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1. Úvod 

 

Úkolem bakalářské práce je zpracování územní studie na p.č. 6449/2, 476/2, 6472/15 

a 6449/14 v k.ú. Napajedla. V řešeném území vypracovat návrh na novou výstavbu garáţí 

a rodinných domů, vše vhodně zakomponované s ohledem na docházkové vzdálenosti 

a okolní podmínky, včetně napojení na inţenýrské sítě, dopravní infrastrukturu 

a protipovodňové úpravy. Při řešení bude v návrhu počítáno s etapizací rozvojových ploch 

do budoucna. 

 

     Výchozími podklady pro zpracování bakalářské práce byl územní plán města 

Napajedla, který byl schválen 17. 6. 2002, dále podklady městského úřadu, katastrálního 

úřadu a informace správců inţenýrských sítí. 

 

     Vypracované návrhy jsou jen jedny z mnoha variant vhodných pro toto území 

a zahrnují pouze výstavbu garáţí a rodinných domů. Občanská vybavenost je lehce 

dostupná, jelikoţ se území nachází v blízkosti centra. 

 

     Vypracování bakalářské práce se řídí platnou legislativou, normovými předpisy 

a typologickými zásadami. Cílem řešení je vyuţití moţností, které území nabízí. 
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2. Teoretická východiska 

 

Územní studie: 

Navrhuje, prověřuje a posuzuje moţná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo 

rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního 

systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat vyuţití a uspořádání 

území nebo jejich vybraných částí. [6] 

 

     Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloţeno územně plánovací 

dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její 

obsah, rozsah, cíle a účel. [6] 

 

Územní plánování: 

Je soustavná činnost pro usměrnění vývoje v určitém území. 

 

     Obecným cílem územního plánování je optimální vyuţití území podle kritérií 

ekologických, kulturních, stavebně technických a ekonomických. [1] 

 

     Konkrétním cílem je zlepšit vybavení a funkci území pro stanovené účely v souladu se 

zajištěním přírodních a civilizačních hodnot. [1] 

 

Urbanismus: 

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

Vychází z architektury. Vyuţívá se při řešení zástavby měst, obcí a krajiny, často jako 

nástroj v územním plánování. Povaţuje se za vědní obor, protoţe urbanismus řeší nejen 

problémy technické, ale i výtvarné a estetické. [1] 

 

Technická infrastruktura: 

Je souhrn ploch, podzemních a nadzemních staveb a zařízení zpravidla nevýrobního 

charakteru, která mají umoţňovat řádný provoz území včetně výrobních činností. [1] 

 

     Definice technické infrastruktury výčtem: vodovody, kanalizace, zásobování 

elektrickou energií, plynem, teplem, telekomunikace a ostatní spoje včetně televizního 

signálu, dopravní zařízení, ochrana před škodlivými účinky přírody (úpravy toků 
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a protipovodňová zařízení) a lidí (odstraňování odpadů), péče o zeleň a čistotu prostředí. 

[1] 

 

Občanská vybavenost: 

Zahrnuje především budovy primárně slouţící ku prospěchu společnosti, jako jsou stavby 

pro správu, školství, církve, kulturu, sport, zdravotnictví a sociální péči, pošty, policii 

a armádu, poţární ochranu, obchod, sluţby výrobní i nevýrobní, veřejné stravování 

a stavby pro dočasné ubytování. [3] 

 

     Občanskou vybavenost dělíme do pěti kategorií na základní, vyšší, celoměstskou, 

oblastní a celostátní. 

 

Bydlení v rodinných domech: 

Rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá 

poţadavkům na rodinné bydlení a v níţ je více neţ polovina podlahové plochy místností 

a prostorů určena pro bydlení. Rodinný dům můţe mít nejvýše tři samostatné byty, dvě 

nadzemní a jedno podzemní podlaţí a podkroví. Dle ČSN 73 4301 „Obytné budovy“. 

 

Plochy pro automobilovou dopravu: 

Představují plochy pozemních komunikací, které zahrnují silnice, místní a obsluţné 

komunikace. Ostatní plochy pro dopravu zahrnující autobusové zastávky, parkoviště, 

garáţe. [3] 

 

Sídelní zeleň: 

Jsou plochy zeleně důleţité pro vzhled města a jeho místních částí, která se nachází 

v zastavěném území, zeleň uličních prostorů, veřejných prostranství, náměstí, parků, 

lesoparků atd. [3] 
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3. Vymezení a popis území 

 

3.1 Město Napajedla  

 

Město Napajedla se nachází ve Zlínském kraji, okres Zlín. S téměř 8 000 obyvateli 

a rozlohou 19,8 km² leţí na hranici Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu, na 

rozhraní tří regionů - Hané, Valašska a Slovácka. Sedm kilometrů na sever je do 

Otrokovic, 16 kilometrů na severovýchod do Zlína a 15 kilometrů na východ do Starého 

Města. Městem protéká řeka Morava, která je zde náhle sevřena do poměrně krátkého, ale 

úzkého průlomového údolí, kterým jsou oba úvaly propojeny. Na jednom z jejích slepých 

ramen je vybudována rekreační oblast Pahrbek z 80. let 20. století. 

Maximální nadmořská výška terénu je 338 m.n.m a minimální v údolí kolem řeky Moravy 

je 181 m.n.m. [4] 

 

 

Obr. 1 Znak města Napajedla. (zdroj: [http://cs.wikipedia.org/wiki/Napajedla]) 

 

3.2 Historie města 

 

Název Napajedla byl pravděpodobně odvozen od praktické lidské činnosti - lidé z okolí 

sem honili napájet dobytek, byl zde brod přes řeku Moravu, místo, kde i obchodní 

a vojenské karavany napájely taţný dobytek. Vedla tudy odedávna obchodní cesta, zvaná 

Jantarová, později Královská. První písemná zpráva o městě je z roku 1362. V 60. letech 

14. stol. markrabě moravský Karel, pozdější král a císař Karel IV. poskytl městečku první 

výsady. Druhá polovina 15. stol. přinesla poddanému lidu mnoho strastí. Morava se stala 

dějištěm válek s uherským králem Matyášem. Na počátku 16. století se stávají Napajedla 

majetkem rodu Ţerotínů. [4], [7] 
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     V době pobělohorské je historie Napajedel spjata s rodem Rotalů. V letech 1710-1712 

nechal postavit Adam Jáchym z Rotalu nový barokní chrám sv. Bartoloměje, do něhoţ 

byly přeneseny náhrobky Ţerotínů ze starého kostela. Kolem kostela byl zřízen hřbitov. 

V r.1741 v době vojny s Prusy o rakouské dědictví Napajedla vyhořela. Rotalové vládli 

městečku jeden a půl století, jejich vláda skončila v roce 1762. Z jejich vlády se dochovalo 

nejvíce památek. Po Františku Rotalovi Napajedelské panství získala dcera Marie Anna. 

Ta r. 1764 započala se stavbou nového zámku nad městem. Architektem byl významný 

barokní stavitel F. A. Grimm. [4], [7] 

 

     V první polovině 19. stol. zaznamenala Napajedla hospodářský rozmach. Byl zde 

zaloţen cukrovar, pivovar, koţeluţna, cihelna, palírna. V roce 1841 zastavil v Napajedlech 

první vlak Severní dráhy. [4], [7] 

 

     Koncem 19. století se na napajedelské panství přiţenil Aristides Baltazzi, který navázal 

na chovatelskou tradici rodu Stockau a v roce 1886 zaloţil hřebčín s chovem anglického 

plnokrevníka. K 13. listopadu 1898 byla Napajedla císařem Františkem Josefem I. 

povýšena na město. [4], [7] 

 

     Napajedla se stala městem, ale jejich vzhled ukazoval na venkovskou obec, proto se 

městské zastupitelstvo rozhodlo vybudovat chodníky, vydláţdit celé náměstí a později 

i všechny městské ulice. Roku 1902 zaloţili bratři Paříkové zámečnickou dílnu, která se 

stala základem továrny na zemědělské stroje - Slavia. Výroba benzínových motorů 

a hospodářských strojů značky 'SLAVIA' byla zavedena v roce 1911. V roce 1903 - 1904 

byla postavena výstavná radniční budova v pseudorenesančním slohu podle návrhu 

Dominika Feye z Uherského Hradiště. [4], [7] 

 

     V roce 1911 byla postavena nedaleko radnice budova Sokolovny s tělocvičnou. 

Nejvýznamnější akcí té doby bylo provedení regulace řeky Moravy. Tok řeky byl 

napřímen a ze zákrutů se stala slepá ramena. V roce 1928 byla naproti radnice zasazena 

lípa jako symbol české státnosti. [4], [7] 

 

     Nejvýznamnější průmyslový podnik Fatra byl zaloţen v roce 1935 firmou Baťa jako 

továrna na výrobu masek a výrobků z pryţe. Z historického hlediska je prvním 

zpracovatelem plastů v České republice. Nejznámějšími produkty jsou koţenky, 

poromerické usně, lisované obaly a v posledním desetiletí fólie BO PET. [4], [7] 
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     Z významných osobností, které se v Napajedlech narodily, ţily a tvořily připomeňme 

alespoň literáta Jakuba Bílka, spisovatele a hudebníka Jana Tomáše Kuzníka, spisovatelku 

Boţenu Benešovou, organizátora Praţského jara Leoše Firkušného, armádního generála 

Josefa Šnejdárka nebo hudebního skladatele Antonína Šebestíka. [4], [7] 

 

3.3 Geologické a geomorfologické poměry 

 

Hornomoravský úval tvoří sníţenina vyplněná sedimenty a náplavy řek. Má ráz roviny aţ 

níţinné pahorkatiny se střední nadmořskou výškou 225,8 metrů. Osu úvalu tvoří řeka 

Morava. [4] 

 

     Dolnomoravský úval je rovinatá krajina vyplněná nánosy řek místy pokrytá vátými 

písky, které vytvářejí přesypy. Její nadmořská výška se pohybuje kolem 150 – 200 metrů. 

Území se vyznačuje velmi pestrou skladbou skalního podloţí. [4] 

 

3.4 Klimatické poměry 

 

Území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti charakterizované dlouhým létem 

a krátkou zimou, které bývají suché aţ velmi suché. Průměrná roční teplota vzduchu 

v Napajedlech má hodnotu 8,5 ºC a průměrný úhrn sráţek za rok je 619 mm. [4] 

 

3.5 Vymezení řešeného území 

 

Řešené území se nachází na severním okraji města Napajedla mezi levým břehem řeky 

Moravy a ulicí Dr. Beneše. Příjezdová komunikace k řešenému území je z ulice 

Chmelnice. Území je ohraničeno ze severní strany odvodňovacím korytem pro odvod 

dešťové vody, z východní strany soukromými pozemky, z jiţní strany objektem stolárny 

a ze západní strany loukou. Na výše vymezené oblasti se nachází sběrný dvůr a elektrické 

nadzemní vedeni VN včetně trafostanice. Celková výměra řešeného území je 14241 m². 

 

     Dle územního plánu města Napajedla je v dané lokalitě vyčleněna plocha pro bydlení 

v rodinných domech a plochy pro sport a rekreaci. V docházkové vzdálenosti je 

autobusová zastávka Napajedla (Dr. Beneše) směr Otrokovice – Zlín – Uh. Hradiště 
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a nákupní centrum LIDL. Nejbliţší občanská vybavenost je v ulici Nábřeţí v docházkové 

vzdálenosti 300 m. Vzdálenost do centra je 600 m. 

 

 

Obr. 2 Širší vztahy. (zdroj: [www.mapy.cz]) 

 

3.6 Urbanistická koncepce 

 

Město Napajedla se rozvíjí jako harmonický celek urbanizovaných a zastavitelných ploch 

s vazbou na dosavadní stavební vývoj. Urbanistická koncepce je zaloţená na principu 

oddělených ploch výroby a ploch bydlení podporovaná novým územním plánem. [3] 

 

     Samotné město na levém břehu řeky Moravy je především rozvíjeno jako prostor pro 

bydlení se zázemím občanské vybavenosti slouţící potřebám jeho obyvatel. V budoucnu je 

třeba větší pozornost věnovat realizaci míst pro sportovní a rekreační vyuţití. [3] 

 

     Historické jádro města je chráněno městskou památkovou zónou, cílem je zachovat její 

urbanistické a architektonické hodnoty. [3] 

 

     Hlavní dopravní koridory jsou situovány mimo souvislé zastavěné území města, které 

se nachází na levém břehu řeky Moravy, tak aby ho minimálně negativně zatěţovaly. [3] 
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     Územním plánem vymezené území rezervy pro bydlení, sportovní a rekreační vyuţití, 

průmyslovou výrobu včetně koridorů pro komunikace a sítě technického vybavení je nutno 

chránit a nepřipustit jejich znehodnocení. [3] 

 

3.7 Občanská vybavenost 

 

Školství: 

Napajedla jsou sídlem školního obvodu pro obce Napajedla, Ţlutava, Pohořelice, 

Oldřichovice a Komárov. Ve městě jsou dvě úplné základní a mateřské školy 

v docházkové vzdálenosti 500 m. Síť škol doplňuje základní umělecká škola s hudebními 

i výtvarnými odděleními v centru města. 

 

Zdravotnictví: 

Zdravotní obvod Napajedla zahrnuje i Halenkovice, Ţlutavu, Pohořelice, Oldřichovice, 

Komárov a Spytihněv. Je zde základní ambulantní péče, dětská poradna a zubní oddělení 

v docházkové vzdálenosti do 500 m. Specializovaná vyšetření je nutno vyhledat na 

poliklinice v Otrokovicích. 

 

Kultura: 

Město si váţí své staré kulturní tradice. Působí zde městské kino, Klub kultury 

s divadelním a loutkovým sálem ve vzdálenosti 400 – 600 m, město má vlastní folklórní 

taneční soubor Radovan. Klub kultury je kaţdoročně místem pořádání celomoravského 

ochotnického divadelního festivalu. Centrem kulturního dění je Městská knihovna nově 

zrekonstruovaná v docházkové vzdálenosti 400 m od řešeného území, spravující přes 

20 000 svazků. 

 

Sport: 

V docházkové vzdálenosti 500 m se nachází stadion kopané s travnatou plochou 

a příslušným zázemím, dvě hřiště na házenou s umělým povrchem a příslušným zázemím, 

hřiště pro volejbal a tenisové kurty v zámeckém parku a atletické hřiště v areálu 2.ZŠ. Dále 

je moţné vyuţití loděnice (vyuţívanou i příznivci vodní turistiky) vzdálené 800m. 

 

Sociální oblast a peněţnictví: 

Město Napajedla nabízí domy s pečovatelskou sluţbou, domov důchodců (Pod Kalvárií), 

peněţní ústavy, pojišťovny a poštu v centru města. 
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Veřejná správa: 

Městský úřad (obec s rozšířenou působností) v Napajedlech je pověřen výkonem státní 

správy na úseku výstavby, ochrany zemědělského půdního fondu, ekologie, ţivotního 

prostředí, vodního hospodářství, sociálního zabezpečení, ţivnostenského úřadu a matriky. 

 

3.8 Doprava 

 

3.8.1 Silniční doprava 

Katastrálním územím Napajedel procházející tyto silnice: 

I/55 Olomouc - Uh.Hradiště - Břeclav - st. hranice 

III/367 40 Kvasice - Ţlutava - Napajedla 

III/367 47 Napajedla - Halenkovce – Spytihněv 

III/4973 Malenovice - Kvítkovice - Napajedla 

III/4975 Kvítkovice - Komárov - Topolná 

III/4976 Napajedla - Oldřichovice - Salaš 

III/497 24 Napajedla - Topolná - Bílovice 

III/497 25 Napajedla – spojka 

 

Rychlostní silnice R 55: 26.6.2000 bylo schváleno zastupitelstvem města Napajedla 

vedení trasy rychlostní komunikace R 55 – pravobřeţní (kolem Fatry). S výstavbou 

navrţené trasy se počítá v horizontu několika let. Bude mít charakter rychlostní 

čtyřpruhové směrové dělené silnice R 24,5/120. Řešení si vyţádá asanaci několika 

rodinných domů, skladového areálu, čistírny odpadních vod, loděnice a dalších drobnějších 

staveb a zařízení v prostoru mezi řekou Moravou a tř. T. Bati a v ul. Nádraţní. [3] 

 

Silniční ochranná pásma: 

Rychlostní silnice R 55 …………. 100 m 

Silnice I/55 ……………………….. 50 m 

Silnice III. třídy ………………..…. 15 m 

MK II. třídy ………………………. 15 m 

 

3.8.2 Autobusová doprava 

Autobusové nádraţí se nachází u silnice I/55, která vede mimo centrum města podél řeky 

Moravy. Docházková vzdálenost je cca 700 m. V rámci budování R 55 dojde k přesunu 
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části provozu autobusového nádraţí jiţním směrem mezi pravý břeh řeky Moravy a těleso 

nové rychlostní silnice R 55, na níţ se pak vybuduje oboustranná autobusová zastávka 

s přístřeškem určená pouze pro dálkové spoje. Ostatní autobusové zastávky zůstávají 

ponechány a to zastávky: [3] 

Napajedla (Hospodářská škola) 

Napajedla (Spořitelna) 

Napajedla (Chmelnice) 

Napajedla (Dr. Beneše) 

Napajedla (Průmyslová zóna) 

 

Městská hromadná doprava: Dopravní obsluţnost v aglomeraci města je celkem dobře 

propracovaná a funguje bez větších komplikací. Dopravu zajišťují nízkopodlaţní autobusy. 

[3] 

 

3.8.3 Ţelezniční doprava 

Katastrálním územím Napajedla prochází dvojkolejná ţelezniční trať č. 303 Přerov – 

Břeclav s ţelezniční stanicí Napajedla. Docházková vzdálenost je cca 1000 m. Stanice 

zajišťuje odbavení cestujících a jejich zavazadel ve vnitrostátní dopravě včetně místenek. 

Trať Přerov – Břeclav je modernizovaná se současným zvýšením traťové rychlosti na 

110 km/hod. [3] 

 

Ochranné pásmo dráhy: 

Dráhy celostátní a regionální (<160 km/hod) ......… 60 m (nejméně 30 m od hranice 

                                                                                            obvodu dráhy) 

Vlečky ……………………………………………….…. 30 m 

 

3.8.4 Statická doprava 

Dělí se na dvě základní skupiny – odstavování a parkování osobních vozidel. 

 

Odstavování: Umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace v místě bydliště. Součástí 

odstavování je garáţování (umístění vozidla v krytých objektech). [3] 

 

Parkování: Umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace u objektů občanské 

vybavenosti, zaměstnání nebo bydlení. Parkování je umoţněno před některými objekty 
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občanského vybavení a před nebo uvnitř areálu větších firem. Nákladní vozidla jsou 

umísťována buď v areálech firem (Fatra, Slavia, Agrotrans, Stival, Arco, Agrotonz, 

hřebčín) nebo na některých místních komunikacích. [3] 

 

     Postupně se bude stávající počet odstavných a parkovacích míst doplňovat dle plošných 

moţností uličních prostorů. V rámci nové výstavby se vybuduje dostatek stání v souladu 

ČSN 73 6110 pro stupeň automobilizace 1 : 3,5. [3] 

 

3.8.5 Cyklistická doprava 

Město Napajedla má svou polohou v rovinatém území podél řeky Moravy velmi dobré 

podmínky pro cyklistickou dopravu. Na katastru města jsou nově vybudované cyklistické 

stesky podél levého břehu řeky Moravy, vyuţívané téţ chodci a bruslaři. Dále cyklisté 

vyuţívají silnice III. třídy, místní a účelové komunikace. [3] 

 

3.8.6 Letecká doprava 

Na území města Otrokovice se nachází civilní letiště, jehoţ provozovatelem a uţivatelem 

je Moravan - Otrokovice. Vzletová a přistávací dráha (VPD) je zpevněna. [3] 

 

     Ochranná pásma letiště Otrokovice zpracoval a navrhl Vojenský projektový ústav Praha 

v březnu 1989. O jejich stanovení rozhodla Státní letecká inspekce České republiky 

7.1.1993. [3] 

 

3.8.7 Hluk z dopravy 

Pro výpočet hluku se pouţila výpočtová rychlost 50 km/hod. Hluk je počítán v zastavěném 

území pro pohltivý terén a rok 2015. [3] 

 

Denní doba (06 – 22 hod) ……… 72 (60) db(A) 

Noční doba (22 – 06 hod) ……… 60 (50) db(A) 

 

3.9 Inženýrské sítě 

 

3.9.1 Zásobování vodou 

Město Napajedla je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Zlín. Zdrojem je 

jímací území Tlumačov a Kvasice. Úprava podzemní vody probíhá v úpravně Tlumačov. 
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Z úpravny vody (ÚV) Tlumačov je pitná voda čerpána do řídícího vodojemu Kvítkovice 

2 x 1500 m³ I. tlakové pásmo. Ze zdrojového vodojemu Kvítkovice je napojena také 

lokalita Zámoraví a přes čerpací stanici Pod Kalvárií s kapacitou 28 l/s je plněn i vodojem 

(VDJ) II. tlakového pásma Napajedel – Kalvárie 2 x 400 m³. [3] 

 

     Vodovodní síť v Napajedlech pokrývá celou zastavěnou plochu města. Na městský 

vodovod jsou napojeny i průmyslové objekty. [3] 

 

     Pro novou výstavbu bude vodovodní síť doplněna o nové zásobovací řady, jeţ budou 

situovány do zelených ploch a eventuelně chodníků. Dimenzování nových řadů bude 

v souladu s ČSN 73 0873 „Zásobování poţární vodou“. Pro výstavbu v lokalitách 

s rodinnými domy o maximálně 2 podlaţích musí být zajištěn minimální přetlak 0,15 MPa 

dle ČSN 13 0010 „Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky“. 

 

3.9.2 Odkanalizování 

Město Napajedla je odkanalizováno jednotnou stokovou soustavou, pouze sídliště Střed má 

oddílnou stokovou soustavu. Jednotlivé sběrné stoky jsou odlehčeny do řeky Moravy. 

Nedávno byla dokončena výstavba kanalizačního sběrače spolu s městskou mechanicko-

biologickou kanalizační čistírnou. [3] 

 

     Kapacita čistírny odpadních vod (ČOV) je dimenzována na připojení splaškových 

odpadních vod z obce Pohořelice a Oldřichovice, rekreačního areálu Pahrbek a téţ z ČOV 

závodu Fatra. [3] 

 

     Odkanalizování celého území města Napajedla bude i ve výhledu navazovat na stávající 

systém jednotné kanalizace. Pro nové lokality budou vybudovány nové stokové jednotné 

soustavy, které se po posouzení kapacity stávajících sběračů do nich napojí. Před 

připojením nových lokalit je třeba provést posouzení a přepočet správné funkce dešťových 

oddělovačů. [3] 

 

     Odkanalizování řešeného území je provedeno oddílnou kanalizační soustavou 

navazující na stávající systém jednotné kanalizace pro splaškové odpadní vody a nově 

vybudované dešťové kanalizace pro odvod dešťových vod z veřejných ploch, střech 

rodinných domů a garáţí, které se po oddělení ropných látek zaústí do vodoteče. Propustky 

do vodoteče budou opatřeny stavítky, která se v případě zvednutí hladiny uzavřou, aby 
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voda nepronikla přes kanalizační síť do obydleného území. Před připojením nových lokalit 

je třeba provést posouzení a přepočet správné funkce stokových systémů. 

 

3.9.3 Vodní toky 

Morava je výškově i směrově stabilizována. V blízkosti je 8 ramen původně meandrujícího 

koryta. Tyto lokality je nutno hájit vzhledem k tomu, ţe představují zbytky přirozeného 

toku a v rámci revitalizace říčního ekosystému je reálné na základě územního plánu jejich 

výhledové propojení s řekou. [3] 

 

     V údolní nivě řeky Moravy je nutno počítat s existencí rozlivu velkých průtoků. Velké 

průtoky na řece Moravě vybřeţují jiţ při 600 m³/s, který odpovídá patnáctiletému 

povodňovému průtoku. [3] 

 

Proti-povodňová ochrana města: Bezprostřední ochrana města je v souladu s koncepcí 

generelu protipovodňových opatření na řece Moravě. V generelu je prioritní ochránit město 

před tak extrémním přítokem, jaký nastal v červenci roku 1997. Úpravou koryta Moravy 

a jejich přítoků s ohledem na stávající zástavbu a výšky mostních konstrukcí se dosáhne 

řízeného převádění velkých vod do stávajících inundací nebo do navrhovaných poldrů. [3] 

 

     Kolem řešeného území je po roce 1997 vybudovaná protipovodňová hráz tvořená 

z části sypaným valem a v místech malé vzdálenosti obydlí od vodního toku 

ţelezobetonovou stěnou. Tím je tok řeky Moravy v případě zvýšené hladiny odvrácen do 

stávajících inundací na pravém břehu. 

 

3.9.4 Zásobování elektrickou energií 

Na území města se nachází rozvodna 110/22 kV FATRA, která je připojena dvojitým 

vedením VVN 110 kV č.5518/5519 z RZ 400/110 kV Otrokovice. [3] 

 

     Územím města vedou trasy následujících vedení VN 22 kV : č.41, 42, 88, 303 a 381. 

Vedení č. 88 navazuje na RZ MAD 9 (Mladcová), zbývající vedení na RZ OKC 8 

(Otrokovice - Bahňák). [3] 

 

Transformační stanice: Pro transformaci el. Energie VN/NN slouţí na území města 

celkem 43 transformačních stanic (mimo TR Fatra). Na území města Napajedla převládají 

trafostanice stoţárové, kterých je cca 2/3 z celkového počtu, zbývající 1/3 jsou trafostanice 
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zděné, které jsou situovány uprostřed městské zástavby a jsou připojeny vesměs 

kabelovým vedením VN 22 kV. Naprostá většina trafostanic plně vyhovuje poţadovanému 

provozu. [3] 

 

Ochranná pásma: Při realizaci výstavby je nutné přihlédnout k ochranným pásmům 

elektro-energetických zařízení, která musí vyhovovat zákonu č.458/2000 Sb. [3] 

 

     Přes řešené území prochází vedení VN č.42 110/22 kV, na které je přes trafostanici T5 

U Stolárny napojeno nadzemní vedení NN. Trafostanice T5 bude vyuţita pro napojení 

nové výstavby rodinných domů a garáţí. 

 

3.9.5 Zásobování plynem 

Plynovodní síť v Napajedlech je částečně středotlaká (STL) o provozním přetlaku 0,1 MPa 

a částečně nízkotlaká (NTL). NTL rozvod je napájen ze dvou STL regulačních stanic (RS), 

které jsou situovány v místní části „Pod malinou“. První, STL RS „1.máje“, je kapacity 

1200 m³/hod; druhá, STL RS „Na malinkách“, je 1000 m³/hod. [3] 

 

     Při vyuţívání současně zastavěného území případně území zastavitelného je třeba 

respektovat příslušná ochranná pásma těchto sítí dané zákonem č.458/2000 Sb. [3] 

 

     V řešeném území se nenachází NTL plynovodní zařízení. Pro připojení je nutné 

protaţení NTL plynovodního řadu z ulice Chmelnice. V zájmovém území je v zemi 

uloţeno odpojené anodové uzemnění a kabelové rozvody. Anodové uzemnění je 100 m 

dlouhá trubka DN 200 uloţená cca 2 m v zemi. Toto zařízení je mimo provoz, je odpojeno 

a ponecháno v zemi dle poţadavků stavebního úřadu a není jiţ majetkem JMP Net, s.r.o.. 

 

3.9.6 Telekomunikace 

Dálkové kabely: Územím Napajedla prochází několik tras dálkových kabelů včetně 

zařízení jejich provozu. Tyto trasy je třeba respektovat spolu s jejich ochrannými pásmy 

podléhající zákonu č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákonů č 146/1971 Sb. 

a č. 150/1992 Sb. [3] 

 

Radioreléové trasy: Sídelním útvarem Napajedla, včetně řešeného území prochází 

malokapacitní radioreléové trasy, které je třeba respektovat. [3] 
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4. Urbanistické návrhy území 

 

4.1 Charakteristika řešeného území 

 

Řešené území se nachází na severním okraji města Napajedla vedle řeky Moravy, přibliţně 

10 minut od centra. Čísla parcel jsou 6449/2, 476/2, 6472/15 a 6449/14 o celkové výměře 

14 241 m². Terén je rovinatý bez výškových nerovností s nadmořskou výškou 190 m.n.m. 

(viz fotodokumentace - příloha č. 01). Vše v majetku města Napajedla (viz výkres č. 3 – 

Majetkové vztahy). Druh vyuţití pozemků je v katastru nemovitostí zapsán jako louky, 

komunikace a umělé koryto vodního toku. 

 

     Obsluţné komunikace v řešeném území se napojí na ulici Chmelnice z jiţní strany 

území, nebo na ulici Dr. Beneše z východní strany. 

 

     Severní strana je vymezená odvodňovacím korytem pro odvod dešťové vody v majetku 

města Napajedla, z východní, jiţní a západní strany parcely soukromých vlastníků. 

 

     Pro vyuţití území jsou zpracovány 2 varianty územní studie. Varianta číslo 2 je 

zpracována podrobněji. 

 

 

Obr. 3 Řešené území. (zdroj: [www.mapy.cz]) 
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4.2 Limity využití území 

 

Vymezená oblast je ve schváleném územním plánu města Napajedla z roku 2002 navrţena 

jako plochy bydlení v rodinných domech, plochy bydlení v bytových domech a plochy pro 

sport a rekreaci (viz výkres č. 2 – Územní plán). 

 

     Limity vyuţití území je nutno respektovat. Vycházejí z ochranných pásem inţenýrských 

sítí. V řešeném území se nachází vedení jednotné kanalizační sítě BT 400 – 500 mm 

s ochranným pásmem, který se vymezuje svislými rovinami 1,5 m od vnějšího líce potrubí 

na kaţdou stranu. Dále se zde nachází nadzemní vedení vysokého napětí VN 22 kV, jehoţ 

ochranné pásmo činí 7 m od krajního vodiče na obě strany, pokud by bylo zapuštěno pod 

zem, je ochranné pásmo 1 m na kaţdou stranu od krajního vodiče (zákon č. 458/2000 Sb.). 

Stejná ochranná pásma platí i pro nadzemní vedení a podzemní vedeni nízkého napětí NN 

procházející přes řešené území (viz výkres č. 4 – Problémový výkres). 

 

     Řešená oblast se nachází mimo záplavové území díky protipovodňové hrázi 

vybudované po povodních v roce 1997. Ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 17 je třeba 

souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné 

hráze vodního toku. [3] 

 

4.3 Urbanistický návrh – varianta č. 1 

 

4.3.1 Druh a účel umisťovaných staveb 

V této variantě jsou navrţeny rodinné domy v řadové zástavbě o dvou nadzemních 

podlaţích s garáţovým stáním v počtu 21 bytových jednotek. Určené převáţně pro bydlení 

mladých rodin. Součástí rodinných domků jsou malé zahrádky o ploše 91 m², v případě 

krajních bytových jednotek můţe být plocha větší. Plocha stavebního pozemku je 95 m². 

Dále je navrţena výstavba nových garáţí o celkovém počtu 56 parkovacích míst. Návrh 

zohledňuje poţadavky architektonické, hygienické a poţární. 

 

4.3.2 Urbanistický návrh 

V řešeném území je vypracován návrh garáţí a rodinných domů v řadové zástavbě. 

Urbanistická koncepce je zaloţena na systému nových obsluţných komunikací. Silnice 

a chodníky mají stejnou výškovou úroveň s odlišným materiálem a barvou. Navrhnuta je 
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jedna hlavní ulice podél východní strany území napojená na ulici Chmelnice, na kterou 

jsou napojeny další neprůjezdné ulice zakončené obratišti. 

 

     Rodinné domy jsou navrţeny ve čtyřech řadách. Jedenkrát po čtyřech jednotkách, 

dvakrát po pěti jednotkách a jedenkrát po sedmi jednotkách orientované na severovýchod 

a jihozápad. Garáţe jsou situovány v jiţní části řešeného území rozdělené do dvou řad po 

28 místech. 

 

     Územím prochází v severozápadní části nadzemní vedení vysokého napětí, které je 

přeloţeno kolem pozemku a opět napojeno na stávající vedení. Na jiţní straně je provedena 

přeloţka nadzemního nízkého napětí, která vede ze západní strany na východní stranu 

pozemku, kde se napojuje na stávající vedení NN. 

 

4.3.3 Dopravní řešení 

Komunikace v řešeném území jsou navrţeny jako obytné ulice třídy D1, které umoţňují 

smíšený provoz chodců, motorových vozidel a cyklistů. Povolená rychlost je sníţena na 

20 km/hod. Hlavní komunikace napojená na ulici Chmelnice je obousměrná o šířce 7 m, na 

ni se napojují tři neprůjezdné komunikace o šířce 6 m ke garáţím, jedna jednosměrná 

komunikace o šířce 4 m a dvěma neprůjezdnými komunikacemi o šířce 6 m s obratišti 

k rodinným domům. Kolem komunikace je navrţený chodník o šířce 2 m se stejnou 

výškovou úrovní ze zámkové dlaţby. Typ křiţovatek je úrovňový bez určení přednosti 

v jízdě. 

 

     Obratiště a oblouky jsou dimenzovány na průjezd osobních vozidel. V návrhu se počítá, 

ţe nákladní vozy pro odvoz tuhého komunálního odpadu budou do ulic nacouvávat. 

 

     Příčný sklon vozovky je oboustranný o hodnotě 2 %, chodníky mají sklon jednostranný 

směrem k vozovce také 2 %. 

 

     Statická doprava je navrţena v celé délce nové komunikace v ulici Chmelnice po pravé 

straně podélným parkovacím stáním. 
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4.4 Urbanistický návrh – varianta č. 2 

 

Při návrhu jsou zohledňovány stejné poţadavky na území jako u první varianty. Oproti 

první variantě se nemění umístění garáţí a hlavní příjezdové komunikace o šířce 7 m 

napojené na ulici Chmelnice, podél východní strany řešeného území. 

 

     Řadové domy jsou umístěny podél hlavní příjezdové komunikace rozdělené na dva 

bloky o deseti bytových jednotkách orientované vstupem na východ. Rodinné domy mají 

dvě nadzemní podlaţí a jejich součástí je garáţové stání. Celková plocha parcely je 235 m² 

z toho 140 m² tvoří zahrada. Návrh je řešen s ohledem na budoucí etapizaci výstavby 

rodinných domů a garáţí (viz výkres č. 6 – Situace stavby). 

 

     Nově navrţené komunikace mají charakter obsluţných komunikací třídy C3 

s obousměrným provozem. Provoz je upraven svislým dopravním značením při vjezdu do 

řešeného území značkou: „Zóna s dopravním omezením“. Povolená rychlost je zde sníţena 

na 30 km/h, dále je zde zakázán vjezd vozidel, jejichţ okamţitá hmotnost přesahuje 3,5 t 

mimo zásobování a křiţovatky jsou bez určení přednosti v jízdě. Na hlavní komunikaci 

napojenou na ulici Chmelnice o šířce 7 m navazují tři obsluţné komunikace o šířce 6 m, 

které vedou ke garáţím. Na konci hlavní ulice je otáčecí místo pro nákladní automobily 

určené pro odvoz odpadků. Statická doprava je navrţena v celé délce hlavní komunikace 

z ulice Chmelnice po pravé straně podélným parkovacím stáním. 

 

     Chodníky o šířce 2 m jsou odděleny od komunikace zeleným pásem o šířce 2 m. 

V místě přechodů přes komunikaci je sníţeny obrubník přes celou šířku chodníku, aby byl 

umoţněn bezbariérový pohyb imobilních občanů. 

 

     Odpočinková zóna a dětský koutek je situován v severozápadní části řešeného území, 

ve kterém je navrţen systém chodníků o šířce 2 m, doplněny lavičkami typu RELAX 

a odpadkovými koši. Dětské hřiště a městský mobiliář je vybírán z katalogu firmy KARIM 

2010/2011 (viz příloha č. 03 – Městský mobiliář). Tyto prostory jsou doplněny novou 

zelení. (viz výkres č. 13 – Návrh zeleně a mobiliáře). 



 19 

 

Obr. 4 Malá tělocvična se skluzavkou a houpačkou AP0601. (zdroj: [www.karim.cz]) 

 

4.5 Technická infrastruktura 

 

4.5.1 Zásobování vodou 

Navrhované území bude napojeno na stávající vodovodní síť v ulici Chmelnice. Jedná se 

o litinový vodovodní řad LT 100. Všechny řadové domy budou zásobovány pitnou vodou. 

Teplá uţitková voda (TUV) se bude připravovat v kaţdém domě samostatně. Zásobeno 

bude celkem 20 rodinných domů s předpokládanou osídleností 5 obyvatel na jednotku. 

Celková potřeba vody je stanovena 170 l/os.den. Původní hodnota 280 l/os.den je sníţena 

o 40 % z důvodu samostatného vodoměru pro kaţdý rodinný dům. [5] 

 

     Vodovodní potrubí je navrţeno z trub PE 100. Hlavní řad 110 x 10 SDR 11 (PN 16) 

a přípojky 32 x 3,0 SDR 11 (PN 16). Trasa vodovodu je vedena pod chodníkem podél 

hlavní obsluţné komunikace v souběhu s ostatními inţenýrskými sítěmi. Vše v souladu 

ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení podzemních úloţných zařízení“. Proti poţáru 

bude zástavba zabezpečena osazením dvou kusů podzemních hydrantů na nově 

vybudovaný vodovodní řad ve vzdálenosti 120 m od sebe. 

 

Výpočet podle ČSN 75 5401 „Navrhování vodovodního potrubí“: 

Průměrná potřeba vody pro obyvatelstvo: 

Qp = n ∙ q = 100 ∙ 170 = 17,0 m³/den 

qp = Qp / 86400 = 0,20 l/s 
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Maximální denní potřeba vody: 

Qmax = Qp ∙ kd = 17,0 ∙ 1,35 = 22,95 m³/den = 0,27 l/s 

 

Maximální hodinová potřeba vody: 

Qh= 1/24 ∙ Qmax ∙ kh =  1/24 ∙ 22,95 ∙ 1,8 = 1,72 m³/hod 

 

Návrh dimenze potrubí: 

v = 0,8 m/s = 2880 m/hod 

dn = ((4 ∙ Qh) / (π ∙ v ∙ 3600))
0,5

 = ((4 ∙ 1,72) / (π ∙ 0,8 ∙ 3600)) 
0,5

 = 0,027 m = 27 mm 

 

Světlý průměr (DN) vodovodního potrubí vyhovujícího potřebě zájmového území je dle 

výpočtu 27 mm. Návrh vodovodního potrubí je DN 110 mm. Potrubí vyhoví i při budoucí 

etapizaci zájmového území. 

 

     Potřeba poţární vody (ČSN 73 0873 Poţární bezpečnost staveb) pro rodinné domy do 

200 m² zastavěné plochy je nejmenší dimenze potrubí DN 80. Návrh DN 110 mm vyhoví 

i z hlediska poţární bezpečnosti. 

 

Pouţité proměnné veličiny: 

Qp …... průměrná potřeba vody za den (m
3
/den) 

qp ….... průměrná potřeba vody (l/s) 

kd …... koeficient denní nerovnoměrnosti, pro sídla s počtem obyvatel mezi 5000 – 20000 

            je hodnota 1,35 

kh ….... koeficient hodinové nerovnoměrnosti je 1,8 

Qmax …. maximální spotřeba vody za den (m
3
/den) 

Qh ….... maximální hodinová potřeba (m
3
/hod) 

v …….. rychlost proudění vody v potrubí (m/s) 

dn ….... světlý průměr potrubí (m) 

q ……. specifická potřeba vody pro obyvatele (m
3
/den) 

 

4.5.2 Odkanalizování 

Odkanalizování území je navrţeno v souladu s poţadavky správce sítí MORAVSKÁ 

VODARENSKÁ, a.s., Olomouc na základě vyjádření č. 018529/2010/PT. 

 



 21 

     Na řešeném území je stávající jednotná kanalizace DN 400 – 500 v majetku města 

Napajedla, která odvádí splaškové odpadní vody z nedaleké zástavby a je napojena na 

čistírnu odpadních vod. Do ní se napojí přípojky z rodinných domů, pouze splašková 

odpadní voda, z PP trub min. DN 150 (ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky) 

opatřené zpětnou klapkou proti zpětnému vzdutí odpadních vod. 

 

     Pro odvod dešťové vody je nově vybudovaná dešťová kanalizace z PP trub DN 400 

zaústěná do vodoteče. Na vyústění jsou osazeny odlučovače ropných látek. Na jiţní straně 

je dešťová kanalizace zaústěná do řeky Moravy za protipovodňovou hráz. Nedílnou 

součástí kanalizačního systému je stavítko pro uzavření kanalizace v případě povodní, 

které je umístěné na protipovodňové ţelezobetonové stěně označené cedulkou. V severní 

části území je dešťová kanalizace zaústěna do odvodňovacího koryta, kterým se dešťová 

voda odvádí do řeky Moravy. Propustek je rovněţ opatřen uzavíracím stavítkem. Přípojky 

k rodinným domům, garáţím a uličním vpustím pro odvod dešťové vody z komunikací 

jsou z PP trub min. DN 150 (ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky). 

Ve výpočtu se počítá s 20 rodinnými domy. 

 

Výpočet podle ČSN 75 6101: 

Průměrný odtok splaškových odpadních vod: 

Qs = Qm / 24 = 22,95 / 24 = 0,96 m³/hod 

Qs max = Qs ∙ kh = 0,96 ∙ 6,7 = 6,41 m³/hod = 1,78 l/s 

 

Mnoţství sráţkových vod: 

Azp = 0,686 ha (střechy 0,304 ha, komunikace 0,382 ha) 

Anp = 0,737 ha (nezpevněné plochy) 

qs = 124 l/s ∙ ha na území Zlína 

 

Qd max =  ( ∙ A ∙ qs.) 

Qzp (střechy) = 0,9 ∙ 0,304 ∙ 124 = 33,93 l/s 

Qzp (komunikace) = 0,8 ∙ 0,382 ∙ 124 = 37,89 l/s 

Qnp (nezpevněné plochy) = 0,1 ∙ 0,737 ∙ 124 = 9,14 l/s 

Qd max = 80,96 l/s = 0,081 m³/s 
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Celkové mnoţství odpadních vod: 

Q = Qs max + Qd max = 1,78 + 80,96 = 82,74 l/s = 0,083 m³/s 

 

Rychlost proudění dešťových odpadních vod v potrubí je uvaţovaná v = 3 m/s 

dn.= ((4 ∙ Qd max) / ( ∙ v))
0,5 

= ((4 ∙ 0,081 ) / ( ∙ 3))
0,5 

= 0,185 m .... návrh …. DN 400 mm 

 

Světlý průměr (DN) kanalizačního potrubí pro dešťovou vodu vyhovujícího potřebě 

zájmového území je dle výpočtu 185 mm. Návrh je DN 400 mm, z důvodu etapizace 

zájmového území. 

 

Pouţité proměnné veličiny: 

qs …….. směrodatné sráţkové mnoţství (l/s ∙ ha) 

A …….. velikost ploch (ha) 

Q …….. celkové mnoţství odpadních vod odvedených z lokality (m
3
/s) 

 …….. koeficient schopnosti odvádění sráţek  

v ……… rychlost proudění odpadních vod v potrubí 

dn …….. vypočtený světlý průměr potrubí 

Qs …….. průměrný odtok splaškových vod (l/s) 

Qs max … maximální odtok splaškových vod (l/s) 

Qd max … maximální odtok dešťových vod (l/s) 

Qm ……. maximální denní spotřeba vody (m
3
/den) 

kh ……... koeficient hodinové nerovnoměrnosti je 6,7 

 

4.5.3 Zásobování plynem 

Území je napojeno na stávající nízkotlaké (NTL) vedení DN 80 o přetlaku 5 kPa v ulici 

Chmelnice. Plynovod je větvený a je veden v souběhu s hlavní obsluţnou komunikací 

a ostatními navrhovanými inţenýrskými sítěmi dle ČSN 73 6005 (viz výkres č. 11 – 

Uloţení sítí). Nové plynovodní potrubí je navrţeno z PE 100 SDR 11 DN 63 x 5,8 pro 

hlavní řad a DN 40 x 3,7 pro přípojky k rodinným domům. Potrubí bude opatřeno 

signálním vodičem. Pro výpočet se počítá s 20 rodinnými domy, které budou vyuţívat 

zemní plyn k vaření, ohřevu TUV a k vytápění. 
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Výpočet podle ČSN 38 6413 „Plynovody a přípojky s nízkým středním tlakem“: 

Hodinová potřeba zemního plynu: 

Vaření: 

Qh1 = qhi ∙ n ∙ k1 = 1,2 ∙ 20 ∙ 0,279 = 6,696 m³/hod 

 

Příprava TUV: 

Qh2 = qhi ∙ n ∙ k2 = 2,1 ∙ 20 ∙ 0,279 = 11,718 m³/hod 

Topení: 

Qh3 = qhi ∙ n ∙ k3 = 2,1 ∙ 20 ∙ 0,638 = 26,796 m³/hod 

 

Celková potřeba pro obyvatelstvo: 

Qh max = Qh1 + Qh2 + Qh3 = 45,21 m³/hod 

 

Výpočet vnitřního průměru plynovodu: 

  = 13,8   = 18,79 mm 

 

Vnitřní průměr plynovodu vyhovujícího potřebě zájmového území je dle výpočtu 

18,79 mm. Návrh plynovodního potrubí je DN 63 mm. Potrubí vyhoví i při budoucí 

etapizaci zájmového území. 

 

Pouţité proměnné veličiny: 

D …….... vnitřní průměr potrubí (mm) 

K ………. konstanta pro zemní plyn 13,8 

Qh max ….. celková potřeba pro obyvatelstvo (m³/hod) 

Qh1,2,3 ….. hodinová potřeba zemního plynu (m³/hod) 

L ……….. délka úseku plynovodu (m) 

pz …..….. tlak v počátečním uzlu úseku (kPa) 

pk …….... tlak v koncovém bodě úseku (kPa) 

qhi ……... jmenovité příkony jednotlivých spotřebičů (m³/hod) 

k1,2,3 …... koeficient současnosti 

n ……..... počet bytových jednotek 
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4.5.4 Zásobování energiemi 

V řešeném území se nachází nadzemní vedení VN 22 kV s přípojkou k trafostanici T5 – 

U Stolárny o velikosti 1 x 640 / 400 kVA cca. 30 m od řešeného území, na kterou je 

napojena nová zástavba rodinných domů a garáţí. Pro zástavbu je navrţeno nové 

podzemní vedení NN jdoucí podél nových komunikací. 

 

Výpočet podle ČSN EN 50 341 „Elektrická venkovní vedení“: 

Pi= P ∙ n = 7 ∙ 76 = 532 kW 

Pp= Pi ∙  = 532 ∙ 0,39 = 207,48 kW 

 

Roční spotřeba elektrické energie při 1500 hodinovém provozu bude: 

A= 1500 ∙ Pp = 1500 ∙ 207,48 = 311 220 kWh = 311,22 MWh 

 

Pouţité proměnné veličiny: 

Pi ….. instalovaný (činný) výkon (kW) celého souboru objektů 

Pp ….. soudobý výkon (kW) celého souboru objektů 

 .….. koeficient současnosti (soudobosti) 

A …... roční spotřeba elektrické energie (kWh,MWh) 

n ….... počet bytových jednotek 

 

4.5.5 Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení se skládá ze svítidel ATOS od firmy Schréder, která budou umístěna na 

ocelových pozinkovaných sloupech výšky 6 m. Napojení je provedeno z rozvaděčů 

veřejného osvětlení v ulici Chmelnice s moţností regulace stmívání v noční době. Vedení 

(viz výkres č. 10 – Situace venkovního osvětlení) 
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Obr. 5 Veřejné osvětlení ATOS. (zdroj: [www.svitidla-eglo.cz]) 

 

4.5.6 Sdělovací rozvody 

V řešeném území bude proveden kabelový rozvod telefonu a kabelové televize přivedené 

z ulice Chmelnice. Kabelové rozvody budou přiloţeny v ochranné trubce podél nových 

rozvodů NN dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí“. 

 

4.6 Zeleň 

 

Řešené území je doplněno novou zelení. Jsou zde navrţeny zelené pásy podél obsluţných 

komunikací lemovanými menšími keři, dětské hřiště a odpočinková plocha je doplněna 

novými stromy. V návrhu je počítáno i se zatravněním odpočinkových ploch a dětského 

hřiště, vše doplněno mobiliářem (viz výkres č. 13 – Návrh zeleně a mobiliáře). 

Při výsadbě zeleně jsou respektována ochranná pásma inţenýrských sítí a plánovaná druhá 

etapa výstavby. 

 

4.7 Vliv na životní prostředí 

 

Při posuzování vlivu na ţivotní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí) nepředstavují navrţené stavby negativní vliv na veřejné zdraví a ţivotní 

prostředí zahrnující vlivy na ţivočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, vodu, ovzduší, 
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hmotný majetek a kulturní památky. Zástavba je navrţena tak, aby nenarušovala charakter 

okolního území ani ráz krajiny. 

 

     Nová výstavba rodinných domů je připojena na nízkotlaký plynovod. Zemní plyn je 

vyuţíván k vaření, ohřevu TUV a k vytápění. Toto řešení má minimální vliv na 

znečišťování ovzduší. 

 

     Odpadní vody jsou odváděny oddílnou kanalizační soustavou. Splaškové odpadní vody 

jsou napojeny na stávající stokovou síť, která je napojena na čistírnu odpadních vod 

(ČOV). Dešťová voda ze střech rodinných domů, garáţí a zpevněných komunikací je 

odváděna do nové kanalizace DN 400 a přes odlučovače ropných látek je vyústěna do 

vodoteče. 

 

     Tuhý odpad bude odváţen a zpracováván dle zákona č. 185/2001 Sb. Sběrné nádoby na 

tuhý komunální odpad jsou navrţeny pro kaţdý dům zvlášť. V okolí dětského hřiště je 

rozmístěno 4 ks odpadkových košů pro návštěvníky odpočinkových ploch. V místě hlavní 

komunikace mezi řadovými rodinnými domy je místo pro umístění třech kontejnerů 

o objemu 1000 litrů na tříděný odpad. Odpad z řešeného území bude odváţen na řízenou 

skládku v Otrokovicích. 
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5. Propočet investičních nákladů stavby 

 

5.1 Podklady pro propočet 

 

Územní studie na parcelním čísle 6449/2, 476/2, 6472/15 a 6449/14 o celkové výměře 

14 241 m² v majetku města Napajedla obsahuje dle situačního návrhu 20 řadových domů 

o velikosti 7,3 x 13 m umístěných do dvou bloků a 56 garáţí ve dvou blocích. Jednotlivé 

objekty jsou propojeny komunikacemi, chodníky a inţenýrskými sítěmi. Na řešeném 

území se v severozápadní části nachází odpočinková plocha s dětským hřištěm 

a kolotočem ve zprávě města Napajedla. 

 

     Pozemky pod rodinnými domy, jejich zahrady a pozemky v místech garáţí budou 

odkoupeny soukromým investorem, který bude stavbu realizovat. Inţenýrské sítě, 

komunikace a ostatní plochy zůstávají v majetku města Napajedla. 

 

5.2 Propočet nákladů navrhovaného řešení 

 

Propočet nákladů je zpracován programem BUILDpower, © RTS, a. s. v cenové relaci 

II/2010 (viz příloha č. 04 – Poloţkový rozpočet stavby RD a garáţí). 

 

Vykoupení pozemků od města Napajedla se počítá za cenu zjištěnou formou nabídky 

a poptávky realitních kanceláří v dané lokalitě za období prvního čtvrtletí 2011, nebo na 

základě znaleckého posudku a to z důvodu neexistence cenové mapy ve městě Napajedla. 

Předpokládaná prodejní cena pozemku je 800,00 Kč/m². 

 

Náklady na odkup pozemku od města Napajedla v Kč/m²: 

Rodinné domy, zahrady a garáţe - celková plocha 5 918,8 m² …….…. cena 800,00 Kč/m² 

 

Náklady na zastavěnou plochu v Kč/m²: 

Rodinný dům - zastavěná plocha 94,9 m² ……………………...…… cena 30 558,48 Kč/m² 

Garáţe - zastavěná plocha 21,8 m² ………………….………..…….. cena 13 577,98 Kč/m² 
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Náklady na inženýrské sítě v Kč/mb: 

Kanalizace dešťová v délce 375 m ……………...……………...…… cena 5 350,00 Kč/mb 

Kanalizace splašková (přípojky) v délce 180 m ……………….……. cena 3 150,00 Kč/mb 

Vodovod v délce 260 m ……………………………………...……… cena 2 270,00 Kč/mb 

Plynovod v délce 300 m ……………….........……………………….. cena 1 875,00 Kč/mb 

Kabelové vedení NN v délce 330 m ………………………...………. cena 1 635,00 Kč/mb 

Venkovní osvětleni v délce 450 m …………………..………………. cena 1 499,00 Kč/mb 

 

Náklady na komunikace v Kč/m²: 

Obsluţná komunikace o ploše 2 750 m² …………..…………………. cena 2 160,00 Kč/m² 

Chodníky o ploše 1 072 m² ……………………………………..……… cena 877,00 Kč/m² 

 

Náklady na terénní úpravy a městský mobiliář v Kč/m²: 

Terénní úpravy včetně výsadby zeleně a mobiliáře v ploše 4 500 m² .… cena 550,00 Kč/m² 

 

 

Obr. 6 Poloţkový rozpočet zpracován programem BUILDpower. (zdroj: [©RTS, a.s.]) 
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Náklady na stavbu celkem …………………………….………………… 93 606 084,00 Kč 

 

Vedlejší rozpočtové náklady: 

Projektové práce (1,0%) ……………………………………………………. 923 921,00 Kč 

Vytyčení staveniště (0,2%) ………………………………………………..... 184 784,00 Kč 

Zařízení staveniště (0,5%) ………………………………………..………… 468 030,00 Kč 

Inţenýrská činnost (1,0%) ………………………………………………….. 936 061,00 Kč 

Rezerva rozpočtu (2,0%) …………………………………………………. 1 872 122,00 Kč 

Náklady celkem …………….......……..…………………….…………. 97 991 003,00 Kč 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH (20%) 
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6. Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout územní studii vybrané lokality v Napajedlech na 

parcelách číslo 6449/2, 476/2, 6472/15 a 6449/14 o celkové výměře 14 241 m². V řešeném 

území byl vypracován návrh na výstavbu 20 rodinných domů a 56 garáţí včetně napojení 

na dopravní a technickou infrastrukturu v docházkové vzdálenosti 15 minut od centra. 

Výchozími podklady pro zpracování studie byl Územní plán města Napajedla, katastrální 

mapa, ortofotomapa, podklady správců inţenýrských sítí a vlastní průzkum území. Návrh 

byl pojat koncepčně s moţnou etapizací daného území. 

 

     Hlavním cílem této práce bylo především navrhnout veškeré technické a dopravní 

řešení daného území. Jelikoţ území leţí v blízkosti řeky Moravy, bylo v návrhu počítáno 

s protipovodňovými úpravami stokových sítí a rodinnými domy bez podsklepení. Po roce 

1997 byla kolem levého břehu řeky Moravy vybudovaná protipovodňová hráz a tím 

zabráněno, při zvýšené hladině, rozlivu řeky Moravy do zájmového území. 

 

     Při návrhu se vycházelo z potřeb města sníţit počet osobních aut parkujících v ulici 

Nábřeţí výstavbou nových garáţí. Dále byl vypracován návrh rodinných domů v řadové 

zástavbě určené převáţně pro bydlení mladých rodin a to vše s moţným výhledem rozvoje 

výstavby. 

 

     Tato práce by měla přinést jedno z moţných řešení, které území nabízí. Město 

Napajedla můţe vyuţít návrh pro další projektovou činnost. Součástí práce byl vypracován 

i propočet ekonomické náročnosti vybrané varianty číslo 2. 
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Příloha č.01 Fotky současného stavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1 Pohled na stávající stav. 

 

 

 

 

Obr. 1.2 Protipovodňová hráz, jejíţ součástí je cyklostezka. 
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Obr. 1.3 Pohled na protipovodňovou hráz a řešené území. 

 

 

 

 

Obr. 1.4 Pohled na odvodňovací kanál a řešené území. 
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Obr. 1.5 Pohled na řešené území. 

 

 

 

 

Obr. 1.6 Pohled na řešené území a stávající komunikaci. 



 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.7 Pohled na sběrný dvůr a příjezdovou komunikaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

Příloha č.02 Vyjádření správců sítí. 
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Příloha č.03 Městský mobiliář. 

 

 

 

Obr. 3.1 Malá tělocvična se skluzavkou a houpačkou AP0601. (zdroj: [www.karim.cz]) 

 

 

Obr. 3.2 Kolotoč AP0300. (zdroj: [www.karim.cz]) 
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Obr. 3.3 Lavička RELAX AU053P. (zdroj: [www.karim.cz]) 

 

 

 

Obr. 3.4 Odpadkový koš AU016C. (zdroj: [www.karim.cz]) 
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Obr. 3.5 Veřejné osvětlení ATOS. (zdroj: [www.svitidla-eglo.cz]) 
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Příloha č.04 Položkový rozpočet stavby RD a garáží. 
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Příloha č.05 Vizualizace. 

 

Obr. 5.1 Severovýchodní pohled. 

 

Obr. 5.2 Jihovýchodní pohled. 

 

Obr. 5.3 Jihozápadní pohled. 
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Obr. 5.4 Severozápadní pohled. 

 

Obr. 5.5 Severovýchodní pohled z ulice. 

 

Obr. 5.6 Pohled na ulici z východní strany. 

 



 65 

 

Obr. 5.7 Pohled na ulici z východní strany. 

 

Obr. 5.8 Pohled z ulice Chmelnice. 

 

Obr. 5.9 Pohled na zahrady ze západní strany. 
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Obr. 5.10 Pohled na garáţe ze západní strany území. 

 

Obr. 5.11 Jihozápadní pohled na park s dětským hřištěm a zahrady RD. 

 

Obr. 5.12 Západní pohled na dětské hřiště. 

 



 67 

 

Obr. 5.13 Severozápadní pohled na řešené území. 

 


