní plán 

 

Bezpečnostní pásmo plynových zařízení 

Jedná se o souvislý prostor vymezený souvislými rovinami vedenými ve vodorovné 

vzdálenosti do půdorysného zařízení měřené kolmo na jeho obrys. 

Cílem tohoto pásma je zamezit nebo zmírnit účinky případných havárií a ochrana ţivota, 

zdraví a majetku osob. [8] 

 

Bytový dům 

Je stavba, ve které více neţ polovina podlahové plochy odpovídá poţadavkům na trvalé 

bydlení a je tomuto účelu určena. [3] 
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Rodinný dum 

Je stavba, ve které více neţ polovina podlahové plochy odpovídá poţadavkům na trvalé 

rodinné bydlení a je tomuto účelu určena. Rodinný dům můţe mít nejvýše tři samostatné byty, 

dvě nadzemní a jedno podzemní podlaţí a podkroví. [3] 

 

Bezbariérové řešení staveb 

Řeší potřeby osob tělesně omezených při uţívání staveb. [1] 

Vytváří vhodné ţivotní podmínky pro tělesně postiţené osoby, přizpůsobuje se jejich 

pomůckám a potřebným prostorovým nárokům na pohyb.[6] 
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3 Základní poznatky o obci Dolní Lhota 
 

Obec Dolní Lhota má schválený a dosud platný územní plán z r. 1996. 

V současnosti je zpracován návrh nového Územního plánu, který je ve fázi schvalování 

zastupitelstvem obce. 

Důvodem pro pořízení nového ÚP bylo uvedení stávajícího ÚP do souladu s platnou 

legislativou a zapracování aktuálních rozvojových záměrů. 

 

 

3.1 Charakteristika obce  

 

Obec Dolní Lhota je součástí okresu Ostrava – město a spadá do Moravskoslezského kraje. 

Má především obytnou, rekreační a výrobně zemědělskou funkci. 

Obec leţí v příměstské rekreační oblasti Ostravy. V posledních letech se zde zvyšuje zájem o 

výstavbu rodinných domů především z řad obyvatel Ostravy, kteří touţí po kvalitním 

ţivotním prostředí nedaleko od města. 

Obec se nachází na levém svahu údolí Porubky na okraji Ostravské pánve, na samém okraji 

podhůří Nízkého Jeseníku. Leţí ve zvlněné krajině. Katastrálním územím procházejí dvě 

údolí. Jedno se rozprostírá na jihu podél říčky Porubky, druhé nalezneme na severní straně 

podél potoka Opusty. Mezi nimi se zvedá vrch Stráţnice (336 m n. m.), který je pokryt 

smíšeným lesem. V okolí zástavby se nachází zemědělské plochy. Větší celky zeleně v území 

představují lesy na východním, jihovýchodním a západním okraji a zeleň podél toku Porubky.  

V současnosti přechází zástavba rodinných domů na jiţní straně obce plynule do zástavby 

sousední obce Čavisov. 

Zastavěná část obce leţí v členitějším terénu v nadmořské výšce 280 – 300 m, přibliţně 

v těţišti katastrálního území obce. Její osu tvoří silnice III/46610, kterou po obou stranách 

lemují široké souvislé pásy převáţně nízkopodlaţní obytné zástavby. Ostatní zástavba je 

soustředěna podél místních komunikací. 

Občanské vybavení je soustředěno převáţně v centru zastavěného území, kde nalezneme i 

původní zemědělské usedlosti. Centrum zástavby představuje historické jádro obce. 

V zastavěné části chybí náměstí, popř. větší veřejný prostor, na kterém by se mohli místní 

obyvatelé scházet. 
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              Obr.č.1 Fotomapa obce Dolní Lhota s vyznačeným obecním úřadem   [www.mapy.cz] 

 

 

3.1.1 Širší vztahy  

 

Obec je součástí Moravskoslezského kraje. Nachází se mezi městy Ostrava a Opava.  

Vzdálenosti od okolních měst - 9 km severovýchodně leţí město Hlučín, 11 km jihovýchodně 

statutární město Ostrava, 11 km jihozápadně město Bílovec a 13 km severně město Kravaře.  

 

Obr.2 Mapa ČR se zákresem polohy obce Dolní Lhota [www.mapy.cz] 

 

Na severu sousedí s obcí Velká Polom, na východě a jihovýchodě se statutárním městem 

Ostrava - částí Krásné Pole, na západě s obcí Horní Lhota a na jihozápadě s obcí Čavisov. 

V obci je minimum pracovních příleţitostí, kulturního vyţití i občanského vybavení. Obec 

plní převáţně funkci bydlení a rekreace. Obyvatelé jsou nuceni za prací, kulturou i nákupy 

dojíţdět do Ostravy, které je spádovým centrem okresu Ostrava - město a sídlem městského 

úřadu s rozšířenou působností.  
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Významné jsou také vazby na město Opava (pracovní příleţitosti, občanské vybavení) a na 

sousední obec Velká Polom (zejména docházka do ZŠ).  

 

 

                        Obr.č.3 Základní mapa – obec Dolní Lhota a okolí   [www.mapy.cz] 

 

Dopravní vazby s okolím zajišťují silnice  III/46610 Háj ve Slezku – Zbyslavice,  IIII/4692 

Ostrava – Horní Lhota. Prostřednictvím silnice III/46610  je obec napojena na silnice I/11 ve 

Velké Polomi a silnice III/4692 umoţňuje dopravní spojení s Ostravou, kde je zaústěna do 

silnice I/47. Na jihu k.ú. vede tramvajová trať dopravního podniku Ostrava a.s. – linka č. 5.  

Z nadřazených sítí technické infrastruktury prochází řešeným územím trasa VVTL  

plynovodu DN 700, PN 64 Příbor – Děhylov a optické kabely dálkové komunikační 

přenosové sítě. Nad řešeným územním procházejí radioreléové spoje. [10] ÚP 

 

 

3.1.2 Základní a identifikační údaje 

 

 Dolní Lhota je členem mikroregionu Matice Slezská.  

 Obec je samostatnou správní jednotkou s obecním úřadem a vlastním obecním 

zastupitelstvem.  

 Je součástí příměstské rekreační oblasti Ostravy.  

 Katastrální výměra obce je cca 536 ha.  

 K 1.1.2009 zde ţilo 1364 obyvatel, z toho v produktivním věku cca 1100.  

 Průměrný věk obyvatel v této oblasti je 39,94. 

 Obec je plně plynofikována, má veřejný vodovod a jednotnou kanalizační síť bez 

ČOV. 

http://www.maticeslezska.cz/
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 V současné době se buduje oddílná kanalizace. 

 V obci se nachází základní občanská vybavenost [11]  

 

 

                     Obr.4  Znak obce Dolní Lhota, obecní úřad, kaple [ www. dolnilhota.cz] 

 

 

3.2 Historie obce Dolní Lhota 

 

3.2.1 Vznik obce Dolní Lhota  

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1486. Podle starých záznamů z roku 1424 byl 

první název osady Lhotka, od roku 1464 Lhotka Důlní, v letech 1514-1924 Malá Lhota, od 

roku 1924 aţ do současnosti Dolní Lhota. Historické zmínky o obci jsou z roku 1377, kdy 

dvůr Lhotka Důlní patřil Jindřichovi z Bítova. Z pramenů Opavského zemského archivu, tzv. 

zemských desek, bylo zjištěno, ţe 30. května 1465 koupili Lhotku Důlní bratři Ţibřid a 

Mikuláš Donátové a v roce 1486 byla obec prodána Praţmům z Bílkova. Do konce 17. století 

obec náleţela ke klimkovickému panství. Posledním majitelem  

Lhotského panství byl do roku 1918 rod Vlčků.  

 

Po rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku Československého státu se obec rozvíjela daleko 

rychleji neţ do té doby. Roku 1926 se v obci začalo s elektrifikací. V tomtéţ roce byla 

vybudována ţeleznice do Ostravy, kde jezdil vlak s parní lokomotivou. Roku 1948 byla celá 

trať z Ostravy Svinova do Kyjovic elektrifikována. Po dobu okupace byla Dolní Lhota 

součástí Sudet.  
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Původní jádro obce bylo situováno v severní části, zástavba jiţní části obce aţ k samotnému 

toku Porubky probíhala aţ od první poloviny 20. století. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Obr.5 Historická mapa Dolní Lhoty r. 1836 -1852 

 

 

3.2.2 Kulturní a historické hodnoty území 

 

V obci Dolní Lhota se nachází jediná nemovitá kulturní památka, a tou je hrob a pomník 

příslušníků 1. tankové brigády umístěný na místním hřbitově. Památka je zapsána 

v Ústředním seznamu nemovitých a kulturních památek ČR pod značkou 32266/8 – 2181 –  

Hřbitov.  

 

Dále se zde nacházejí památky místního významu: 

 boţí muka na ul. Čs. Tankistů 

 kaple sv. Cyrila a Metoděje na ul. Čs. Tankistů 

 kaplička na ulici U kaple 

 kaplička Panny Marie Sedmibolestné na ul. Na Stráţnici 

 kříţ pod vrchem Stráţnice 

 kříţ v severní části obce na ul. Čs. Tankistů 

 pomník padlým u ZŠ 

 pomník profesora F. Myslivce u kaple sv. Cyrila  a Metoděje 

 pomník příslušníkům 1. Samostatné tankové brigády padlým při osvobození 

 Polomi, Dolní Lhoty  
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Obr.5 Kaple sv. Cyrila a Metoděje [www wikipedia.cz 

 

 

3.3 Vodní plochy a toky 

 

Celé území patří do povodí Odry. Část území spadá do dílčího povodí Mešnice, část do 

dílčího povodí Porubky. Jiţní hranici tvoří vodní tok Porubka. Jeho celková délka je 20 km, z 

toho na k.ú. Dolní Lhoty cca 2,7 km. 

Koryto toku je v přirozeném stavu - s nezpevněnými břehy, porostlými stromy a keři z náletu.  

Rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru ţivotního prostředí a 

zemědělství bylo pod č.j. ŢPZ/3560/03 ze dne 6.6.2003 na toku Porubka stanoveno záplavové 

území  a vymezena aktivní zóna. V severozápadní části k.ú. se nachází malá vodní nádrţ 

napájená sráţkovými a povrchovými vodami vyuţívaná jako akumulace poţární vody. 

Dle vyhlášky 470/2001 Sb., která stanovila seznam významných vodních toků a způsob 

provádění činností souvisejících se správou vodních toků, je tok Porubka aţ po soutok s 

Mešnicí zařazen mezi významné vodní toky. 

Dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro ţivot a 

reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních ţivočichů a o zjišťování hodnocení stavu 

jakosti těchto vod, ve znění vyhl. č. 169/2006 Sb., jsou vodní toky Porubka, Mešnice a Opusta 

zařazeny mezi kaprové vody pod číslem 187K. [9] UP 
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3.4 Technická infrastruktura 

 

3.4.1 Zásobování pitnou vodou  

 

Zásobování pitnou vodou je v obci zajištěno veřejným vodovodem, který je součástí 

skupinového vodovodu Dolní Lhota, Horní Lhota a Čavisov. 

 

Zdrojem vody je Ostravský oblastní vodovod, na který je obec napojena přívodním řadem DN 

150 napojeným v armaturní komoře vodojemu Krásné Pole přes redukční ventil. Obec je 

rozdělena do dvou tlakových pásem – horní a dolní. Přívodním řadem DN 150 je zásobeno 

dolní tlakové pásmo (DTP) vodovodu Dolní Lhota.  Z dolního tlakového pásma je voda dále 

čerpána do vodojemu Dolní Lhota - horní tlakové pásmo (HTP) a do vodojemu Horní Lhota a 

Čavisov.  

 

Vodovod je za současných podmínek provozu kapacitně vyčerpán. 

Nevyhovující stav se projevuje zejména nepříznivými a nedostatečnými tlakovými poměry v 

nejvýše poloţených místech (hlavně při zvýšení průtoku při plnění čerpacích jímek tří 

stávajících čerpacích stanic). Ke zlepšení nepříznivé situace by měla přispět také 

dokumentace pod názvem „Skupinový vodovod Krásné Pole – Dolní Lhota – Horní Lhota – 

Čavisov – hydrotechnické posouzení (Ivo Hradil – Vodoprojekt, říjen 2007), která navrhuje 

opatření pro zlepšení nepříznivých tlakových poměrů. 

 

Akumulace vody je zjištěna vodojemem Dolní Lhota (objem 200 + 50 m
3
) a dle propočtů 

v návrhu Územního plánu je dostačující. [10] UP 

 

 

3.4.2 Odvádění a čištění odpadních vod 

 

V současné době je v obci vybudována jednotná stoková soustava, která odvádí dešťové vody 

a odpadní vody z domácností, které jsou nedokonale předčištěny v septicích. Tato soustava se 

budovala od roku 1935 a neměla jasnou koncepci. Jejím prvotním kolem bylo odvést dešťové 

odpadní vody do vodotečí. Postupně však byly do této stoky napojeny i splaškové odpadní 

vody z domácností.  
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Kanalizace je tvořena betonovým potrubím profilu DN 300 aţ DN 600. Celková její délka je 

cca 5 500 m.  

 

Čištění odpadních vod v obci je zajištěno v prostých septicích a ţumpách umístěných na 

vlastních pozemcích jeho obyvatel. Přepady septiků či jímek jsou zaústěny do stávající 

kanalizace s následným vyústěním do toků. Splaškové odpadní vody způsobují nepříjemné 

pachové zamoření, jsou zdrojem hygienických závad a v jeho důsledku znečišťují čistotu 

vody v recipientech. Malé čističky odpadních vod má vybudováno jen cca 10 rodinných 

domů. 

 

V současné době je v návrhu Územního plánu obce navrţeno vybudování nové oddílné 

splaškové kanalizace. Stávající dešťová kanalizace bude ponechána na odvádění dešťových 

vod. Záměrem obce je odvádět všechny splaškové odpadní vody mimo zástavbu s řádným 

čištěním v ČOV a stávající ţumpy a septiky následně zrušit. 

 

3.4.3 Zásobování zemním plynem 

 

Ve východní části katastrálního území Dolní Lhoty prochází tranzitní VVTL DN 700 PN 63, 

Příbor (Libhošť) - Děhylov, který je součástí hlavní zásobovací soustavy. Zajišťuje přepravu 

zemního plynu pro potřeby Moravskoslezského kraje. 

Distribuční VTL plynovody územím obce neprocházejí a regulační stanice plynu nejsou na 

území Dolní Lhoty provozovány.  

 

Dolní Lhota je zcela plošně plynofikována středotlakým rozvodem plynu. Dodávka zemního 

plynu je do místní plynovodní sítě zajištěna ze stávající RS VTL/STL Krásné Pole 

středotlakým plynovodem D 160.  

 

Plynovodní síť je vybudována z trubek PE v dimenzích D 90 - D 160 a uloţena podél 

místních komunikací. Na místní síť bylo v r. 2006 napojeno cca 420 domácností. 

Plynofikována byla také většina tepelných zdrojů vybavenosti, včetně Obecního úřadu. 

Středotlaká plynovodní síť je společná pro obce Krásné Pole, Dolní Lhota a Čavisov.  
Provozovatelem energetických zařízení: 

- VVTL plynovod   -  RWE - Transgas Praha 

- STL plynovody     -  RWE - Severomoravská plynárenská a.s. Ostrava [10]  
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3.4.4 Zásobování teplem 

 

V obci není zřízeno centrální zásobování teplem. Stávající zástavba vyuţívá decentralizovaný 

způsob zásobování. Rodinné domy a objekty občanské vybavenosti jsou individuálně 

vytápěny samostatnými domovními kotelnami. K vytápění se pouţívá převáţně zemní plyn.  

Jedinou výjimkou v obci je objekt ZŠ, který pouţívá elektrické akumulační vytápění. 

3.4.5 Zásobování obce elektrickou energií 

 

Obcí neprocházejí ţádná vedení nadřazené soustavy.  

 

Dolní Lhota je zásobována distribuční soustavou vysokého napětí z rozvodné soustavy 22 kV 

linky VN 18 propojující rozvodny 110/22 kV Ostrava – Třebovice a Dolní Benešov. Odbočka 

z této linky Velká Polom - Čavisov vedoucí do obce Dolní Lhota je provedena v dimenzi 

3x42/7 AlFe na betonových podpěrných bodech a v dimenzi 3x35 vedoucích do Čavisova na 

dřevěných, patkovaných sloupech.  Distribuční soustavu VN tvoří 7 distribučních trafostanice 

(DTS 22/0,4) napojených vzdušnými a kabelovými přípojkami VN, s celkovým výkonem 1 

900 kVA, který je dodáván do veřejné sítě NN. [10] UP 

 

3.4.6 Spoje 

 

Telekomunikační sítě 

Obec Dolní Lhota telekomunikačně přísluší do atrakčního obvodu digitální telefonní ústředny 

(RSU) Dolní Lhota a je součástí telefonního obvodu (TO – 55) Moravskoslezský kraj. 

Telefonní ústředna Dolní Lhota má dostatečnou kapacitu pro současný provoz s moţností 

dalšího rozšíření. Prostřednictvím telekomunikačních sluţeb a.s. Telefónica O2 Czech 

Republic a 9 dalších komerčních poskytovatelů komunikačních sluţeb je pomocí pevné a 

bezdrátové sítě zajišťován místní, meziměstský a mezinárodní telefonní styk spolu s dalšími 

sluţbami, jako je přenos dat, připojení k internetu a šíření televizních a rozhlasových 

programů.  

 

Územím Dolní Lhoty prochází také dálkové přenosové sítě (dálkové optické kabely), které 

jsou ve správě Telefónica 02 a.s.  
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Radiokomunikace  

Území Dolní Lhoty je pokryto televizním signálem ČT1, ČT2, Nova a Prima, jejichţ 

provozovatelem jsou České radiokomunikace a.s..  

Obec má stoprocentní pokrytí území pozemním digitálním signálem z vysílače Ostrava 

Hošťálkovice a satelitním signálem českých i zahraničních televizních programů.  

 

Na katastrálním území obce jsou dostupné všechny sluţby nabízené operátory mobilních sítí v 

systému GSM – T-Mobile, Telefónica O2 a Vodafone. Základnové stanice operátorů 

mobilních sítí nejsou na území Dolní Lhoty provozovány.  

 

Nad územím Dolní Lhoty provozují České radiokomunikace a.s. dva radioreléové spoje v 

trasách Velká Polom – Vřesina a Pustá Polom – Krásné pole, které jsou určeny pro přenos 

televizní a rozhlasové modulace. [10]  

 

 

3.5 Dopravní infrastruktura 

 

Územím obce Dolní Lhota procházejí silnice III/46610 (Háj ve Slezsku- Zbyslavice) a silnice 

III/4692 (Ostrava, Poruba - Horní Lhota).  

Silnice III/46610 vede středem zastavěného území a je páteřní komunikací obce. Vede ze 

severní strany z Velké Polomi na jih do Čavisova a Zbyslavic. 

Jedná se o dvouproudovou místní komunikaci, která má v rámci širších dopravních vazeb 

lokální význam. Tuto komunikaci označit lze za sběrnou komunikaci funkční skupiny B 

(místní komunikace II. třídy). 

Silnice III/4692 prochází jiţní částí území v souběhu s tramvajovou tratí. Vede z Horní Lhoty 

do Ostravy. Jedná se o dvouproudovou komunikaci, která má také v rámci širších dopravních 

vazeb lokání význam. Tuto komunikaci lze z urbanisticko-dopravního hlediska označit za 

sběrnou komunikaci funkční skupiny B (místní komunikace II. třídy)  

Síť místních komunikací v zastavěném území zajišťuje obsluhu veškeré zástavby, která není 

přímo obslouţena ze silničních průtahů. Jde o jednopruhové, místy i dvoupruhové úseky 

s nejednoznačným určením kategorie a různou povrchovou úpravou. 

Ostatní místní komunikace území mají především obsluţný charakter a jsou z urbanisticko-

dopravního hlediska zařazeny do funkční skupiny C (místní komunikace III. třídy).  
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Součástí komunikační sítě jsou i komunikace pro chodce. Chodci vyuţívají zpevněné i 

nezpevněné části krejnic, případně vozovky místních komunikací.  

 

V zastavěné části obce se nacházejí tři autobusové zastávky a několik malých odstavných a 

parkovacích ploch (převáţně u občanské vybavenosti a sportovního areálu).  

Parkování osobních automobilů obyvatel obce je zajištěno na vlastních pozemcích. 

 

 

3.6 Přírodní hodnoty  

 

V řešeném území se nenachází ţádná máloplošná zvláště chráněná území ani památné stromy. 

Jsou zde jen významné krajinné prvky dle Zákona č. 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. [10]   

 

 

3.7 Nerostné suroviny 

 
V řešeném území se nenachází ţádná výhradní loţiska, chráněná loţisková území ani 

dobývací prostory nerostných surovin. [10]  

 

 

3.8 Poddolovaná a sesuvná území 

 
V řešeném území se nenachází ţádná poddolovaná území. [10]  
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4 Vlastní návrh řešení 
 

 

Urbanistický návrh vyuţití území je vypracován ve čtyřech variantách, z nichţ je následně 

vybráno jedno řešení, které je dále detailně zpracováno v rozsahu územní studie. Všechny 

varianty respektují stávající i nově navrţený Územní plán obce Dolní Lhota a dodrţují 

regulativy funkčního vyuţití území. Varianty se od sebe liší převáţně počtem navrhovaných 

rodinných domů, prostorovým uspořádáním objektů, návrhem komunikací a velikostí území 

pro veřejné prostranství. Součástí práce je propočet nákladů výsledného řešení – technická 

infrastruktura. 

 

Základní výkresy architektonicko-urbanistického návrhu vyuţití ploch včetně dopravního 

řešení a výkresy technického vybavení jsou zpracovány v měřítku 1:1500 a slouţí jako 

schéma. 

 

 

4.1 Varianta A 

 

V celé lokalitě je navrţeno 46 volně stojících 

rodinných domů o různé výměře pozemků. Velikosti 

stavebních parcel se pohybují od 600 m
2
 do 1450 m

2
. 

V jihozápadní části je navrţena plocha pro občanské 

vybavení komerčního účelu (např. obchod se smíšeným 

zboţím, restaurace), která navazuje na veřejné 

prostranství se sportovně – rekreačním vyžitím. Tato 

část lokality je určena pro všechny občany obce, kteří 

touţí po relaxaci a pohybu. Na dané ploše je navrţena 

zeleň parkového stylu, pěší komunikace s lavičkami a 

areál minigolfu a dětského hřiště. Dopravní napojení 

nové zástavby je řešeno z místních komunikací.  

 

Závěr: 

Obr.6 Vlastní návrh  -Varianta  A              Pro svou vhodnou architektonicko-urbanistickou koncepci 

je tato varianta následně zpracována detailněji. 
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4.2 Varianta B 

                                    

Tato varianta je na první pohled zcela identická s  

variantou A v oblasti návrhu dopravní sítě. 

V tomto řešení jsem chtěla poukázat na moţnost 

variabilního  prostorového a funkčního uspořádání 

území. Na rozdíl od výše uvedené varianty A je zde 

navrţeno 42 volně stojících rodinných domů. Výměr 

pozemků se pohybuje od 600 m
2
 do 1450 m

2
. Rozdíl je 

v parcelaci na severovýchodní straně, kde jsou výměry 

pozemků upraveny tak, aby jejich velikost byla cca 

stejná. Pozemky se zde pohybují od 900m
2
 do 960m

2
. Z 

tohoto důvodu je zde navrţen o 1 RD více neţ ve 

variantě A. 

Stejná situace týkající se úpravy parcelace nastala u 

vnitřní zástavby podél komunikace na severní straně. 

Obr.7 Vlastní návrh – Varianta B               Zmenšením stavebních pozemků na cca 700 m
2
 vzniklo  

                                                             nové stavební místo pro další rodinný dům. 

 

Zásadní změnou, na rozdíl od první varianty, je návrh bytových domů v centrální části 

zástavby. Jedná se o čtyři dvoupodlažní bytové domy s podkrovím, které budou postaveny 

do půdorysného tvaru písmene L. Domy by měly být řešeny jako bezbariérové, aby byly 

zpřístupněny i osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

Pro příjemnější bydlení jsou ze severní a východní strany navrţeny plochy zahrad, které 

budou součástí bytových domů. Hromadné bydlení by mělo poskytnout cca 48 bytů o 

velikosti 2+1 a 3+1. Plocha bytových domů je od ostatní individuální zástavby oddělena 

vzrostlými stromy. Hlavní vstupy do objektu jsou situovány z jiţní a severní strany. Přístupy 

do bytových domů z uličního prostoru jsou řešeny pěší komunikací o šířce 1,5 m. Veřejný 

prostor, který byl vytvořen výstavbou bytových domů do tvaru L, je vyplněn zelení 

s moţností umístění vhodného dětské pískoviště a houpaček pro malé děti. V jeho okolí 

mohou být pro příjemnější pobyt a odpočinek umístěny dřevěné lavičky. 
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Obr.8 Ukázka dvoupodlažních bytový domů  

 

Součástí bytových domů jsou vymezené parkovací a odstavné plochy na hlavní komunikaci. 

Jedná se o cca 46 parkovacích míst, z toho jsou 3 stání vyznačena pro motorová vozidla 

přepravující osoby těţce postiţené. Plocha veřejného prostranství je z důvodů ochrany před 

výfukovými plyny z automobilů oddělena od parkovacích a odstavných ploch nízkou zelení - 

keři.  

Ve své podstatě se jedná o nejhospodárnější formu bydlení. 

 

Závěr:  

Toto řešení funkčního a prostorového vyuţití území by přicházelo v úvahu v případě zájmu 

developerské společnosti o rozvoj a zhodnocení této lokality. Řešení musí být v neposlední 

řadě podpořeno i zájmem občanů o bydlení v bytových domech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

4.3  Varianta C 

 

Tato varianta se od předešlých liší hlavně v dopravním 

řešení. Funkční vyuţítí ploch a objektů je shodné 

s variantou B, změněno je jen jejich prostorové 

uspořádání. Celá lokalita je maximálně vyuţitá. 

V řešeném území je navrţeno 32 RD (velikost parcel od 

600 m
2
 do 1200 m

2
 pro 1 RD). Výjimkou jsou dvě 

parcely na jihovýchodní straně, které mají výměru cca 

1800 m
2
. Důvodem pro tak velkou parcelaci byla 

skutečnost, ţe do tohoto území zasahuje část 

bezpečnostního pásma VVTL, ve kterém je dle Zákona 

č.458/200Sb.§ 69 a §98 ods. 3 (energetický zákon) 

zřizování staveb povoleno jen s předchozím písemným 

souhlasem provozovatele, který odpovídá za provoz 

plynového zařízení. Tím je RWE –Transgas Praha. 

  Obr.9  Vlastní návrh – Varianta C             

Na severovýchodní straně je navrţena plocha hromadného bydlení s 6 dvoupodlažními 

bytovými domy. Na severní, západní i jiţní straně pozemku se nacházejí plochy zahrad, které 

jsou jejich součástí. Veřejné prostravství mezi objekty je doplněno plochou veřejné zeleně, 

kolem které je navrţeno parkoviště s kolmým stáním. Parkoviště je součást bytových domů a 

má kapacitu  cca 48 parkovacích míst, z nichţ 3 stání jsou vyhrazena pro vozidla přepravující 

osoby těţce pohybově postiţené. Pro zachování pohody bydlení jsou objekty od komunikace 

odděleny vzrostlou zelení.Celková plocha bytové čtvrti je cca 7200 m
2
. 

 

Na jiţní straně sousedí plocha hromadného bydlení s plochou občanského vybavení a 

plochou veřejného prostranství. Na ploše občanského vybavení bude umístěn objekt 

komerčního účelu (smíšené zboří, restaurace apod.), plocha veřejného prostranství by měla 

být vyuţita pro sportovně – rekreační účely. I zde je navrţen minigolgový areál a dětské 

hřiště. Celá plocha je od individuálního i hromadného bydlení oddělena vzrostlou zelení. Před 

objektem občanského vybavení je navrţeno 12 parkovacích a odstavných stání  pro vozidla 1. 

skupiny, z toho 2 stání jsou vymezena pro tělesně postiţené občany. 
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Navrhovaná lokalita je dopravně napojena z místní komunikace „Záhumenní„ - východní 

strana. Při bliţším ověření příjezdového prostoru bylo zjištěno, ţe je šířka pro vybudování 

komunikačního tělesa (min 8m) nevyhovující. Důvodem jsou stávající rodinné domy (viz 

obrázek).                                     

 

 

 

 

 

 

                                    

                                        

Obr.č10. Východní vjezd do lokality 

Druhé dopravní napojení lokality je řešeno pomocí dvou komunikací ze severní strany.  

V rámci vyřešení deficitu parkovacích míst, byly na okrajích lokality navrţeny dvě plochy pro 

odstavná a parkovací stání. Jedno se nachází na východní straně, v oblouku navrhované 

komunikace, kde je vymezeno cca 8 parkovacích míst, z toho je 1 místo určeno pro vozidla 

přepravující osoby těţce zdravotně postiţené. Druhá  parkovací  a odstavná plocha se nachází 

na konci slepé komunikace, která vede v jiţní části lokality. Zde je navrţeno 7 parkovacích 

míst, z toho je 1 stání vyhrazeno pro těţce zdravotně postiţené občany. Zpevněná plocha 

rovněţ slouţí jako úvraťové obratiště pro osobní automobyly, motocykly a mopedy. 

 

                                                  

 

                                          

                                    

                                    

                                                   Obr.č11. Obratiště na slepé komunikaci 

Všechna parkovací a odstavné plochy jsou navrţeny v přidruţeném dopravním prostoru a 

splňují hygienické poţadavky a poţadavky na ochranu ţivotního prostředí dle platné 

legislativy.  

Závěr:  

Tato varianta je z pohledu realizace nevhodná. 

 Dopravní napojení z východního směru, z komunikace „Záhumenní“, je z důvodu 

stávajících objektů komplikované.  
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4.4 Varianta D 

                                              

Poslední varianta je zaloţena na umístění 

komunikace z nového návrhu ÚP obce.  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

                             Obr. č. 12 Výřez z návrhu ÚP 

 

                          

      br. č. 11 Vlastní návrh - Varianta D 

     

V dané lokalitě je navrţeno: 

 38 volně stojících RD  (800-1000 m
2 

na 1 RD) 

 6 RD, které tvoří hnízdovou výstavbu 

 Občanské vybavení komerčního typu (o výměře 1250 m
2
) 

 Veřejné prostranství se sportovně – rekreačním vyžitím (cca 3600 m
2
 - minigolf, 

dětské hřiště) 

Funkční vyuţití ploch dané lokality je řešeno stejně jako ve variantě A. Dopravní napojení 

řešené lokality s okolními komunikacemi je stejné jako v předešlé variantě C. 

Silniční síť je navrţena tak, aby byly obslouţeny všechny navrţené objekty a splňovaly 

všechny hygienické poţadavky a poţadavky na ochranu ţivotního prostředí. 

Závěr:  

Tato varianta je z pohledu realizace velice nevhodná. 

 Dopravní napojení z východního směru, z komunikace „Záhumenní“, je z důvodu 

stávajících objektů komplikované.  

 Komunikace vedená po východním okraji lokality je z ekonomického hlediska velice 

nevýhodná. 
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5 Detailnější zpracování varianty A 
 

 

5.1 Úvod 

 
Cílem bakalářské práce je urbanistická studie, jejímţ hlavním úkolem je navrhnout a následně 

prověřit územně technické, urbanistické a architektonické vyuţití území. Řešená lokalita je 

předmětem stávajícího i nově navrţeného Územního plánu obce Dolní Lhota. Tato změna je 

lokálního charakteru a neovlivňují jí ţádné záměry ve schválených ani v rozpracovaných 

Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje.  

Tento návrh je součástí výkresové části bakalářské práce. 

 

 

5.2 Průvodní zpráva 

 

5.2.1 Charakteristika řešeného území 

 

Poloha  

Řešené území je situováno v severovýchodní části obce Dolní Lhota a plynule navazuje na 

stávající zástavbu. Nachází se cca 500 m od centra obce, kde je umístěno základní vybavení 

obce - obecní úřad, obecní knihovna, pošta, základní škola pro ţáky do 5. tříd a hřbitov. 

Sportovní vyţití je umoţněno ve sportovním areálu TJ Sokol Dolní Lhota, který je vzdálen 

v cca 2 km od navrhované lokality. V mezi dostupnosti hromadné dopravy (400 m) se 

nacházejí dvě autobusové zastávky, které jsou umístěny na hlavní komunikaci obce. 

 

Údaje o vydané územně plánovací dokumentace 

Obec Dolní Lhota má schválený a dosud platný územní plán z r. 1996. 

V současnosti je zpracován návrh nového Územního plánu, který je ve fázi schvalování 

zastupitelstvem obce. Důvodem pro pořízení nového ÚP bylo uvedení stávajícího ÚP do 

souladu s platnou legislativou a zapracování aktuálních rozvojových záměrů. 
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Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Toto území je stávajícím i nově zpracovaným ÚP určeno pro smíšenou zástavbu. Její 

realizace je podmíněna prověřením území územní studie. 

 

V nově zpracovaném návrhu územního plánu je tato plocha vymezená jako plocha 

zastavitelná. V textové části návrhu ÚP v  tabulce C. 2. Vymezení zastavitelných ploch je tato 

plocha rozdělena na dvě části. První nalezneme pod číslem 27 - „Záhumenní I“ o rozloze 0,5 

ha. Druhá je pod č. 28 - Záhumenní II“ a má výměr 4,89 ha. Obě mají vyznačenou 

charakteristiku plochy zastavění SO = plochy smíšené obytné. Plochy jsou určeny 

k polyfunkčnímu vyuţití, převáţně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro 

občanské vybavení, drobnou výrobu, výrobní sluţby a pro veřejná prostranství. 

 

Možnost napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Území urbanisticky navazuje na stávající zástavbu podél ulic Záhumenní, Na Bříţku a na ul. 

Mlýnka. V přilehlých ulicích se nacházejí dopravní a inţenýrské sítě, na které bude nově 

navrţená lokalita napojena. 

 

Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území, včetně zdrojů nerostů 

a podzemních vod 

Území je mírně svahovité, převáţně na severní a severovýchodní straně. Nadmořská výška je 

cca 290 m n. m. Průměrná relativní vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 80%. Území je 

charakterizováno mírně teplou, vlhkou, aţ velmi vlhkou, rovinatou, aţ pahorkatinatou 

klimatickou podoblastí s mírnou zimou. 

Většina řešeného území je překryta kvartérními sedimenty (hlíny, spraše).  

Geologické podloţí je tvořeno kyjovickými vrstvami s převahou drob nad břidlicemi.  

Území se nachází na území následujících geomorfologických jednotek:  

          provincie: Česká vysočina  

              subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava  

                  oblast: Jesenická podsoustava  

                      celek: Nízký Jeseník  

                          podcelek: Vítkovská vrchovina  

                             okrsek: Děhylovská pahorkatina  
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V řešené lokalitě se nenacházejí ţádná výhradní loţiska, chráněná loţisková území ani 

dobývací prostory nerostných surovin. [9] UP 

 

Poddolovaná a sesuvná území 

Na řešeném území se nenachází ţádná poddolovaná území. 

 

Poloha území vůči zaplavovanému území 

Řešené území leţí mimo záplavového území. 

 

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

V řešeném území se jedná o pozemek se zemědělskou půdou, který je sloţen z několika 

dílčích parcel. Jejich majitelé jsou z různých míst Moravskoslezského kraje. 

 

 

5.2.2 Základní charakteristika navržené změny jeho využití 

 

Současný způsob využívání dotčeného území 

V současné době se jedná o zemědělskou půdu, která má několik vlastníků a je intenzivně 

obdělávána. 

  

Navrhovaná změna využití území  

Orná půda se změní na stavební pozemek, který bude součástí nového zastavěného územím 

obce Dolní Lhota. 

 

 

5.3 Orientační údaje o změně využití území 

 

5.3.1  Výměra dotčeného území 

 

Celková rozloha řešené lokality je 5,39 ha.  

Lokálně je území ohraničeno ze severu ul. Na Břízku, ze západu ul. Záhumenní, z jihu 

zástavbou rodinných domů na ulici Mlýnská.  
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5.3.2 Základní údaje o kapacitě 

 

Navrhované řešení územní studie obsahuje zástavbu 46 volně stojícími rodinnými domy, 

plochu určenou pro občanské vybavení s moţností komerčního účelu a plochu veřejného 

prostranství s moţností sportovně-rekreačního vyţití obyvatel. 

 

5.4 Souhrnná technická zpráva 

 

5.4.1 Popis navrhovaného způsobu využití území 

Tato varianta řeší maximální vyuţití území. Urbanistická struktura obytné zóny plynule 

navazuje na stávající území. V celé lokalitě je navrţeno 46 volně stojících rodinných domů a 

občanské vybavení komerčního účelu (obchod se smíšeným zboţím, cukrárna, restaurace, 

atd.), které úzce souvisí s plochou veřejného prostranství.  

V dané obci je vzrůstající poptávka po nových plochách zástavby ve formě individuálního 

bydlení. Velikosti stavebních parcel byly navrţeny po předchozí domluvě se starostou obce a 

pohybují se od 600 m
2
 aţ do 1450 m

2
. Výměry pozemků pro individuální výstavbu rodinných 

domů byly navrţeny tak, aby uspokojily velikou škálu ţadatelů, kteří touţí po lukrativním 

bydlení nedaleko velkého města.  

Umístění objektů na pozemku je limitováno dodrţováním obecně technických poţadavků na 

výstavbu. Dle regulačních prvků je výšková hladina zástavby limitována na 2 nadzemní 

podlaţí + podkroví. Objekty je moţno podsklepit. Odstup jednotlivých domů je navrţen tak, 

aby nebyly překročeny minimální hodnoty vyplývající z normy. Veškeré objekty musí také 

respektovat stavební čáru, která je dle regulativů stanovena na 10m od osy komunikace. 

V dané lokalitě se předpokládá, ţe bude mít kaţdý rodinný dům vlastní parkování v garáţi a 

parkovací stání na vlastním pozemku.  

V jihovýchodní části je navrţena plocha pro občanské vybavení komerčního účelu (např. 

obchod se smíšeným zboţím, restaurace), která navazuje na  plochu veřejného prostranství. 

Tato plocha bude mít sportovně-rekreační charakter. Své místo zde najde nejen dětské hřiště 

s pískovištěm, houpačkami, průlezkami, atd., které určitě uvítají rodiče s malými dětmi nebo 

prarodiče s vnoučaty, ale i areál minigolfu. Ten byl vybrán proto, ţe nabízí sportovní vyţití 

všem generacím bez rozdílu věku. Jedná se o oddechovou, zajímavou a dobře hratelnou 

záleţitost, která člověka nejen příjemně rozptýlí, ale nabídne i skvělou zábavu. Tato hra je 
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určena, jako jedna z mála, pro jednoho aţ x hráčů, proto se do ní mohou zapojovat celé 

rodiny. Dalším důvodem pro výběr byla skutečnost, ţe se v širokém okolí ţáden stejný, ani 

podobný sportovní areál nevyskytuje. 

Celá plocha veřejného prostranství bude osazena zelení a pěší komunikace uvnitř plochy bude 

doplněna lavičkami. Ty budou sloučit pro odpočinek a relaxaci místních obyvatel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.13 Ukázka minigolfového hřiště                               Obr.č.14 Ukázka dětského areálu 

 

Orientace plochy veřejného prostranství byla v rámci řešeného území navrţena záměrně. 

Katastrálním územím obce Dolní Lhota prochází VVTL a jeho bezpečnostní pásmo zasahuje 

do lokality „Záhumenní“ právě na jihovýchodní straně. Dle platných předpisů se v tomto 

pásmu nedoporučuje výstavba objektů, proto je zde navrţena plocha pro sportovně-rekreační 

vyuţití.  

 

Návrh umístění objektů v dané lokalitě vytváří soulad nejen s architektonickým, ale i 

s urbanistickým rázem okolí a předpokládá klidné a pohodové bydlení. Vzájemné odstupy 

staveb odpovídají právní legislativě a zohledňují poţadavky urbanistické, architektonické 

hygienické, poţární, atd.  

 

Veškeré objekty respektují stavební čáru, která je dle regulativů stanovena na 10m od osy 

komunikace. 
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5.4.2 Stanovení podmínek pro přípravu změny využití území  

 

Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, geologické a hydrogeologické podmínky 

V daném území byly zpracovatelem nového Územního plánu obce Dolní Lhota v březnu 2008 

provedeny průzkumy a rozbory území, jako součást přípravy nového ÚP. Jejich hlavním 

cílem bylo získat co nejvíce údajů o současném stavu území, o problémech území a 

rozvojových záměrech. Na jejich podkladech bylo vytvořeno Zadání nového ÚP, které 

Zastupitelstvo obce Dolní Lhota schválilo dne 28. 1. 2009. 

 

Limity v území dotčeného území 

Řešenou lokalitou prochází ze severovýchodní do jihozápadní strany ochranné pásmo 

vzdušného vedení vysokého napětí VN 22kV s šířkou 7 m (10 m) od krajního vodiče.  

Na  jihovýchodní straně do území zasahuje část bezpečnostního pásma VVTL DN 700 PN 63- 

200 m od vnějšího líce potrubí. 

Obě pásma jsou stanovena dle zákona č.458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Celé území spadá do ochranného pásma leteckých rádiových zabezpečovacích zařízení. 

 

Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání 

 Výška objektů                            -  max. 2 NP + podkroví 

 Šířka vozidlové komunikace     -  6 m 

 Šířka pásu ochranné zeleně    -  min. 0,5 m 

 Šířka komunikace pro pěší    -  15 m 

 Stavební čára       - 10 m od osy komunikace  

 

Požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Poţadavek je bezpředmětný. V území se nenachází ţádné vzrostlé stromy ani stavební díla. 
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5.5 Podmínky pro napojení území na dopravní síť a návrh řešení dopravy  

 

V dané lokalitě se nenachází ţádná komunikační síť. 

Dopravní infrastruktura řeší návrh komunikace pro vozidla a pěší, návrh odstavných a 

parkovacích míst pro motorová vozidla. Celá komunikační síť byla řešena tak, aby byly 

v dané lokalitě obslouţeny všechny objekty a aby splňovala platnou legislativu.  

 

Navrţená komunikace dle ČSN 736110, bude podle urbanisticko-dopravní funkce patřit do 

III.tř., mezi komunikace  obsluţné s funkcí obsluţnou. 

Dopravní prostor obsluţné komunikace o celkové šířce 11 m bude sloţen z hlavního 

dopravního pásu, který bude po obou stranách doplněn 2 m a 3 m širokým přidruţeným 

prostorem. Ve dvoumetrovém  bude navrţen chodník, druhý, třímetrový, bude vyuţit pro 

uloţení vedení podzemních inţenýrských sítí. Hlavní dopravní prostor bude ohraničen z obou 

stran postraními obrubníky. 

 

Komunikace bude řešena jako obousměrná o šířce 6 m. Vozovka bude navrţena z kameniva 

obalovaného ţivicí s podkladními vrstvami drceného kameniva. Odvodnění povrchů vozovky 

v podélném směru bude zajištěno uličními vpustmi, které budou vyústěny do dešťové 

kanalizace. V příčném směru je odvodnění povrchu zajištěno 2% sklonem vozovky na kaţdou 

stranu. 

 

Návrh místních komunikací navazuje na stávající síť pozemních komunikací v obci. 

Příjezd do řešeného území z východní strany je navrţen z místní komunikace z ulice 

Záhumenní, která se dále napojuje na páteřní komunikaci obce III/46610. Další napojení je 

řešeno ze severní strany, z místní komunikace Na Bříţku, která se napojuje na ulici 

Záhumenní.  

 

Při bliţším prověření příjezdových prostorů bylo zjištěno, ţe je šířka pro vybudování 

komunikačního tělesa z východního směru mírně zúţená. Důvodem je částečně zasahující 

oplocená zahrada jednoho ze stávajících rodinných domů. Dle vyjádření starosty obce se tento 

problém s majitelem zmíňované nemovitosti jiţ dříve projednával. Vlastník na moţnou 

úpravu plochy zahrady, ve prospěch nové komunikace, přistoupil.  
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                                          Obr.15 Východní vstup řešené lokality  

 

V celém území je navrţena zklidňující doprava. Vzhledem ke struktuře navrhované 

komunikace a z hlediska bezpečnosti obyvatel je navrţena nejvyšší dovolená rychlost 

30km/h. Z důvodu dodrţení této rychlosti se na dlouhých dopravních rovinách doporučuje 

osazení zpomalujících prvků, které zabrání projíţdění zmíněných úseků vyšší rychlostí.  

 

V místě napojení obsluţných komunikací je důleţitý faktor rozletu.  

Délka rozletu pro zastavení závisí na dovolené rychlosti a je třeba ji zajistit po celé trase 

komunikace. Poţadavky na rozletové trojúhelníky stanovují normy ČSN 736104 A ČSN 

736102 [12]  

 

Uspořádání navrhované komunikace v centru lokality je řešeno tak, aby při rekonstrukcích, 

uzavírkách, apod., bylo moţné vedení náhradní dopravy. Komunikace, která má obsluhovat 

domy na jiţní straně území, bude ukončena zpevněnou plochou. Ta bude slouţit jako 

úvraťové obratiště pro osobní automobyly, motocykly a mopedy.  

 

V dané lokalitě jsou navrţeny dvě parkovací a odstavná místa, která budou součástí hlavního 

dopravního prostoru dle ČSN 736056. Jedno je navrţeno u plochy občanského vybavení a je 

součástí hlavního dopravního prostoru. Jedná se o parkovací pás s šířkou 4,5 - 5 m s kolmým 

stáním s počtem cca 12 míst, z nichţ 2 stání jsou vyhrazena pro vozidla přepravující osoby 

těţce pohybově postiţené. Další je navrţeno na zpevněné ploše u slepého konce obsluţné 

komunikace, v dolní části lokality. Zde je navrţeno 8 parkovacích a odstavných míst, z níţ 

jedno je určeno pro osoby s těţkým zdravotním znevýhodněním. Odstavování a parkování 

osobních automobilů obyvatel rodinných domů je řešeno na vlastním pozemku. 
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Komunikace pro pěší jsou navrţeny tak, aby umoţňovaly přístup všem obyvatelům lokality 

k rodinným domům, k občanské vybavenosti a veřejnému prostranství. Pěší doprava bude 

řešena chodníky o šířce 1,5 m, které jsou vedeny v přidruţeném dopravním prostoru z jedné 

strany hlavního dopravního prostoru, podél veřejného prostranství a ve střední části zástavby. 

Povrch pěších komunikací bude řešen zámkovou dlaţbou. Od hlavního dopravního prostoru 

bude oddělen vertikálně zvýšenou obrubou pomocí betonových obrubníků. Stavební šířka 

chodníků je 2 m, neboť se do něj započítává bezpečnostní 0,5 m odstup od hlavního 

dopravního prostoru. [11] 

 

Veškeré komunikace budou osvětleny veřejným osvětlením.  

 

Zastávka autobusové hromadné dopravy je umístěna u páteřní komunikace III/4692 v  

docházkové vzdálenosti cca 400 m, coţ je dle právních předpisů dostačující. 

 

Cyklistická doprava v daném území není řešena. Cyklistický provoz bude součástí vozové 

dopravy.  

 

 

5.6 Podmínky pro napojení inženýrských sítí a návrh jejich řešení 

 

V řešeném území se nenachází ţádná technická infrastruktura, proto je nutné pro danou 

lokalitu vybudovat novou inţenýrskou síť. Při jejich uspořádání je velice důleţitá koordinace, 

tzn. jejich prostorového uspořádání. Základním podkladem při řešení inţenýrských sítí byla 

norma ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

Podkladem pro návrh technické infrastruktury byl návrh ÚP obce, který je v poslední fázi, 

těsně  před  schválením Zastupitelstavem obce Dolní Lhoty. 

Všechny nově navrţené sítě budou korigovány. Základem při řešení prostorového uspořádání, 

umístění vzhledem k povrchu terénu, k jejich ochranným komstrukcím, konstrukcím jiných 

sítí a ostatním stavbám bude řešeno dle ČSN 7360005 

 

Řad pitné vody, plynu a elektrického vedení bude uloţen ve společných trasách, tzn. všechny 

řady budou uloţeny do společného výkopu v přidruţeném pásu dopravního prostoru v místě 
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ochranné zeleně. Trasy tak budou přístupné pro údrţbu a opravu. Vedení bude uloţeno 

půdorysně rovnoběţně vedle sebe. Nejmenší vzájemné vodorovné a svislé vzdálenosti 

vnějších povrchů jednotlivých druhů vedení, stejně jako minimální krytí potrubí, se řídí 

normou ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Uţitím společné 

trasy tak dojde nejen k úspoře financí, ale i k efektivnímu vyuţití prostoru. 

 

Ve výkresech inţenýrských sítích, které jsou součástí urbanistické studie, jsou zakresleny jen 

hlavní trasy. Měřítko těchto výkresů je 1:1500. Jedná se tedy jen o schématické zakteslení 

trasy. Důvodem je minimální distance kreslených přímek 1,5 aţ 2 mm, které v reálu značí 

2,25 aţ 3 m. Ve skutečnosti však můţe být minimální vzdálenost souběţných tras vedení i 

méně neţ 1m. 

 

 

5.6.1  Zásobování vodou 

 

Zásobování lokality bude zajištěno veřejným vodovodem, který je součástí skupinováho 

vodovodu Dolní Lhota, Horní Lhota a Čavisov. Lokalita spadá do horního  tlakového pásma. 

Pro zástavbu, která leţí nad 317 m n. m.  (řešená lokalita leţí cca 390 m n. m.) je vyčleněno 

v rámci horního pásma vyšší tlakové pásmo, kde bude vytvořeno automatickou tlakovou 

stanicí. Vyšší pásmo od horního bude odděleno šoupátkem. [9] ÚP   

 

Stávající akumulace vody bude zajištěna ve vodojemu Dolní Lhota (o objemu 2*50 + 100)
 
a 

dle návrhu ÚP je dostačující i pro poţární vody a poruchové rezervy. [9] ÚP   

 

V souladu s ČSN 730873 – Poţární bezpečnost staveb, zásobování poţární vodou, bude 

poţární voda pro celou lokalitu zajištěna z veřejného vodovodu, na kterém budou odsazeny 

pozemní hydranty. Vzdálenost mezi nimi je max. 400 m, dosahová vzdálenost max. 200 m. 

 

Nový vodovodní řad je navrţen z PE DN 80, je napojen na stávající vodovod pitné vody 

z ulice Záhumenní a ústí do řadu DN 52 na ulici Na Břízku. Jedná se o kombinovanou 

vodovodní síť. Profil nového vodovodního řadu byl převzat z návrhu ÚP obce. 

 

Vodovodní potrubí je podzemní a je uloţeno souběţně s plynovým potrubím STL a 

elektrickým vedením v přidruţeném dopravním prostoru s nezpevněným povrchem. Potrubí  
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je uloţeno v nezámrzné hloubce na pískovém loţi tl. cca 100 mm, je obsypáno vrstvou písku 

cca 400 mm. Na jeho povrchu je poloţena ochranná folie. Podélný sklon potrubí je  min. 3%0. 

Od okraje komunikace je potrubí vzdáleno min. 1,1 m, od potrubí STL plynovodu min. 0,6 m. 

Minimální hloubka uloţení se pohybuje od 1 m do 1,6 m, záleţí na geologické skladbě 

zeminy. Nejmenší dovolené krytí vodovodního potrubí se pohybuje od 1m aţ 1,6m do max. 

2,5m ,tj. kolmá vzdálenost od povrch potrubí k povrchu terénu. Do tohoto vodovodního řadu 

budou napojeny vodovodní přípojky jednotlivých objektů. Na kaţdou přípojku musí být 

vypracován dílčí projekt. 

 

 

5.6.2 Odkanalizování 

 

V převáţné části obce je vybudována jednotná kanalizace. Podkladem pro zpracování 

řešeného území byl návrh nového ÚP, podle kterého je v celé obci navrţena oddílná 

kanalizace oddílná. V celé obci bude vybudována splašková kanalizace, která odvede 

splaškové vody na ČOV. Záměrem obce je odvádět všechny splaškové odpadní vody mimo 

zástavbu s řádným čištěním v čistírně odpadních vod.  

Dle nového návrhu ÚP odvádění a lokální likvidace odpadních vod bude většina lokality 

řešena pomocí gravitační kanalizace.  

 

Navrţená splašková kanalizace bude na severní straně území svedena do nejniţšího místa 

navrţené zástavby a odtud povede do údolí potoka Mešnice, kde bude vybudována čerpací 

stanice s výtlakem, která zajistí svod těchto odpadních vod do kanalizace v povodí Porubky. 

Zde má být dle návrhu ÚP vybudována nová ČOV s vyústěním vyčištěných vod do toku 

Porubky, popř. budou odpadní vody odvedeny pomocí čerpací stanice do kanalizačního 

sběrače z Krásného Pole a dále pak do městské ČOV Ostrava – Přívoz. 

 

V jiţní části lokality (pro 10RD) je navrţena gravitační splašková kanalizace, která bude 

v nejniţším místě zaústěna do stávající jednotné kanalizace na ul. Mlýnská. Dešťová 

kanalizace v tomto úseku není navrţena. Odvodnění bude zajištěno převáţně vsakováním, 

v případě jejich moţného smísení se závadnými látkami (u odvodnění komunikace, odstavné 

a parkovací plochy) se zde umístí vhodné zařízení k jejich zachycení. 
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Odvodnění další části lokality je navrţeno pomocí dešťové kanalizace, která bude také na 

severní části území svedena do nejniţšího místa pod zástavbou a odtud bude napojena na 

stávající dešťovou kanalizaci, která je zaústěna do recipientu - do místního toku Měšnice. 

Do této dešťové kanalizace bude pomocí uličních vpustí svedeno i odvodnění vozovek, 

chodníků a zpevněných ploch. 

Dešťové vody z pozemků RD se doporučuje vhodnými terénními úpravami zadrţet a dále je 

vyuţívat jako vody uţitkové, např. při zalévání zahrady. Tím se omezí jejich rychlý odtok z 

území. Přebytečné dešťové vody budou odváděny navrţenou dešťovou kanalizací zpět do 

recipientu. 

 

Navrţená oddílní kanalizační síť (splašková + dešťová) je většinou uloţena v  hlavním 

dopravním prostoru, jen v jiţní části je napojení splaškové komunikace na stávající jednotnou 

kanalizaci vedeno ve volném terénu. Minimální hloubka uloţení 1,80m. Kanalizační potrubí 

obou sítí bude z PP, profilu DN 300. Do této kanalizační stoky budou napojeny kanalizační 

přípojky jednotlivých objektů. Na kaţdou domovní přípojku musí být vypracován dílčí 

projekt. 

 

Součástí stokové sítě jsou navrţeny i objekty, které by měly zajišťovat správnou funkci a 

bezpečné provádění všech potřebných prací při kontrole, čištění a údrţbě stok. Mezi tyto 

objekty patří vstupní šachty, spojné šachty a komory, spadiště, skluzy, dešťové vpusti 

(chodníkové a uliční), apod. Vstupní šachty jsou kruhového průměru, vyrobeny 

z ţelezobetonových prefabrikátů o průměru min. 800 mm a jsou navrţeny v místech: 

 kde se mění směr přímých úseků trubních stok 

 kde se mění sklon stoky 

 kde se spojují dvě stoky 

 na přímých úsecích stoky, kde je potřeba dodrţet jejich vzájemnou vzdálenost 

 na koncích stokové sítě  

Vzájemná vzdálenost mezi nimi na přímých úsecích je cca 50 m.  

 

Návrh stokové soustavy byl proveden dle ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 

a dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
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5.6.3 Zásobování plynem 

 

Řešené území je zásobováno zemním plynem prostřednictvím středotlakého plynovodu 

z trubek PE a profilu DN 63 a 50. Profily potrubí jsou převzaty z návrhu ÚP obce. Plynové 

potrubí bude vedeno ve společné trase s vodovodním řadem a elektickým vedením. Vzájemné 

odstupy sítí a minimální krytí je navrţeno dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. 

 

Napojení je řešeno z ulice Záhumenní ze stávající sítě STL DN 160, která se napojuje na 

místní středotlakou síť v Krásném Poli. Tato síť je zásobována z RS VTL/STL Krásné Pole s 

výkonem 1 200 m
3
 h

-1
.  

 

V jiţní části území je plynovodní středotlaká plynová síť DN 50 ukončena armaturou v úrovni 

posledního objektu. V severní části území je středotlaká plynová síť DN 63 zaústěna do ulice 

Na Bříţku do stávajícího plynového potrubí STL DN 63. Středotlaká plynovodní síť je 

společná pro obce Krásné Pole, Dolní Lhota a Čavisov. 

 

Potrubí plynovodu bude uloţeno v zemi v minimální hloubce 1m pod úrovní terénu, ve 

výkopu s pískovým loţem o tl. 100 mm. Obsypáno bude pískem s vrstvou cca 200 mm a na ní 

bude poloţena ţlutá výstraţná folií. Pro odvádění kondenzátů je navrţen minimální sklon 

potrubí mni. 2%0. Nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost při souběhu s vodovodním řadem 

bude mim. 0,5m a se silovým kabelem min. 0,6 m.  

 

Přípojky k jednotlivým objektům budou řešeny samostatným projektem. 

 

Plynárenská zařízení jsou uloţena v zemi a svým provozem zásadně neohrozí ţivotní 

prostředí.  

 

 

5.6.4 Zásobování teplem 

 

V řešené lokalitě nebude zřízeno centrální zásobování teplem. Nová zástavba bude vyuţívat 

decentralizovaný způsob zásobování. Rodinné domy a objekty občanské vybavenosti budou 

individuálně vytápěny samostatnými domovními kotelnami. K vytápění se bude pouţívat 

převáţně zemní plyn.  
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5.6.5 Zásobování elektrickou energií 

 

V současné době prochází řešeným územím stoţárové vedení s holým nadzemním vedeními 

22kV. V rámci projednávání nového ÚP provozovatel této sítě souhlasil s jeho přeloţením 

mimo plánovanou zástavbu. Nové vedení bude zemní kabelové 3 x 1 x 150 a povede v orné 

půdě po severní hranici nově zastavěného území, pod pěší komunikací chodníku podél nové 

místní komunikace, která je navrţena v jiţní části lokality. Dále toto vedení pokračuje 

soukromými pozemky RD aţ k hlavní komunikaci Záhumení, kde je v přidruţeném prostoru 

vedeno do další DTS 1900 U školky. 

 

Dodávka elektrické energie bude zajištěna zemním kabelem NN v jednotné dimenzi AYKY 

3x120+70 0,4kV uloţeným ve společném výkopu s vodovodním řadem a plynovým 

potrubím. 

 

Nová trafostanice DTS bude betonová, kompaktní, určená pro umístění 1 transformátoru s 

výkonem do 630 kVA, napojena kabelovou přípojkou VN - 22 kV. Jako jistících prvků bude 

pouţito skříní typu SIL, resp. SR.  

 

Pro navrţený kabelový rozvod NN je v návrhu nového ÚP obce Dolní Lhoty stanovena 

podmínka, kterou doslovně cituji „Podmínkou pro kabelový rozvod NN je, že se před 

začátkem výstavby RD provede v konečné podobě výstavba komunikace včetně chodníků, 

vjezdů na příslušné parcely a prostupů pod komunikacemi pro přípojky na opačné straně  

komunikace. Následně se uloží kabelové vedení, současně s elektroměrovými rozvaděči, které 

budou umístěny v hranici parcely. V případě, že v předstihu výstavby RD nebude komunikace 

realizována, lze napojení RD řešit z provizorní venkovní sítě NN, která po provedení 

terénních úprav bude nahrazena zemním kabelem. V případě výstavby jednotlivých RD je 

požadavek na kabelizaci vedení NN nereálný“. [10]  

 

Kabelový rozvod bude uloţen v min. hloubce 700 mm v pískovém loţi o tl. min. 80 mm, 

zasypán vrstvou písku o tl. min. 80 mm a následně překryt tvárnicemi, cihlami nebo 

dlaţdicemi. Toto překrytí musí vedení překrýt alespoň o 4 cm.  Krytí rozvodu bude celkově 
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min. 350 mm. Vodorovná vzdálenost od vodovodních sítí a přípojek bude min. 400mm, od 

plynového potrubí mim. 500mm. Tyto vzdálenosti jsou navrţeny dle ČSN 736005. 

V řešeném území je také navrţeno kabelové zemní vedení veřejného osvětlení. Rozvody jsou 

vedeny v ochranném zeleném pásu, který je součástí chodníku a v nejkrajnějším místě 

chodníku, který vede středem zástavby a podél veřejného prostranství. Jsou uloţeny ve 

výkopu hlubokém 800mm pod povrchem terénu, na  pískovém loţi tl. 100mm, následně 

obsypány cca 200 mm vrstvou písku. Označeny jsou signální folií. Pro veřejné osvětlení bude 

navrţen systém osvětlovacích stoţárů.Uliční sloupy budou vysoké 8m a parkové 6m. Svítidla 

budou umístěny po jedné straně komunikace a také v nejkrajnějším místě chodníku, ve 

vzdálenosti 20m. Osvětlení pozemních komunikací se řídí normami ČSN EN 13201 (36 0455) 

vydanými Českým normalizačním institutem.  

 

       

 

 

 

 

Obr. č.16 ukázky veřejného osvětlení (http://www.electrosun.cz/html/verejneosvetleni.html) 

Součástí tras energetických kabelů jsou spojky, odbočnice a koncovky. 

 

 

5.7 Zásobování sdělovacími kabely 

 

V řešeném území nejsou sdělovací kabely navrţeny. 

Důvodem je dostatečný digitální a satelitní příjem televizních programů v celé obci a 100% 

pokrytí wifi signálu pro příjem internetu. 
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5.8 Likvidace komunálních odpadů 

 

Likvidace komunálních odpadů bude v řešené lokalitě zajištěna společností REMONDIS spol. 

s.r.o., která zajišťuje pro celou obec komplexní nakládání s odpady. Starají se o sběr, svoz, 

třídění, úpravu a konečné odstranění prakticky všech vyskytujících se odpadů. 

 

Nebezpečné odpady se budou ukládat na skládky mimo řešené území.  

 

 

5.9 Zajištění požární ochrany v dotčeném území. 

 

Poţární ochrana je zajištěna jedním podzemním hydrantem, umístěným na hlavním 

vodovodním řadu na jihovýchodní straně území. V obci je sdruţení dobrovolných hasičů, 

kteří jsou v případě poţáru schopni okamţitě zasáhnout. Další alternativou je pomoc 

profesionálních hasičských sborů v okolních městech Ostravě, Hlučíně nebo v Opavě. 

 

 

5.10 Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 

 

Celkově je potřeba respektovat limity vyuţití území, vymezující plochy se zvláštními 

podmínkami a ochrannými reţimy. Jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy, 

technickými normami a rozhodnutími právních orgánů. Dále je kladen důraz na kvalitní 

bydlení s přímým kontaktem na okolní přírodu, zákaz umísťování výrobních staveb a 

zemědělských areálů. 

 

 

5.11 Ochrana životního prostředí a veřejného zdraví 

 

Nově navrţená zástavba bude respektovat platné právní předpisy o ochraně přírody a krajiny. 

Výstavba nových objektů a jejich provoz svou činností nijak nenaruší ţivotní prostředí. 

Likvidace odpadů bude řešena v souladu se schváleným územním plánem obce Dolní Lhota. 

Dle vyhlášky je zakázáno znečišťování přilehlých komunikačních ploch, popřípadě je potřeba 

znečištění odstranit. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součástí staveniště, zůstanou 

průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby jakkoli znečišťovat ovzduší. 
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Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat vyhlášku o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, také musí být 

dodrţeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Nejvyšší přípustné 

hodnoty vibrací musí být v souladu s nařízením. 

 

 

5.12 Ochranná pásma v území 

 

 V současné době se v území nachází jedno ochranné pásmo  

 ochranné pásmo vedení VN 22 kV – vzdušných 7 (10) m od krajního vodiče (údaj v 

závorce platí pro vedení realizovaná před 1. 1. 1995), dle zákona č. 458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 V lokalitě se nevyskytuje ţádný významný krajinný prvek. 

 Po dokončení sítí bude nutné při jakýchkoliv stavebních činnostech respektovat ochranné 

pásmo silniční, ochranné pásmo energetických zařízení, ochranné pásmo plynovodního 

zařízení a ochranné pásmo vodovodního zařízení: 

 ochranná pásma silnic dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů  

 rozhledová pole silničních křiţovatek dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

 vnitřní strany oblouků silnic o poloměru > 500 m dle zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

 ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů 1,5 m / 2,5 m (do DN 500 

včetně/nad DN 500) od vnějšího líce potrubí dle zákona č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů  

 ochranná pásma zděných trafostanic VN/NN 1 m od obestavění, dle zákona č. 

458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 

předpisů  
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 ochranná pásma STL plynovodů 1 m od povrchu potrubí, dle zákona č. 458/2000Sb., o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů  

 radioreléové spoje dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vstupní limity pro řešené území jsou 

 funkční vyuţití území – bydlení převáţně v rodinných domech 

 trasy místních komunikací 

 trasy a zařízení technické infrastruktury 

 stavební čára – 10m od středu komunikace 
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6 Vyhodnocení předpokládaných nákladů navrhovaného řešení  
 

Předpokládané náklady na vybudování dopravní a technické infrastruktury v řešeném 

území. Pro zpracování předpokládaných propočtů byly pouţity podklady z Ústavu 

územního rozvoje, Brno 2010 - Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury, 

zpracované:  Marií Poledňákovou a kol. 

 

Investiční náklady  
 

Komunikace  

Komunikace s povrchem:    Kryt z kameniva obalovaného ţivicí  

Jedn. cena:1094 Kč/m2                 mnoţství:  5 340m
2
               Celkem: 5 841 960,- Kč 

 

Parkovací a odstavné plochy 

Povrch :    Kryt z kameniva obalovaného ţivicí  

Jedn. cena:884 Kč/m2                 mnoţství:  456m
2
               Celkem: 403 104,- Kč  

 

Chodníky 

Povrch:    Zámková dlaţba  

Jedn. cena:926 Kč/m2                 mnoţství:  5340m
2
               Celkem: 4 944 840,- Kč  

 

Vodovod  

Vodovod, PE, DN 80  

Jedn. cena: 3 000,- Kč/m                  mnoţství: 885 m     Celkem: 2 655 000,- Kč 

  

Kanalizace splašková potrubí uloženo v nezpevněné ploše 

Kanalizace splašková z PVC, DN 300  

Jedn. cena: 9 250,- Kč/m                 mnoţství: 90 m   Celkem:832 500,- Kč 4 

 

Kanalizace splašková potrubí uloženo v asfaltové vozovce 

Kanalizace splašková z PVC, DN 300  

Jedn. cena: 13 900,- Kč/m                mnoţství: 737 m    Celkem: 10 244 300,- Kč  
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Kanalizační šachta z železobetonu s prefabrikovaným dnem 

Jedn. cena: 39 000,- Kč/m                 mnoţství: 41 m   Celkem: 1 599 000,- Kč  

 

Kanalizace dešťová  

Kanalizace dešťová z PVC, DN 300  

Jedn. cena: 9 250,- Kč/m   mnoţství: 575 m   Celkem: 5 318 750,- Kč  

 

Silové vedení NN  

Silové vedení NN  

Jedn. Cena: 972,- Kč/m   mnoţství: 855 m     Celkem: 831 060,- Kč  

 

Distribuční trafostanice 

Jedn. cena: 900 000,- Kč/m   mnoţství: 1 m     Celkem: 900 000,- Kč  

 

Kabelové uliční vedení – veřejné osvětlení 

Silové vedení NN  

Jedn. cena: 1293,- Kč/m   mnoţství: 906 m     Celkem: 1 171 458,- Kč  

 

Kabelové parkové vedení – veřejné osvětlení 

Silové vedení NN  

Jedn. cena: 847,- Kč/m   mnoţství: 170 m     Celkem: 143 990,- Kč  

 

Osvětlení uliční -sloup 8m 

Jedn. cena: 36 000,- Kč/m   mnoţství: 36 m     Celkem: 1 296 000,- Kč  

 

Osvětlení parkové-sloup 6m 

Jedn. cena: 31 600,- Kč/m   mnoţství: 7 m     Celkem: 221 200,- Kč 

  

Plynovod  

STL plynovod, IPE, DN 63  

Jedn. cena: 1 115,- Kč/m   mnoţství: 850 m   Celkem: 947 750,- Kč  
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Rekapitulace investičních nákladů  

Náklady na výstavbu stavebních objektů     Celkem: 37 350 912,- Kč  

 

Rezerva  

Rezerva je stanovena na 6 %.      37 350 912*0,06 =        Celkem: 22 410 55 Kč  

 

 Investiční náklady       Celkem: 39 591 967,- Kč  

 

Projektová dokumentace  

Náklady na projektovou dokumentaci jsou stanoveny dle výkonového a honorářového řádu  

ČKAIT: 1,45 % z předpokládaných investičních nákladů na stavbu.  

395919669 * 0,0145 =       Celkem: 574 083,- Kč  

 

Zařízení staveniště  

Náklady na zařízení staveniště + náklady na inţenýrskou činnost jsou stanoveny na 5 %  

z investičních nákladů.    39 591 967* 0,05 =    Celkem: 1 979 599,- Kč  

 

Pozemky  

Náklady na výkup stavebních pozemků v dané lokalitě vychází ze stanovení trţní ceny.  

Tato je stanovena na 1 000 Kč/m
2
. Rozloha vymezeného území je 5,39 ha.  

53900 m2 * 1 000,- Kč =       Celkem: 53 900 000 Kč  

 

 

Rekapitulace ostatních nákladů  

Ostatní náklady        Celkem: 56 453 682,- Kč  
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Celkové náklady  

Investiční náklady        Celkem: 39 591 967,- Kč  

Ostatní náklady        Celkem: 56 453 682,- Kč  

Celkové náklady              Celkem: 96 045 649,- Kč (bez DPH)  

 

 

Celkové náklady na dopravní a technickou infrastrukturu v řešeném území budou činit   

cca 96 045 649,- Kč (bez DPH).  
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7 Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit územní studii zástavby lokality „Záhumenní“ 

v Dolní Lhotě.  

V celém území je navrţeno 46 volně stojících rodinných domů a občanské vybavení 

komerčního účelu (obchod se smíšeným zboţím, cukrárna, restaurace, atd.), které úzce 

souvisí s plochou veřejného prostranství určeného pro sportovně-rekreační vyţití. Tato část 

lokality je určena pro všechny občany, kteří touţí po relaxaci a pohybu. V dané obci je 

vzrůstající poptávka po nových plochách zástavby ve formě individuálního bydlení, proto 

byly výměry pozemků pro tuto výstavbu navrţeny tak, aby uspokojily velikou škálu ţadatelů, 

kteří touţí po lukrativním bydlení nedaleko velkého města.  

Jelikoţ je návrh urbanistické studie v souladu s Územním plánem obce Dolní Lhota, můţe být 

toto řešení povaţováno za jednu z moţných variant vyuţití daného území. 

 

 

 

 

 

 

 

 


