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1. ÚVOD 

 

Úkolem mé bakalářské práce je vypracování územní studie lokality podél ulice 

Broskvoňová v Ostravě-Hošťálkovicích. Studie bude zpracována na základě urbanistických a 

technických podmínek v lokalitě k vytvoření předpokladů pro naplnění územního plánu města 

Ostrava na funkční vyuţití území. 

 

Návrh obsahuje 2 varianty a nejvhodnější varianta bude dále detailněji zpracována. 

Součásti studie bude urbanistický návrh zpracován formou zástavby rodinnými domy. 

Poskytuje komplexní řešení zahrnující celkové rozvrţení území, návrh komunikací, statické 

dopravy, zeleně a řešení plochy pro relaxaci a sport. 

 

Jedná se o pozemek nezastavěný, v současné době se zastoupením orné půdy na okraji 

městského obvodu Ostrava-Hošťálkovice v blízkosti zastavěných ploch, kde je moţné 

napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

Pouţité výchozí materiály pro zpracování návrhu studie je územní plán města Ostrava 

pro městský obvod Hošťálkovice, záměr městského obvodu, získané mapové podklady, 

vyjádření dotčených orgánů a poţadavky místního obecního úřadu. 
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2. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

 

2.1 Územní plánování 

 

Činnost územní plánování upravuje Zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon a 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. – O obecných poţadavcích na vyuţití území.  

 

Územní plán je záměr jak uspořádat dané území v budoucích letech. Je to činnost, 

která soustavně a komplexně řeší funkční vyuţití území, stanoví jeho zásady organizace, 

věcné i časové koordinace výstavby a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Vytváří 

předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních 

hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o ţivotní prostředí a ochranu jeho hlavních 

sloţek – vody, půdy a ovzduší. Je činností soustavnou a komplexní. [1] 

 

2.1.1 Nástroje územního plánování 

 

Nástroje územního plánování tvoří územně plánovací podklady, politika územního 

rozvoje, územně plánovací dokumentace, územní řízení a územní opatření. 

 

Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které obsahují zjištění 

a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území limitami. Pořizuje 

je úřad územního plánování pro obec s rozšířenou působností nebo krajský úřad. Slouţí jako 

podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich 

změně a pro rozhodování v území. [2] 

 

Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období poţadavky na konkretizaci 

úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, 

zejména s ohledem na udrţitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro 

naplňování těchto úkolů. S ohledem na moţnosti území koordinuje tvorbu a aktualizaci zásad 

územního rozvoje, tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními úřady a 

záměry na změny v území republikového významu a stanoví úkoly zajišťující tuto koordinaci. 
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Územně plánovací dokumentaci tvoří podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

zásady územního rozvoje, územní plán obce a regulační plán. Zásady územního rozvoje 

stanoví zejména základní poţadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje. Územní 

plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního 

plánování. Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro vyuţití pozemků, 

pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území.  

 

Výsledkem územního řízení je územní rozhodnutí nebo územní souhlas. Zákon 

rozlišuje pět typů územního rozhodnutí: 

 

- Rozhodnutí o umístění stavby 

- Rozhodnutí o změně vyuţití území 

- Rozhodnutí o změně stavby 

- Rozhodnutí a dělení nebo scelování pozemků 

- Rozhodnutí o ochranném pásmu 

a dva typy územního opatření: 

 

Územní opatření o asanaci území nebo o stavební uzávěře, která omezuje nebo 

zakazuje stavební činnost ve vymezeném území. [8] 

 

2.2 Urbanismus 

 

Obsahuje metody, postupy a činnosti k harmonickému usměrnění lidského osídlení. 

Vyuţívá se při řešení zástavby měst, obcí a krajiny, často jako i nástroj v územním plánování. 

Urbanismus řeší nejen problémy technické, ale i výtvarné a estetické. [1] 
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2.2.1 Cíl a charakter urbanismu 

 

Převáţnou část ţivotního prostředí člověka v sídlech tvoří urbanistická a 

architektonická díla. Pro splnění cílů se v urbanismu hledají a stanovují obecné vědecké 

zákonitosti, pracovní metody a vypracovávají se plány řešení osídlení a krajiny, vhodné 

k realizaci. Většinou je poţadováno ekonomicky, esteticky a ekologicky vhodné vyuţití 

území s vytvořením příznivého ţivotního prostředí člověka a ostatních organizmů. [1] 

 

2.2.2 Metody a nástroje urbanistické tvorby 

 

Nástroji urbanistické tvorby jsou jednak jednoduché urbanistické prvky, jednak 

sloţitější základní urbanistické soubory. V urbanismu se pracuje i s detaily, které jsou na 

pomezí urbanismu a architektury, jako jsou uliční a stavební čáry, výšky objektů a jejich 

výškové členění, osy tras, pohledové cíle. [1] 

 

2.3 Urbanizace 

 

Znamená postupné soustřeďování obyvatel do sídel městského rázu. Je to příliv 

obyvatel z venkova do měst a koncentrace výrobních i nevýrobních funkcí do měst. Scestím 

urbanizace je nadměrná, organizačně a technicky nezvládnutá koncentrace obyvatel 

s vytvářením obřích měst – megalopolí, provázená vznikem oblastí se zástavbou chatrčí  

( slums, favely) bez vodovodu, kanalizace, elektřiny a likvidace odpadů. [1] 

 

2.4 Ţivotní prostředí 

 

Je vše, co z okolí působí na organismus včetně člověka, který je subjektem ţivotního 

prostředí. Jeho sloţky tvoří především půda, ovzduší, vody a ekosystémy. [1] 
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2.5 Obecné poţadavky na vyuţití území 

 

2.5.1 Plochy s rozdílným způsobem využití 

 

Plochy bydlení – se samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení 

v kvalitním prostředí, umoţňující nerušný a bezpečný pobyt, k rekreaci a relaxaci obyvatel, 

dostupnosti veřejného prostranství a občanského vybavení. Zahrnují zpravidla pozemky 

bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury, a pozemky veřejných prostranství. [7] 

 

Plochy veřejných prostranství – se obvykle samostatně vymezují 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. Zahrnují 

z pravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další 

pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení. [7] 

 

Plochy technické infrastruktury – zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi 

provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, 

kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, 

energetických a komunikačních vedení. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky 

související dopravní infrastruktury. [7] 

 

Plochy dopravní infrastruktury – například stavby pozemních komunikací, drah, 

vodních cest, letišť a s nimi související zařízení. [8] 

 

2.5.2 Vybrané požadavky na umístění staveb 

 

Stavby podle druhu a potřeby se umísťují tak, aby bylo moţné jejich napojení na sítě 

technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku 

umoţňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup poţární techniky. 

Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem 
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připojení vyhovovat poţadavkům bezpečného uţívání staveb a bezpečného a plynulého 

provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Stavby se umísťují tak, aby stavba ani její 

část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici 

pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemoţněna zástavba sousedního 

pozemku. [7] 

 

 

2.6 Technické poţadavky na stavby 

 

2.6.1 Vybrané požadavky na připojení staveb na sítě technického vybavení 

 

Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo vodovod pro 

veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení poţárů a zařízení pro zneškodňování odpadních 

vod, sítě potřebných energií a na sítě elektronických komunikací. Kaţdá přípojka stavby na 

vodovod pro veřejnou potřebu a sítě potřebných energií musí být samostatně uzavíratelná. 

Místa uzávěrů musí být přístupná a trvale označená.  

 

Podle druhu a potřeby musí být stavby napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, 

pokud je to technicky moţné a ekonomicky přijatelné. V opačném případě je nutno realizovat 

zařízení pro zneškodňování odpadních vod. [6] 

 

2.7 Rodinný dům 

 

2.7.1 Definice rodinného domu 

 

Rodinný dům je stavba určena k bydlení, která svým dispozičním uspořádáním 

vyhovuje rodinnému bydlení a kde je minimálně polovina podlahové plochy místností a 

prostorů určena k bydlení. Rodinný dům má mít maximálně tři samostatné byty, nejvýše dvě 

nadzemní podlaţí a jedno podzemní podlaţí a podkroví. [3] 
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2.7.2 Výhody a nevýhody rodinných domů 

výhody RD:  -individuální charakter bydlení 

   -přímí vztah k venkovnímu prostředí 

   -objemová rozmanitost 

   -univerzální orientace 

   -uplatnění individuálních zájmů 

   -pro všechny věkové kategorie 

nevýhody RD:  -docházková vzdálenost 

   -větší délky komunikací a technické infrastruktury 

   -malá urbanistická ekonomie 

 

2.7.3 Třídění rodinných domů podle způsobu zástavby 

 

izolované -samostatné 

-pásová zástavba 

-řetězová zástavba 

-hnízdová zástavba 

 

sdružené -dvojdomy 

-čtyřdomy 

 

skupinové -řadové 

-atriové 

-terasové 

mobilní 

 

2.7.4 Odstupné vzdálenosti rodinných domů 

 

-vzdálenost mezi samostatně stojícími RD min. 7 m, (individuální rekreace 10 m) 

-vzdálenost od hranic pozemků min. 2 m 

-ve zvláště stísněných podmínkách můţe být vzdálenost mezi RD sníţena na 4 m  

-vzdálenost průčelí s okny obytných místnosti min. 3 m od okraje komunikace 
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Obr.1 Odstupné vzdálenosti RD [3] 

 

 

2.8 Dopravní řešení 

 

2.8.1 Řešení místních komunikací 

 

Účelem projektování je zajištění co největší bezpečnosti všech účastníků dopravy 

v obcích, zejména chodců a cyklistů a vytvoření takových podmínek, aby prostor komunikace 

plnil funkci jak dopravní tak i obsluţnou, pobytovou a společenskou v závislosti na významu 

komunikace a na prostoru obce.  

 

Základním nástrojem zklidňování dopravy na obsluţných komunikacích je sniţování 

dovolené rychlosti na 30 km/h, tj. navrhování zón s omezenou rychlostí. Tato opatření na 

komunikační síti mohou být organizačního charakteru, ale měla by být podpořena stavebními 

úpravami. [5] 
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2.8.2 Řešení komunikací pro chodce 

 

Provoz chodců je integrovanou součástí dopravního a územního plánování v obcích a 

musí být vţdy zvaţován společně s poţadavky ostatních účastníků provozu – cyklistů, veřejné 

osobní dopravy, motorových vozidel. Míru kvality pohybu chodců vyjadřují moţnosti volby 

rychlosti pohybu, předcházení dalších chodců, manévry bez konfliktů mezi chodci, moţnosti 

změny a rychlosti a způsobu chůze. Jsou to ukazatelé podobné pro pohyb vozidel. 

 

Bezpečnost pohybu chodců nepříznivě ovlivňují vysoké rychlosti vozidel. Proto se na 

komunikacích s intenzivním provozem doporučuje sniţovat rychlosti motorových vozidel 

regulačními opatřeními. [5] 

 

2.8.3 Odstavné a parkovací plochy 

 

Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují jako samostatné plochy 

mimo prostor místní komunikace, v samostatných stavbách podzemních i nadzemních, jako 

součásti bytového i nebytového charakteru a také jako parkovací pruhy nebo pásy v hlavním 

dopravním prostoru i přidruţeném prostoru na komunikacích funkčních skupin B a C. 

 

Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují u všech potenciálních 

zdrojů a cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol a 

zařízení občanské vybavenosti. [5] 
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2.9 Limity technické infrastruktury 

 

2.9.1 Ochranná pásma 

 

Vodovod:  do DN 500 mm … 1,5m od vnějšího líce potrubí oboustranně 

   nad DN 500 mm … 2,5 m od vnějšího líce potrubí oboustranně 

 

 

Kanalizace:  do DN 500 mm … 1,5m od vnějšího líce potrubí oboustranně 

   nad DN 500 mm … 2,5 m od vnějšího líce potrubí oboustranně 

 

Plynovod STL:  v zastavěném území 1 m od vnějšího líce potrubí oboustranně 

 

El. vedení:  nadzemní vedení NN 7m od krajního vodiče po obou stranách 

   podzemní vedení do 110kV 1 m od krajního vodiče po obou stranách 

    [4] 
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3. CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

3.1 Popis lokality 

 

3.1.1 Historie Obce 

 

Malebná ves, jako by vklíněna do soutoku dvou řek Odry a Opavy, jejíţ úbočí se 

svaţují do tří světových stran. Dnes jsou Hošťálkovice jedním z 23 městských obvodů 

největšího města moravskoslezského kraje – Ostravy.  

Osídlení dnešního území Hošťálkovic začalo jiţ v době předhistorické, jak dokazují 

archeologické nálezy. Vznik první slovanské osady kladou historikové do období let  

1200 – 1250. Průzkum na Hošťálkovickém kopci Dubíčku potvrdil trvalejší pobyt lovců 

mamutů výskytem kamenných nástrojů příslušejících patrně starobylejší kultuře aurignacienu.  

 

 Zakladatelem či majitelem Hošťálkovic byl nějaký Hošťálek. Nejstarší písemná 

zmínka o vsi pochází z roku 1377. Jedná se o nejstarší německy psanou listinu o dělení 

Opavska, která zmiňuje i ves Hošťálkovice. Podle historika dr. Adolfa Turka však musíme 

předpokládat, ţe byly Hošťálkovice zaloţeny jiţ nejméně 100 let dříve, čemu nasvědčuje 

způsob zaloţení vsi, typ místního názvu a konečně i výhodná poloha nad soutokem řek. 

 

Naprosto spolehlivá zpráva o Hošťálkovicích pochází z dob husitských z roku 1434, a 

to v souvislosti s koupí vsi Martinov rytířem Mikulášem Zajíčkem. Jeho synové Lacek a 

Václav Zajíčkové dosáhli v roce 1478 na opavském kníţeti Viktorinovi propuštění 

Hošťálkovic z lenního svazku. A pravděpodobně v  této době vznikla u vrchnostenského 

dvora i tvrz, která leţela v místě nazývaném v listinách Hradisko. Od roku 1502 měnily 

Hošťálkovice často majitele.  

 

Hošťálkovice, jako celé Hlučínsko, patřily k zemím Koruny české.  Do roku 1742 byly 

součástí Rakousko-uherské monarchie. Po prohrané slezské válce v roce 1742 a uzavření 

Vratislavského míru musela císařovna Marie Terezie odstoupit velkou část Slezska Prusku, a 
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tím byl přerušen kontakt s českými zeměmi. Součástí Pruska byly Hošťálkovice178 let. Spolu 

s ostatními obcemi Hlučínska prodělávaly zcela odlišný vývoj neţ dosud.  

 

Obyvatelstvo Hošťálkovic se aţ do počátku 19. století zabývalo výhradně 

zemědělstvím. V roce 1607 tu bylo 12 sedláků a 10 zahradníků, ke konci třicetileté války 

zůstalo jen 5 sedláků a 2 zahradníci. V roce 1723 bylo v Hošťálkovicích jiţ 11 sedláků a 12 

zahradníků. O 60 let později zde ţilo 234 obyvatel. Rozvoj průmyslu v sousední ostravské 

aglomeraci ovlivnil i ţivot na vesnici a její další demografický vývoj. Stále více obyvatel 

začalo pracovat v blízkých dolech a továrnách. Do Hošťálkovic přibýval stále větší počet  

obyvatel odjinud. V roce 1825 tu bylo uţ 68 domů a 312 obyvatel, vodní mlýn a pila.  

 

1. května 1920 začaly na navráceném území platit všechny československé zákony. 

19. září 1923 se konaly první volby do obecního zastupitelstva po přičlenění 

k Československu.  Hošťálkovice byly osvobozeny Rudou armádou v noci z 30. dubna na  

1. května 1945. Po osvobození spadaly jako samostatná obec aţ do roku 1949 do okresu 

Hlučín. V roce 1976 byly integrovány do města Ostravy a prakticky ztratily svou 

samostatnost. Místní národní výbor byl zrušen. V Hošťálkovicích pracoval pouze občanský 

výbor.  Po listopadových událostech v roce 1989 se Hošťálkovice dočkaly opět samostatnosti.  

Po volbách v roce 1990, po téměř 15 letech, se 7. prosince 1990 konalo ustavující zasedání 

zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice. Slib sloţilo 14 členů zastupitelstva. Prvním 

starostou po historických změnách v Československu se stal Ing. Jan Černota. [9] 

 

 

 

 

Obr. 2 Znak obce Hošťálkovice 
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3.1.2 Základní údaje 

 

Hošťálkovice patří do jednoho ze třiadvaceti městských obvodů města Ostravy 

v Moravskoslezském kraji. Nachází se mezi městskými obvody Pustkovec a Přívoz. Rozloha 

obce činí 5,29 km
2
 a počet obyvatel ( k 31.12. 2009) byl 1573. Rozloha řešené lokality má 

přibliţně 5,2 ha. 

 

 

 

 

Obr. 3 Poloha obce Hošťálkovice v rámci ČR 

 

 

Statutární město Ostrava s městským obvodem Hošťálkovice se nachází 10 km jiţně 

od státní hranice s Polskem a 50 km západně od hranice se Slovenskem, v severním okraji 

Moravské brány. Městem protékají řeky Odra, Ostravice, Opava a Lučina. 

 

 



22 

 

 

Obr. 4 Poloha řešeného území (červeně vyznačeno) rámci obce 

 

 

3.1.3 Občanská vybavenost 

 

V malé obci se nachází jen nejnutnější občanská vybavenost ve formě pošty, základní 

školy, malých obchodů, restaurace a zdravotnického zařízení. Doplňující sluţby zajišťují 

přilehlé části města Ostravy. 

 

3.1.4 Klimatické podmínky 

 

Území spadá do mírně teplé klimatické oblasti s nadmořskou výškou 227 m. n. m., 

avšak má určité odlišnosti způsobené vysokou koncentrací průmyslu a specifickými 

podmínky ostravské pánve, kterými se liší. Průměrný úhrn ročních sráţek se pohybuje okolo 
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863,3 mm. Průměrná roční teplota je  8,8°C. Průměrná lednová teplota činí – 1,1 °C a 

průměrná červencová teplota je 18,8 °C. [11] 

 

3.1.5 Životní prostředí 

 

Vzhledem k velké míře průmyslu je po celé ploše města Ostravy a okolí dlouhodobě 

znečištěné ţivotni prostředí, zvláště ovzduší. Ve znečištění rakovinotvorným benzopyrenem 

patří podle měření Českého hydrometeorologického ústavu k nejzamořenějším oblastem 

v České republice. Také koncentrace prachových částic jsou v ostravském ovzduší nejvyšší 

v zemi. V roce 2005 překračovalo znečištění prachem přípustný denní limit 160 dní roku. [11] 

 

3.1.6 Památky a kulturní vyžití 

 

Obec Hošťálkovice je úzce spjata s vývojem města Ostravy, coţ má dopad na památky 

a kulturní vyţití, které se převáţně nachází v jiných větších částech městských obvodů. 

 

Kulturní vyţití přímo v obci nalezneme v podobě klubů důchodců, šachistů, dále svaz 

zahrádkářů, sbor dobrovolných hasičů a další. 

 

Na rozdíl od jiných velkých měst se nemůţe Ostrava pyšnit mnoha významnými 

architektonickými památkami, ale z hlediska moderní architektury patří naopak 

k nejzajímavějším místům v celé České republice. Příkladem jsou stavby v podobě mostu 

Miloše Sýkory, Nová radnice, budova se sídlem firmy Severomoravská plynárenská a.s. 

 

Ke kulturní tradici města Ostravy patří kaţdoroční festivaly. Například festivaly typu 

Colours of Ostrava, Folklor bez hranic, Irský kulturní festival, Janáčkovy Hukvaldy. Ostrava 

stálé více vstupuje do podvědomí lidí jako příjemné centrum bohatého kulturního dění, 

sportovní vyţití, zajímavých výstav a zábavyy. 
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3.1.7 Sport 

 

V obci je hlavní sportovní náplní místní kopaná, která se odehrává na niţší úrovni. 

Jiné příleţitosti v různém odvětví sportu nalezneme opět ve větších částech městských 

obvodů města Ostravy. 

 

K dispozici je rozsáhlá nabídka sportovišť. Jednou z dominant je hokejový stánek ČEZ 

aréna ve Vítkovicích. Tato víceúčelová hala s kapacitou 12 500 diváků je místem konání 

mnoha vrcholových sportovních evropských i světových šampionátů. 

 

Dále můţeme nalézt fotbalové stadióny, tenisové kurty, plavecké bazény a další. 

 

3.1.8 Dopravní infrastruktura 

 

Dopravní podnik Ostrava je společnost zajišťující provoz městské hromadné dopravy 

v Ostravě. Provozuje síť autobusových, tramvajových a trolejbusových linek, které jsou 

zahrnuty do Ostravského dopravního integrovaného systému. 

 

Obec je ve spojení s okolím autobusovou dopravou dopravního podniku Ostrava a 

společností Veolia a.s. po silnicích III. třídy. V samotné obci jsou komunikace sběrné a 

obsluţné. Obec do budoucna plánuje napojení na přilehlou dálnici D1. 
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Obr. 5 Silniční síť na území Ostravy 

 

3.1.9 Technická infrastruktura 

 

Zásobování pitnou vodou – území statutárního města Ostravy je zásobováno pitnou 

vodou ze zdrojů Ostravského oblastního vodovodu, v přibliţném rozsahu 65 -70 % a 

z podzemních zdrojů v rozsahu 30 – 35 %.  

 

Vodárenské nádrţe Šance na řece Ostravici, Morávka na řece Morávce a Kruţberk na 

řece Moravici tvoří hlavní zdroje pro Ostravský oblastní vodovod. Vodovodní síť na území 

města provozuje a spravuje společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s.. [10] 

 

Na území obce Hošťálkovice vede vodovodní řád DN 80 mm, který je napojen na 

vodovodní síť v městském obvodu Ostrava – Martinov. 
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Obr. 6 Vodovodní síť na území Ostravy 

 

 

Kanalizace a čištění odpadních vod – území statutárního města Ostrava je 

odkanalizováno převáţně jednotným kanalizačním systémem s odváděním odpadních vod na 

čistírny odpadních vod. Oddílný kanalizační systém byl vybudován jen v určitých částech 

města a jeho městských obvodů i na území obce Hošťálkovice. Ve městě jsou stále oblasti, u 

kterých je odkanalizování řešeno volnými výustmi do recipientu nebo v bezodtokových jímek 

( ţumpy). Čištění odpadních vod je prováděno mechanicko-biologickou Ústřední čistírnou 

odpadních vod v Ostravě – Přívoze, do ketré se přivádí odpadní vody jak od obyvatelstva, tak 

i z průmyslu. [10] 

 

V obci se nachází splašková a dešťová kanalizace o DN 200, 300, 400 mm, kde 

splašková kanalizace je napojena na čistírnu odpadních vod v Ostravě – Přívoze. 
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Obr. 7 Kanalizační síť na území Ostravy 

 

Zásobování plynem – dodávky zemního plynu zajišťuje Severomoravská plynárenská 

a.s., člen RWE Group. Zásobování je z tranzitního plynovodu přes regulační stanice 

VVTL/VTL. Z těchto regulačních stanic je přivedeno do Ostravy několik VTL přívodů DN 

300 – 500.  

 

Zemní plyn se vede pomocí rozvodných sítí – vysokotlakých, středotlakých a 

nízkotlakých rozvodů. [10] 

 

Obcí Hošťálkovice prochází středotlaké plynovodní potrubí STL DN 63 PE, které 

vede z Ostravy – Přívoz přes Hošťálkovice dál do Hlučína. 

 



28 

 

 

 

Obr. 8 Plynovodní síť na území Ostravy 

 

Zásobování elektrickou energií – je zajištěno z distribuční sítě VVN 110 kV, která 

přenáší elektrický výkon ze strategických uzlů nadřazených přenosových soustavy VVN 220 

kV a ZVN 400 kV a elektráren, pro napájející místa. 

 

 Potřeba Ostravy je kryta ze 35 % z místních zdrojů ( elektrárny Třebovice a 

Vítkovice), zbytek dodává celostátní rozvodná síť. Hlavním distributorem elektrické energie 

na území města Ostravy je společnost ČEZ a.s. [10] 

 

V řešeném území obce se nachází nadzemní elektrické vedení VN do 35 kV, které přes 

transformační stanici pokračuje jako elektrické nadzemní vedení NN. 
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Obr. 9 Elektrizační síť na území Ostravy 

 

 

Telekomunikační spoje – provoz telekomunikační sítě zajišťuje Telefónica O2. 

Z velké části města jsou dostupné sloţky metropolitní sítě provozované společností OVANET 

a.s.. Ve městě také působí několik alternativních telekomunikačních operátorů. Pro přístup na 

internet a datové přenosy je město pokryto radiovými sítěmi společností GTS Novera. [10] 
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4. NÁVRH ŘEŠENÍ - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

Název:  Územní studie lokality podél ulice Broskvoňová, Ostrava - Hošťálkovice 

Objednatel:  Městský obvod Ostrava – Hošťálkovice 

Zpracoval: Michal Klapka, Litovel – Nová Ves 12, 783 21 

 

4.1 Cíle řešení 

 

Cílem řešení je vytvoření urbanistického návrhu se zástavbou rodinných domů, 

dopravních a technických infrastruktur. Návrh bude vycházet ze stávající okolní zástavby a 

architektonického a urbanistického řešení. Řešené území se nachází v jihozápadní části obce 

Hošťálkovice. Výměra zájmového řešení je 5,2 ha. Nová zástavba by měla nemalou mírou 

přispět k novému rozvíjení obce. 

 

4.2 Mapové podklady 

 

-Územní plán města Ostravy pro městský obvod Hošťálkovice 

-Katastrální mapa města Ostravy pro městský obvod Hošťálkovice 

-Výškopis z internetového portálu (www.cuzk.cz) 

-Polohopis z internetového portálu (www.cuzk.cz) 

-Ortofoto mapa z internetového portálu (www.mapy.cz) 

-Limity hodnot území z internetového portálu (www.ostrava.cz) 

-Vyjádření dotčených správců sítí: 

 

 -vodovody a kanalizace 

 -plynárny 

 -telekomunikace 

 -energetika 

 

 

 

http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/
http://www.ostrava.cz/
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4.3 Poloha a stávající vyuţití území 

 

Řešené území se nachází v jihozápadní části obce, kde ze severní strany je území 

zakončeno bývalou budovou zemědělského druţstva. Z východní hranice k pozemku přiléhá 

ulice Broskvoňová. Ze západní a jiţní strany lemuje území orná půda, kde do budoucna se 

plánuje další bytová výstavba. Dnešní stávající zájmové území je vyuţívané jako orná půda 

pro zemědělské účely. 

 

4.4 Vlastnictví pozemků 

 

Pozemek je zapsán do katastru nemovitostí pod č. 1177/1, určený podle územního plánu 

města Ostravy k výstavbě individuálního bydlení. Vlastníkem pozemku je statutární město 

Ostrava. 

 

4.5 Limity území 

 

4.5.1 Funkční využití 

 

Vhodné  

– nájemné domy, rodinné domky, vesnická zástavba 

– vybavenost, slouţící danému a širšímu území: zařízení obchodu, sluţeb, stravování,   

   ubytování, církevní, kulturní, volnočasové aktivity 

– podstatě neobtěţující drobná výroba, výrobní sluţby, sklady, řemeslnické dílny, záliby 

– příslušné komunikace motorové, cyklistické, pěší, parkoviště, manipulační plochy 

– zeleň ochranná, obytná a veřejná 

 

Přípustné 

– zařízení zábavní, zařízení sociální péče 

– zahradnictví, zelinářství, chov domácího zvířectva 

– boxové a hromadné garáţe 

– nezbytná technická vybavenost 
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Výjimečně přípustné 

– vybavenost předškolní, školní, zdravotnická 

– sportoviště 

– zahrady a zahrádkové osady              

 

5. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

5.1 Návrh varianty 1 

 

Ve variantě jedna je navrţena zástavba tvořená samostatně stojícími rodinnými domy. 

Návrh se drţí a vychází z okolní urbanistické zástavby. Návrh obsahuje jak parcely pro 

soukromé účely tak veřejné prostranství s parkem v klidné části zástavby pro relaxaci a 

odpočinek obyvatelstva.  

 

Park, který je umístěny v centrální části má navrţené víceúčelové hřiště s dětskými 

prvky pro širší věkové kategorie, mobiliář, pěší stezky a zeleň, která odděluje park od 

komunikací a okolní zástavby čímţ dodává pocit klidu a bezpečí. 

 

Rozparcelování území splňuje poţadavky na plošné a prostorové uspořádání 

zájmového území. Je zde navrţeno 35 rodinných domů o různých výměrách parcel od 

 800 – 1250 m
2
. Objekty jsou situovány vzhledem ke světovým stranám a ke komunikacím.  

 

5.2 Návrh varianty 2 

 

Druhá varianta je obdobná jako první, opět je navrţená zástavba tvořená samostatně 

stojícími rodinnými domy. Návrh opět vychází z okolní urbanistické zástavby a obsahuje jak 

parcely pro soukromé účely tak veřejné prostranství s parkem v klidné části zástavby pro 

relaxaci a odpočinek obyvatelstva. 
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V tomto případě se veřejné prostranství nachází v severní části zájmového území, kde 

i zde návrh obsahuje víceúčelové hřiště s prvky dětských hřišť pro širší věkové kategorie, 

mobiliář, pěší stezky a zeleň, která odděluje park od komunikací a okolní zástavby čímţ 

dodává pocit klidu a bezpečí. 

 

Rozparcelování území splňuje poţadavky a nároky na plošné a prostorové uspořádání. 

Je zde navrţeno 31 rodinných domu o výměře parcel od 850 – 1355 m
2
. Objekty jsou 

situovány vzhledem ke světovým stranám a komunikacím. 

 

5.3 Výběr varianty 

 

Pro další podrobnější zpracování byla vybrána varianta č. 1 z hlediska efektivnějšího 

řešení. Obě varianty se liší počtem pozemků s rodinnými domy a velikostí parcel. Návrh 

komunikací a umístění veřejného prostranství je téţ odlišné. 

 

5.4 Podrobněji zpracovaná varianta 1 

 

5.4.1 Dopravní řešení 

 

-Silniční komunikace 

 

Řešené území v lokalitě podél ulice Broskvoňová se zástavbou rodinných domů, bude 

napojeno na nově zrekonstruovanou místní komunikaci Broskvoňová, která jiţ nevyhovuje 

jak po stránce dopravní tak technické. Nově navrţená komunikace bude obousměrná šířky 6,5 

m pro maximální dovolenou rychlost 50 km/h. Funkční třída komunikace s kategorií C. Tato 

komunikace bude po dopravní stránce označená jako hlavní a bude základní osou pro spojení 

nové výstavby s okolím. Po obvodu území je nově navrţena obousměrná komunikace šířky 

6,5 m pro maximální dovolenou rychlost 30 km/h, z důvodu bezpečnosti a zvýšeného pohybu 

lidí a bude napojena na ulici Broskvoňová na třech strategicky dopravně významných uzlů. 

Funkční třída je kategorie C. Ve střední části území slouţí pro obsluhu tří rodinných domů 
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navrţena jednosměrná komunikace šířky 3,5 m pro maximální dovolenou rychlost 30 km/h, 

funkční třídy C. 

 

Vozovky jsou navrţené s lehkým s asfaltovým krytem a odvodnění je do uličních 

vpustí, které jsou svedené do dešťové kanalizace. 

 

Podélný sklon vozovek vychází ze členění terénu. Příčný sklon je navrţen 

jednostranně nebo střechovitě se sklonem 2,5 %. V místech sjezdu k rodinným domům bude 

betonový obrubník navrţených komunikací sníţen. Poloměry oblouků zatáček je 10 m. 

 

Velikosti a rozhledové poměry se stanoví podle normy ČSN 73 6110, Projektování 

místních komunikací. Na ploše rozhledového trojúhelníků nesmí být překáţky zabraňující 

výhledu vyšší neţ 0,7 m, jako například oplocení, vzrostlá zeleň. 

 

-Pěší komunikace 

 

Pěší komunikace jsou navrţeny jednostranně i oboustranně podél komunikací. Povrch 

je tvořen ze zámkové dlaţby uloţený na štěrkový podsyp. Šířka pěších komunikací je 1,5 m, 

pokud je mezi vozovkou a pěší komunikací vloţen pás veřejné zeleně. V případě, kdy 

vozovka přímo sousedí s pěší komunikací je šířka navrţena 2 m, kvůli bezpečnému odstupu. 

Příčný sklon je 2 % spádovaný směrem k vozovce nebo veřejnému pásu zeleně. V místě 

kříţení s komunikací a při sjezdu k rodinným domům bude obrubník sníţen na 20 mm, 

s ohledem na osoby se sníţenou pohyblivostí podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., O obecných 

poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb.  

 

-Parkování vozidel 

 

 V návrhu se počítá s parkovacím stáním u jednotlivých rodinných domů garáţové a 

popřípadě na jednotlivých vlastních příjezdových komunikacích. Jako doplňující parkovací 

stání je podélné, přilehlé u místních komunikací v počtu 8 míst. U veřejného prostranství 

s parkem je navrţeno šikmé stání pod úhlem 60° se 6 parkovacími místy doplněné o 2 místa 

pro osoby se sníţenou pohyblivostí. 
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-Dopravní značení 

 

 Dopravní značení je opatřeno svislými dopravními značkami s upřesněním v přednosti 

jízdě a potřebným opatřením. Svisle značení můţe být doplněno o značení vodorovné. 

 

5.4.2 Technická infrastruktura 

 

-Zásobování pitnou vodou 

 

Nově navrţený vodovodní řád je napojen na stávající vodovodní síť DN 80 PVC, 

v ulici Broskvoňová. Z důvodu výškového uspořádání terénu je vodovodní síť rozdělena do 

dvou tlakových pásem. V jiţní části řešeného území byla část vodovodní sítě o DN 50 PVC 

zrušena a nahrazena novým vedením. Navrţená vodovodní síť bude průměru DN 80 PVC. 

Jsou zde navrţeny tři nadzemní hydranty po maximálních vzdálenostech 400 m. Přípojky 

k jednotlivým rodinným domům se provedou podle potřeby navrtávkami. Ochranné pásmo 

vodovodní sítě je stanoveno v normě ČSN 73 6005, Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení, které činí do DN 500 1,5m. Zásobování a provoz zajišťuje OVAK a.s. 

 

Detailnější prostorové uspořádání a napojení vodovodní sítě je patrné z výkresu č. 10, 

Technická infrastruktura – vodovod, kanalizace 

 

-Kanalizace 

 

 Řešeným územím v ulici Broskvoňová prochází kanalizace splašková DN 300, která 

se následně v jiţní části zvětšuje na DN 400. Kanalizace se následně odvádí do čistírny 

odpadních vod v Ostravě – Přívoze. V Jiţní části prochází dešťová kanalizace DN 300. 

Nově navrţená kanalizace splašková i dešťová o DN 300 je uloţena v nově navrţených 

komunikacích se spádem od 2 – 9,7 %. Kanalizační šachty jsou umístěny po maximálně 50 m 

vzdálenostech. Dešťová kanalizace odvádí vodu z veřejného prostranství jak z komunikací, 

tak z pásů vzrostlé zeleně pomocí uličních vpustí. Přípojky k jednotlivým rodinným domům o 

DN 150 jsou opatřeny vlastní kanalizační čistící šachtou. Podle zákona č. 274/2001 Sb.  

O vodovodech a kanalizacích, je stanovené ochranné pásmo do DN 500 1,5 m. 
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Detailnější prostorové uspořádání a napojení kanalizační sítě je patrné z výkresu č. 10, 

Technická infrastruktura – vodovod, kanalizace 

 

-Zásobování plynem 

 

 Napojení na stávající plynovodní síť STLDN 63 PE se provede v ulici Broskvoňová. 

Nově navrţené vedení je středotlaké o průměru 63 s označením STL DN 63 PE. Plynovodní 

přípojky k rodinným domům jsou navrţené o průměru DN 32 mm. Ochranné pásmo 

plynovodních přípojek a středotlakového plynovodního vedení je stanoveno na 1 m. 

 

Detailnější prostorové uspořádání a napojení plynovodní sítě je patrné z výkresu č. 9, 

Technická infrastruktura – plyn, elektřina, veřejné osvětlení, telekom 

 

-Zásobování elektrickou energií 

 

 V severní části nad řešeným územím vede nadzemní elektrické vedení VN do 35 kV,  

které je ukončeno napojením na stoţárovou transformační stanici. Tato stanice slouţí jako 

výchozí bod pro napojení nově navrţených elektrických sítí podzemního vedení NN a pro 

napojení veřejného osvětlení se samostatným okruhem. Při vytváření návrhu zástavby muselo 

být zrušeno nadzemní elektrické vedení NN a nahrazeno podzemním NN. 

 

Detailnější prostorové uspořádání a napojení elektrické sítě je patrné z výkresu č. 9, 

Technická infrastruktura – plyn, elektřina, veřejné osvětlení, telekom 

 

-Spoje 

 

 Stávající vedení bude po celé délce zrušeno a nahrazeno novým vedením uloţeného do 

přilehlých prostor nově vzniklých komunikací, z důvodu nově vytvořeného plošného 

urbanistického uspořádání území. Provozovatelem spojů je Telefónica O2. 

 

Detailnější prostorové uspořádání a napojení elektrické sítě je patrné z výkresu č. 9, 

Technická infrastruktura – plyn, elektřina, veřejné osvětlení, telekom 
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5.4.3 Veřejná zeleň 

 

V řešeném území se nenachází ţádná vzrostlá zeleň, jelikoţ se jedná o ornou půdu. 

Menší vzrostlá zeleň, keře a stromy rostoucí kolem ulice Broskvoňová bude vykácena z 

důvodu rozšiřování a rekonstrukce místní komunikace v ulici Broskvoňová. V urbanistickém 

návrhu se počítá s výsadbou nové zeleně, především na veřejných prostranstvích a zvláště 

v parku, kde se počítá s výsadbou okrasných keřů, menších i větších stromů. Výsadba na 

soukromých pozemcích bude určena výhradně majiteli. Ve veřejném prostranství výsadba 

musí brát ohled na umístění inţenýrských sítí. 

 

5.4.4 Veřejné osvětlení a mobiliář 

 

-Veřejné osvětlení 

 

 Veřejné osvětlení je zajištěno pomocí uličních lamp po vzdálenostech maximálně 30 

m a výšky cca 5 m. Uliční lampy musí zajistit dostatečné osvětlení silničních i pěších 

komunikací. Osvětlení příjezdových komunikací k jednotlivým pozemkům není předmětem 

práce, řeší je majitel individuálně. 

 

-Mobiliář 

 

Navrţeným mobiliářem v řešeném území je především umístění laviček a 

odpadkových košů. Pouţitým typem parkové lavičky je ONE o rozměrech 1600 x 760 x 790 

mm s provedením pevným kotvením k základu nebo volně stojící. Materiálem je broušená 

nerez s masivním dubem s povrchovou úpravou trojvrstvým nátěrovým systémem na bázi 

oleje. Odpadkový koš je typu ONE pevně zabudovaný s vyjímatelnou nádobou o rozměrech  

420 x 420 x 760 mm, s provedením pevně kotvenou k podkladu nebo varianta se stříškou. 

Materiálem je broušená nerez s masivním dubem s povrchovou úpravou trojvrstvým 

nátěrovým systémem na bázi oleje. 
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Obr. 10 Mobiliář (parková lavička, odpadkový koš) 

 

5.4.5 Popis rodinných domů 

 

Návrh rodinných domů pro řešené území není předmětem práce, pouze informativní. 

Pro návrh byl pouţit katalogový typizovaný rodinný dům s provedenými úpravami, typu 

AKTUAL 520 od firmy Euroline. 

 

 Rodinný dům typu AKTUAL 520 je určen pro čtyřčlennou rodinu s jedním 

nadzemním podlaţím a podkrovím bez suterénu. Větší část plochy přízemí tvoří obytný 

velkoprostor, po menší úpravě je moţno kuchyň stavebně oddělit. Objekt je moţno realizovat 

jako dvojdomek spojením dvou vzájemně zrcadlově otočených domů. Boční stěna s garáţí 

umoţňuje osadit dům co nejblíţe pozemku. Dobrý poměr mezi uţitkovou plochou a 

obestavěným prostorem umoţňuje postavit tento dům s nízkými investičními náklady. 

 

Detailnější náhled dispozice a vizualizace je patrné z výkresu č. 12-15, 1.NP RD, Podkroví 

RD, Řez RD, Vizualizace RD 
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-Parametry 

 

Obytné místností:   4 

Zastavěná plocha:   84,6 m
2
 

Obestavěný prostor:   442,7 m
3 

Celková uţitková plocha:  95,3 m
2
 

Celková obytná plocha:  57,9 m
2
 

Výška hřebene střechy:  6,76 m 

Sklon střechy:    38° 

 

 

 

 

Obr. 11 Rodinný dům AKTUAL 520 
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6. VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ NÁROČNOSTI 

 

-Náklady na stavbu rodinných domů: 

Stanovená cena vybraných katalogových typů rodinných domů na klíč, je podle firmy 

Euroline 2 346 975,- Kč.  

 

Celková cena za RD: 35 x 2 346 975 = 82 144 125,- Kč 

 

-Náklady na komunikace: 

Zahrnuté náklady na provedení ţivičné komunikace a parkoviště. Pěší plochy, příjezdové a 

pěší komunikace k RD jsou provedeny ze zámkové dlaţby. 

Poloţka Mnoţství [m
2
] Jednotková cena Pořizovací náklady 

Ţivičná komunikace 8650 1342 11 608 300,- Kč 

Pěší komunikace 2885 782  2 256 070,- Kč 

Parkoviště 305 1342 409 310,- Kč 

Příjezdové komunikace k 

RD 
895 782 699 890,- Kč 

Pěší komunikace k RD 190 782 148 580,- Kč 

Celkem                                                                                                             15 122 150,- Kč 

Tab. 1  Náklady na komunikace 

-Náklady na vedení trubní: 

Zahrnuté náklady vodovodního řádu DN 80 PVC, splašková a dešťová kanalizace DN 300 

PVC, plynovod STL 63 PE. Vše včetně přípojek. 

Poloţka Mnoţství [m] Jednotková cena Pořizovací náklady 

Vodovodní řád DN 80 PVC 1220 1640 2 000 800,- Kč 

Splašková kan. DN 300 

PVC 
800 13900  11 120 000,- Kč 

Dešťová kan. DN 300 PVC 1235 13900 17 166 500,- Kč 

Přípojky vodovodní DN 32 195 4500 877 500,- Kč 

Přípojky kanalizační DN 

150 
355 3650 1 295 750,- Kč 

Plynovod STL 63 PE 1210 2228 2 695 880,- Kč 

Přípojky plynovodní DN 32 175 701 122 675,- Kč 

Celkem                                                                                                             33 479 105,- Kč 

Tab. 2  Náklady na vedení trubní 
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-Náklady na elektrické vedení a telekomunikace: 

Zahrnuje elektrické vedení veřejného osvětlení, podzemní elektrické vedení NN, 

telekomunikace. Vše včetně přípojek. 

Poloţka Mnoţství [m] Jednotková cena Pořizovací náklady 

Podzemní elektr. vedení NN 1415 670 948 050,- Kč 

Veřejné osvětlení 1630 1293  2 107 590,- Kč 

Telekomunikace 1435 175 251 125,- Kč 

Přípojky elektr. vedení 170 312 53 040,- Kč 

Přípojky telekomunikace 210 175 36 750,- Kč 

Celkem                                                                                                              3 396 555,- Kč 

Tab. 3  Náklady na elektrické vedení a telekomunikace 

-Náklady na odstranění a osázení zeleně: 

Poloţka Mnoţství  Jednotková cena Pořizovací náklady 

Pokácení nevhodných 

stromů 
10  [ks] 435 4 350,- Kč 

Odstranění křovin 1190 [m
2
] 243  289 170,- Kč 

Zaloţení trávníku 5200  [m
2
] 54 280 800,- Kč 

Výsadba stromů 21  [ks] 2000 42 000,- Kč 

Výsadba keřů 60  [ks] 25 1500,- Kč 

Celkem                                                                                                                617 820,- Kč 

Tab. 4  Náklady na odstranění a osázení zeleně 

-Náklady na mobiliář: 

Poloţka Mnoţství  Jednotková cena Pořizovací náklady 

Parková lavička 20  [ks] 4500 90 000,- Kč 

Odpadkový koš 10 [ks] 1700  17 000,- Kč 

Celkem                                                                                                                107 000,- Kč 

Tab. 5  Náklady na mobiliář 

-Náklady dětského hřiště: 

Poloţka Mnoţství  Jednotková cena Pořizovací náklady 

Houpačky 4  [ks] 11000 44 000,- Kč 

Domky a průlezky 4  [ks] 95000  380 000,- Kč 

Víceúčelové hřiště 1  [ks] 465000 465 000,- Kč 

Celkem                                                                                                                889 000,- Kč 

Tab. 6  Náklady dětského hřiště 

 

CELKOVÉ NÁKLADY:……………………………………………………135 755 755,- Kč 
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7. ZÁVĚR 

 

Cílem Bakalářské práce bylo vytvořit územní studii lokality podél ulice Broskvoňová 

v Ostravě – Hošťálkovicích. Podařilo se dosáhnout stanovených cílů jak obce Hošťálkovice, 

tak i potřeb pro Bakalářskou práci zadanou fakultou stavební na Vysoké škole Báňské – 

Technické univerzitě v Ostravě. Návrh splňuje funkční vyuţití plochy pro individuální 

bydlení stanovené územním plánem města Ostravy, dodrţení limitů území a dodrţené 

předpisy uvedené v platných českých státních normách, zákonů a vyhlášek. 

 

V úvodní části Bakalářské práce je seznámení s lokalitou, návaznost na širší okolí, 

rozbor stávajícího stavu řešeného území a vývoj obce od prvopočátku do současnosti. 

 

Následující část je věnovaná samotnému návrhu. Byly navrţeny 2 architektonicko – 

urbanistické varianty s různým řešením zástavby. Nejoptimálnější vybraná varianta je dále 

podrobněji zpracována v podobě dopravní a technické infrastruktury. Na závěr se provedlo 

vyhodnocení ekonomické náročnosti vybrané varianty. 

 

Případná realizace zadání Bakalářské práce dodává obci nové moţnosti a udává 

následný směr k dalšímu vývoji obce. Ve své práci jsem pouţil doporučenou literaturu, 

uvedené zdroje a vědomosti dosaţené během studia na fakultě stavební, Vysoké školy Báňské 

– Technické univerzity v Ostravě.    
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PŘÍLOHA č. 1 

Textová část k DUR 

  



 

 

Dokumentace k územnímu řízení – DUR 

 

A/ Úvodní údaje 

Název stavby: Územní studie lokality podél ulice Broskvoňová, Ostrava – Hošťálkovice 

Pozemek: Parcela č. 1177/1 

Ţadatel: Obec Hosťálkovice 

Zpracovatel: Klapka Michal 

 

B/ Průvodní zpráva 

B/1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

a/ Poloha v obci – zastavěná – nezastavěná část obce 

Poloha je v jihozápadní nezastavěné části obce. Pozemek je v mírně svaţitém terénu a 

je v současné době vyuţíván jako orná půda. Podle územního plánu města Ostravy je 

pozemek určen k zástavbě individuálního bydlení. 

 

b/ Údaje o vydané ( schválené) územně plánovací dokumentaci  

 Městem Ostrava je schválený územní plán s určením plochy pro individuální bydlení. 

 

c/ Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací  

 Záměr je v souladu s územním a regulačním plánem města Ostravy. 

 

d/ Údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů 

 Záměr respektuje poţadavky dotčených orgánů 

 

e/ Moţnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

 Dopravní infrastruktura se napojí na nově zrekonstruovanou ulici Broskvoňová. 

Napojení technické infrastruktury dle vyjádření správců. 

 

f/ Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně nerostů a 

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

 Území se nachází na poddolovaném území. Zaloţení RD bude na základě výsledků z 

geologického a hydrogeologického průzkumu. 



 

 

g/ Poloha vůči záplavovému území 

 Řešená lokalita se nenachází v záplavovém území. 

 

h/ Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

 Parcela č. 1177/1 o výměře 50 195,92 m
2
, vyuţívaná jako orná půda 

 Parcela č. 2105/1 o výměře 3 202 m
2
, vyuţívaná jako místní komunikace 

 

i/ Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popř. přístupové trasy 

 Přístup bude umoţněn z ulice Broskvoňová, při rekonstrukci této ulice bude vedena 

objíţďka dle vyjádření dotčených orgánů. 

 

B/2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a/ Účel uţívání stavby 

 Výstavba bude tvořena rodinnými domy v jihozápadní části obce Hošťálkovice, 

doplněna o místní komunikace, mobiliář a veřejnou zeleň. 

 

b/ Trvalá nebo dočasná stavba   

 Jedná o stavbu trvalou 

 

c/ Novostavby nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu 

 

d/ Etapizace výstavby 

 V první etapě dojde k vybudování dopravní a technické infrastruktury. Následný 

postup je ve formě výstavby rodinných domů a na závěr výsadba vzrostlé zeleně a úprava 

terénu. 

 

B/3 Orientační údaje stavby  

a/ Základní údaje o kapacitě stavby 

 Jedná se o výstavbu 35 rodinných domů venkovského typu. Obestavěný prostor je 

442,7 m
2
 a výměry pozemků od 800 – 1250 m

2
. 

 

 



 

 

b/ Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé uţitkové vody 

 Je předmětem dalších stupňů projektové dokumentace. 

 

c/ Celková spotřeba vody 

 Je předmětem dalších stupňů projektové dokumentace. 

 

d/ Odborný odhad mnoţství splaškových a dešťových vod 

 Je předmětem dalších stupňů projektové dokumentace. 

 

e/ Poţadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě 

 Je specializováno v pozdější fázi projektové dokumentaci. 

 

f/ Poţadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

 Je specializováno v pozdější fázi projektové dokumentaci. 

 

g/ Předpokládaná lhůta výstavby 

 Činí jeden rok od započetí stavebních prací. 

 

C/ Souhrnná technická zpráva 

C/1 Popis stavby 

a/ Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

 Potřeba nových moţností k zajištění individuálního bydlení a rozvoj obce. 

 

b/ Zhodnocení staveniště 

 Staveniště má zajištěno potřebné napojení na inţenýrské sítě a prostor pro zázemí 

firmy. 

 

c/ Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení  

 Urbanistický návrh rozmístění budov vychází z okolní zástavby. Zástavba bude 

jednopodlaţní s podkrovím a přistavěnou garáţí. 

 

 

 



 

 

d/ Zásady technického řešení 

 Rodinný dům je jednopodlaţní s podkrovím, bez suterénu, obdélníkového půdorysu se 

sedlovou střechou. 

 

e/ Zdůvodnění navrţeného řešení stavby z hlediska dodrţení příslušných obecných poţadavků 

na výstavbu 

 Práce byla zpracovaná dle platných předpisů, v souladu s obecně technickými 

poţadavky na výstavbu a se všemi platnými českými technickými normami. 

 

f/ U změn stávajících staveb údaje o jejich součastném stavu 

 Ulice Broskvoňová projde rekonstrukcí, důvodem je nevyhovující technický stav. 

 

C/2 Stanovení podmínek pro přípravu stavby 

a/ ) Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech 

 Byla provedena prohlídka staveniště a pořízená fotodokumentace. Navrhuje se 

průzkum na radon. 

 

b/ Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou 

 Ochranná pásma byla při návrhu zohledněna. 

 

c/ Uvedení poţadavků na asanace, bourací práce a kácení porostu 

 Dojde k sejmutí ornice, kácení vzrostlé zeleně. 

 

d/ Poţadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce 

lesa 

 Pozemek bude vyňat z původního fondu (ZFP) 

 

e/ Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby 

 Do lokality jsou přivedeny inţenýrské sítě. Z vybraných inţenýrských sítí budou 

zřízeny přípojky. 

 

f/ Údaje o souvisejících stavbách 

 Dle technické dokumentace ke stavebním pracím na staveništi. 



 

 

C/3 Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii 

a/ Popis navrhovaného provozu 

Bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentaci. 

 

b/ Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentaci. 

 

c/ Popis technologií, výrobního programu 

 Bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

d/ Návrh řešení dopravy v klidu 

 Na pozemku je 16 parkovacích míst. Viz výkresová dokumentace. 

 

e/ Odhad potřeby materiálů, surovin 

 Bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

f/ Řešení likvidace odpadu nebo jejich vyuţití 

 Odpad bude průběţně odváţen na skládku. Kanalizace splašková a dešťová bude 

odváděna do veřejné kanalizace. 

 

g/ Odhad potřeby vody a energie pro výrobu 

 Bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

h/ Řešení ochrany ovzduší 

 Stavby nemají negativní vliv na ovzduší. 

 

i/ Řešení ochrany proti hluku 

 Stavby nebudou mít vliv na zvýšení hluku v lokalitě. Prevencí je výsadba vzrostlé 

zeleně. 

 

j/ Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob  

 Bude zajištěno oplocením. 

 



 

 

C/4 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

Stručný popis koncepce poţární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a 

způsobu vyuţití stavby: 

 

a/ Řešení odstupových vzdáleností a vymezení poţárně nebezpečného prostoru 

 Toto bude podrobněji řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

b/ Řešení evakuace osob a zvířat 

 Bude řešeno v evakuačním plánu v dalším stupni projektové dokumtaci. 

 

c/ Navrţení zdrojů poţární vody, popř. jiných hasebních látek 

 Navrţeným zdrojem poţární vody jsou nadzemní hydranty. 

 

d/ Vybavení stavby vyhrazenými poţárně bezpečnostními zařízeními 

Objekty jsou navrţeny v souladu s předpisy pro poţární bezpečnost stavby. 

 

e/  Řešení přístupových komunikací a nástupných ploch pro poţární techniku. 

Komunikace jsou navrţeny tak, aby byl splněn průjezd hasičské techniky. 

 

f/ Zabezpečení stavby či území stavbou poţární ochrany, pokud to odůvodňují poţadavky na 

záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva 

 Nevztahuje se na stavbu. 

 

C/5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Stavby jsou navrţeny ze zdravotně nezávadných stavebních materiálů. Veškeré konstrukce 

budou upevněny tak, aby se předešlo riziku pádu. 

 

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

a/ Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska uţívání a přístupnosti pohybově a 

zrakově postiţených 

 Budou respektovány všechny podmínky dané vyhláškou 398/2009 sb., o obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb.  

 



 

 

C/7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

a/ Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na ţivotní prostředí, popř. 

provedení k odstranění nebo minimalizace negativních účinků 

 Provoz a uţívání stavby nemá neţádoucí vliv na ţivotní prostředí. 

 

b/ Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

 Není třeba zvláštních opatření. 

 

c/ Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplívajících z charakteru realizované stavby 

 Uţíváním a provozováním stavby nedojde k uvolňování ţádných škodlivin. Jednotlivý 

domovní odpad bude uloţen v popelnicích a centrálně odváţen na skládku. 

 

C/8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a/ Povodně 

 Netýká se stavby. 

 

b/ Sesuvu půdy 

 Netýká se stavby. 

 

c/ Poddolování  

 Netýká se stavby. 

 

d/ Seizmicita 

Netýká se stavby. 

 

e/ Radon 

 Podle radonového průzkumu se provedou potřebná opatření. Je to předmět v dalším 

stupni DPS. 

 

f/ Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

 Neuvaţuje. 

 

 



 

 

C/9 Civilní ochrana 

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

 Stavba splňuje poţadavky na řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 

b/ Řešení zásad prevence závaţných havárií 

 Nepředpokládají se. 

 

c/ ) Zóny havarijního plánování  

 Nepředpokládají se. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č. 2 

Fotodokumentace stávajícího stavu 

  



 

 

 

Pohled z jižní strany 

 

 

Pohled ze severní strany 



 

 

 

Pohled z východní strany 

 

 

Pohled ze západní strany 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č. 3 

Vizualizace 

  



 

 

 

Pohled severo-východní 

 

 

 

Pohled jiho-západní 

 

 

 

Pohled severo-západní 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č. 4 

Vyjádření správců sítí 

 


