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ANOTACE: 
 
Územní studie funkčního a prostorového řešení lokality SO.03 v Pusté Polomi je 

zpracována v rozsahu dle zadání bakalářské práce. Textová část obsahuje 39 stran. 

Grafická část je zpracována na 12 výkresech. 

Cílem této bakalářské práce je zpracovat urbanistický návrh řešení využití území ve dvou 

variantách. Formou územní studie bylo navrženo využití území pro rodinné bydlení a 

občanskou vybavenost. Na základě rozboru řešeného území byla navržena také technická a 

dopravní infrastruktura společně s veřejným prostranstvím a zelení. 

Urbanistický návrh řeší zástavbu území 32 rodinnými domy v první variantě a 34 domy ve 

druhé variantě. V obou variantách je také navržena občanská vybavenost a služby.  

Součástí tohoto návrhu jsou obslužné komunikace, místa pro parkování u objektů 

občanské vybavenosti a zpevněné komunikace pro pěší. Na závěr urbanistického návrhu 

byla zpracována kalkulace nákladů na využití řešeného území. 

Cílem bakalářské práce je vytvořit v souladu s územním plánem obce v tomto stěžejním 

rozvojovém území příjemné podmínky k životu novým obyvatelům obce Pustá Polom. 

ANNOTATION: 

 
The zone survey of functional and space solution of the locality SO.03 in Pustá Polom is 

compiled according to the assignment of the bachelor work. Text part includes 39 pages. 

Graphic part is compiled on 12 designs. 

The aim of this bachelor work is to compose urbanistic project of solution of using area in 

two variants. By the form of zone survey it has been designed the use of area for family 

living and civil facilities. On the basis of the analysis of solved area it has been designed 

technical and traffic infrastructure together with public grouds and greenery as well. 

The urbanistic project solves the built-up area by 32 family houses in the first variant and 

34 houses in the second variant. In both variants there were designed public facility and 

services too. The strand of this project there are service roads, parking places by the public 

facility objects and strengthened roads for pedestrians. In the end of the urbanistic project 

there has been composed calculation of costs for use of designed area. 

The aim of the bachelor work is to create the pleasant living conditions for new inhabitants 

of the beautiful municipality Pustá Polom in conformity with the zone strategy of the 

village in this crucial developing area. 
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Asfaltový beton stabilizovaný, kvalitativní třída 2 

ČS 

 

Čerpací stanice 

ČSN 

 

Česká státní norma 

D 

 

Dimenze - vnější průměr 

D1 

 

Silnice I a II třídy, místní komunikace, parkovací plochy 
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Provoz vodovodních sítí Opava 

RD 
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STL 

 

Středotlaký plynovod 

ŠD 

 

Štěrkodrť 

TP 

 

Technické podmínky 

TRF 

 

Trafostanice 

VN 

 

Vysoké napětí 

VTL 

 

Vysokotlaký plynovod 

VO 

 

Veřejné osvětlení 
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1. ÚVOD 

Cílem řešení bakalářské práce je vypracovat návrh funkčního a prostorového řešení 

lokality ve východní části obce, která je územním plánem určena pro smíšenou zástavbu. 

Formou územní studie bude navrženo využití území pro rodinné bydlení a občanskou 

vybavenost (obchod, služby, drobná výroba), spolu s návrhem řešení technické 

infrastruktury, dopravní obsluhy veřejných prostranství. Za tímto účelem bude proveden 

rozbor problematiky současného stavu lokality na základě shromážděných poznatků a 

informací o území. Urbanistický návrh řešení využití území bude vypracován ve dvou 

variantách. Výchozími podklady pro zpracování návrhu budou územní plán obce, 

katastrální mapa obce, ortofotomapa, podklady a informace o inženýrských sítích, 

ochranných pásmech, eventuálně dalších náležitostí podle řešené problematiky. Součástí 

práce bude propočet nákladů na navrhované řešení spolu s urbanistickým propočtem 

využití území. 

Lokalitu pro zpracování bakalářské práce jsem si zvolil v obci Pustá Polom 

zejména proto, že již 15 let tady žiji. Za tuto dobu jsem poznal, co zdejší obyvatelé 

potřebují ke spokojenějšímu životu. V obci máme dobré možnosti kulturního a sportovního 

vyžití. Na druhé straně tady chybí restaurace s celodenním provozem s možnosti 

stravování. Obyvatelé ve velké většině změny územního plánu vítají. Rozšíření plochy pro 

smíšenou zástavbu zaručuje rozvoj obce.



 

2 
 

 

2. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

2.1  URBANISMUS 

Vědní obor a současně je praktická činnost, které mají úzké vazby k oboru architektury, ze 

kterého se urbanismus rozvinul a specifikoval k praktické územně plánovací činnosti - 

územnímu plánování. Jako vědní obor urbanismus zkoumá teoretické i praktické problémy 

tvorby a přetváření osídlení, sídelních útvarů a jejich struktur, odhaluje tendence a 

zákonitosti jejich vývoje a formuluje zásady pro jejich řešení. Vychází z obecných 

zákonitostí rozvoje společnosti a její ekonomiky v konkrétních podmínkách. 

Urbanismus se v teorii i praxi výrazně podílí na řešení otázek ochrany a tvorby životního 

prostředí, přičemž se zvláště zaměřuje na obsahovou stránku koncepce tvorby životního 

prostředí v souvislosti s reorganizací funkcí v krajině a s hmotovým uspořádáním staveb 

při výstavbě a přestavbě sídelních útvarů, uspořádáním stavebních objektů, tak i řešením 

souborů architektonických prvků, které spoluvytvářejí tzv. parter města. V tomto smyslu se 

pak mluví o urbanistickém detailu. 

2.1.1 Urbanistická koncepce 

Urbanistická koncepce je páteří urbanistické tvorby, řeší komplexně vztahy v území uvnitř 

i vně urbanizovaného území a mezi nimi. Je to vedoucí tvůrčí záměr a prostorová 

kompozice, sledující vazby a prostorové vztahy v území jako celku a vždy stavějící na 

předcházejícím, již dříve vytvořeném.[6] 

2.2  ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

2.2.1 Cíle územního plánování 

Obecným cílem je návrh optimálního uspořádání řešeného území podle kritérií 

ekologických, kulturních, stavebně technických, sociálních a ekonomických. Konkrétním 

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

ochrany přírodních a civilizačních hodnot.  

Nový stavební zákon stanoví jako hlavní cíl územního plánování udržitelný rozvoj. 

Rozumí se tím vyvážený vztah požadavků na kvalitní životní prostředí, sociálních 
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požadavků a požadavků na hospodářský rozvoj, který uspokojuje potřeby současné 

generace, aniž jsou ohroženy podmínky života budoucích generací. 

 

2.2.2 Úkoly územního plánování 

• zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

• prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, 

jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví životní 

prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její 

hospodárné využívání 

• stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání  

a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání  

a řešení staveb 

• stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění  

a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, stanovovat 

pořadí provádění změn v území  

• vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem 

• vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských 

změn 

• stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení 

• prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z 

veřejných rozpočtů na změny v území 

• vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 

• určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

• vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před 

negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření 

• regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů 

• uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 

a ekologie a památkové péče [7] 
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2.2.3 Nástroje územního plánování 

• Přípravné - územně plánovací podklady, územně analytické podklady, územní  

                    studie 

• Plánovací - politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, zásady    
                    územního rozvoje, územní plán, regulační plán 

• Realizační - územní rozhodnutí, územní souhlas a územní opatření 

2.2.4 Územní plán 

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

plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; 

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

vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 

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

územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. [7] 

2.2.5 Územní studie 

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

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

systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat 

využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. [7] 

 

2.3   OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 

Pro navrhování staveb a obytných budov nám stanoví podmínky Vyhláška č. 268/2009 Sb. 

(technické požadavky na výstavbu) a norma ČSN 73 4301 (Obytné budovy.) 

• Podmínky pro umísťování obytných budov stanoví rozhodnutí o umístění stavby v 

souladu s územně plánovací dokumentací. 

• Rodinný dům - stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá 

požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy 

místností a prostoru určena k bydlení; rodinný dům může mít nejvýše tři 

samostatné byty, dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 

• Vzájemné odstupy staveb musí splňovat zejména požadavky urbanistické, 

architektonické, životního prostředí, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, 

požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování pohody bydlení.  
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• Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně  

      3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace.  

• Vytvářejí-li rodinné domy mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí 

být menší než 7 m.    

2.4  PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

Norma ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení) nám ukládá jak 

koordinovat prostorového uspořádání sítí technického vybavení v etapě územního 

plánování a projektování těchto sítí v zastavěných a nezastavěných územích v hranicích 

měst a obcí. Stanoví zásady pro uspořádání sítí uložených ve veřejných plochách, v 

prostoru místních komunikací a v průtahu silnic.  

• Technické vybavení: soubor vedení, objektů a ploch, který zajišťuje zásobování 

vodou, zásobování energiemi (teplo, plyn, elektřina), přenos informací a 

zabezpečení území před škodlivými účinky přírody a činnosti lidí (udržování 

vodních toků, odvedení dešťových a splaškových vod, odvedení tuhého domovního 

odpadu). 

2.5  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Kategorizaci pozemních komunikací jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu  

nám upravuje Zákon č.13/1997 (o pozemních komunikacích) ve znění platných předpisů. 

Při navrhování místních komunikací se řídíme normou ČSN 73 6110 (Projektování 

místních komunikací.) 

• Prostor místní komunikace – prostor nad tou části, která slouží veřejnému 

dopravnímu prostoru (vozidlům, chodcům), dopravě statické i dynamické včetně 

pásů zeleně. Dělí se na hlavní dopravní prostor a přidružený prostor. Prostor místní 

komunikace je vymezen buď uliční čárou (objekty, oplocením) nebo vnějším 

okrajem pásu pro chodce nebo obdobné plochy 

• Hlavní dopravní prostor - část dopravního prostoru vymezená zpravidla volnou 

šířkou komunikace a zpravidla totožná s kategorijní šířkou.  

• Přidružený prostor - část dopravního prostoru mezi hlavním dopravním 

prostorem a přilehlou zástavbou, v nezastavěném území přiléhá k dopravnímu 

prostoru a na druhé straně je omezen hranicí přidruženého dopravního prostoru.  
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3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI 

3.1  POLOHA OBCE 

Pustá Polom je samosprávná obec o cca 1450 obyvatelích nacházející se ve střední části 

Moravskoslezského kraje ve vzdálenosti cca 12 km jihovýchodně od bývalého okresního 

města Opava, které je nyní pro Pustou Polom obcí s rozšířenou působností. V téměř stejné 

vzdálenosti od obce se nachází obec s rozšířenou působností Bílovec a Ostrava Poruba.  

Obec Pustá Polom leží v prostoru, vymezeném těmito městy, na návrší Polomské plošiny. 

Polomská plošina je součástí pohoří Nízký Jeseník, který je jedním z nejstarších 

geologických celků střední Evropy. 

Terén katastrálního území je členitý, samotná obec leží na náhorní plošině a je obklopena 

lesy. Nadmořská výška se pohybuje od 400 do 450 m.n.m. Z jihozápadu je území obce 

ohraničeno potokem Setina, který je levostranným přítokem řeky Bílovky.  

 

3.2  HISTORIE OBCE 

 

 
Obrázek 1 Znak a vlajka obce 

 

Roku 1238 moravský markrabě Přemysl Otakar I. dává Pustou Polom do zboží 

benediktinského kláštera Hradisko u Olomouce. Název „Polom" upomíná na její vznik na 

lesní půdě. Ves byla ve druhé polovině 15. století vylidněná a zpustla, odtud pak přívlastek 

„Pustá“ Nově byla osídlena až ve druhé polovině 16. století, ale název Nová Polom, se 

neujal. V dokumentech se vyskytuje nejdříve název Polom, pak Pustá Polom nebo Wust 

Pohlom, ves byla ale vždy  česká. Pustá Polom zažila nebývalý hospodářský a kulturní 

úpadek, hladomory a  epidemie v letech třicetileté války  1618—1648. V roce 1777 byla 
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při farním kostele sv. Martina vybudována nová farní budova a v roce 1803 byl postaven 

na místě starého nákladem 7 350 zlatých v klasicistním slohu současný farní kostel. 

          V posledních desetiletích 19. století a v posledních letech rakousko-uherské 

monarchie nastal v Pusté Polomi vzestup českého národního uvědomění, který se projevil 

v rozvoji kulturního života, ochotnického divadla a v činnosti pěvecké a hudební, jež 

přispívaly k celkovému vzestupu kulturnosti. Těžce zasáhla do  života Pusté Polomi první 

světová válka, povolání  desítek  mužů   do  vojenské  služby  v  rakousko-uherské 

armádě,  z níž se mnozí již nevrátili. Finanční situace obce a značného počtu jejího 

obyvatelstva se silně zhoršila v době velké hospodářské krize 1929—1933. V průběhu 

první republiky měla obec 7 obchodů se smíšeným zbožím, 3 hostince, fakticky všechny 

potřebné živnosti, od 30. let také pravidelné autobusové linky na Ostravu, zubní 

ambulanci, spolkový lihovar a další. Slibně se rozvíjel politický, společenský a kulturní 

život obce, byl však násilně přerušen po dvaceti letech národní svobody okupací. K 

významným událostem po osvobození patřilo zřízení měšťanské školy v Pusté Polomi v 

roce 1945 i pro školní mládež z okolních obcí. Postupně se podařilo obnovit i autobusové 

linky, které zajistily spojení s tehdejším okresním městem Bílovcem, ale také s Opavou  

a Ostravou, kam obyvatelé, obce dojížděli za prací a vzděláním. 

V roce  1948 se dostává k moci  KSČ.  Diktatura komunistů a dělníků negativně 

ovlivnila život vesnice.  Byl zlikvidován tzv. soukromý sektor v obchodě a službách na 

základě odnětí koncesí, zákazu živností, konfiskací a politických perzekucí.  

Pustá Polom v roce 1960, dosud obec okresu Bílovec, byla začleněna do nynějšího okresu 

Opava. Téměř za 750 let od svého vzniku, v roce 1987 dosáhla počtu 1 346 obyvatel a 408 

domů. Občané Pusté Polomi osvědčili své schopnosti být samostatnými, pracovitými a 

tvůrčími dědici své dlouhé, těžké i historicky bohaté minulosti. O tom svědčí malebné 

prostředí jejich současných rodinných domů a zahrad, rozmach drobného a živnostenského 

podnikání, manažerské úspěchy mnohých z nich i mimořádné investiční počiny obecního 

zastupitelstva a starostů obce v tomto krátkém období. 
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3.3  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

3.3.1 Klimatologická charakteristika 

Klimatické podmínky obce Pustá Polom jsou dány její nadmořskou výškou a 

orografickými poměry. Klimatologicky patří území k oblasti MT 7 což je mírně teplá 

oblast (podle Quitt, 1971). Průměrná teplota v lednu je -2 až – 3°C. Průměrná teplota 

v červenci je 16 – 17°C. Srážkový úhrn ve vegetačním období je 400 - 450 mm. Zatímco 

srážkový úhrn v zimním období je 250 - 300 mm. V území převládají jihozápadní a 

západní větry. 

3.3.2 Vody podzemní a povrchové 

Podzemní vody jsou zpravidla vápenato – hořečnato – hydrogenuhličitého typu. Jejich 

vodohospodářský význam je pouze místní, z hlediska jímání podzemních vod je tento útvar 

podzemní vody vhodný spíše pro lokální zásobování. 

Území obce se nachází v povodí řeky Odry. Oblast Polomské plošiny je prameništěm řady 

potoků a říček. Nejvýznamnějším vodním útvarem je říčka Sezina, která pramení západně 

od obce v nadmořské výšce 460 m. n. m. Plocha povodí je 74,8 km2. Délka toku 15,6 km. 

V severní části katastru obce pramení říčka Sedlinka a ve východní  Porubka. 

V jihozápadní části tvoří hranici katastru říčka Setina, která se pod obcí  Kyjovice vlévá do 

Seziny. 

3.3.3 Geologie a geomorfologie 

Geomorfologicky náleží katastr obce do hercynského systému, provincie Česká vysočina, 

subprovincie Krkonoško – Jesenická soustava, oblast Jesenická, celek Nízký Jeseník, 

podcelek Vítkovská vrchovina. Vítkovská vrchovina se rozprostírá na ploše 72,6 km2. Jde 

o plochou vrchovinu se střední výškou 429,8 m. n. m. a středním sklonem 5,20. Podcelek 

je tvořen spodnokarbonskými břidlicemi, drobami a četnými zbytky badenských sedimentů 

pleistocenního kontinentálního zalednění. Na katastru Pustá Polom nejsou evidovány 

plochy sesuvů ani chráněná ložisková území. V údolí říčky Setiny se těžila břidlice. 

3.3.4 Krajinný pokryv a půdní fond 

Obec leží v lesnaté oblasti. Lesy tvoří velký podíl v území a jsou to lesy jehličnaté. 

Převládají smrky a borovice. Z menší části pokrývají území lesy smíšené. 

Pro území obce je z hlediska půdních typů charakteristická hnědá půda. 
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Katastrální výměra obce je 1658 ha, z toho orná půda zabírá 556 ha a lesní půda 921 ha, 

zemědělská půda 656 ha, trvalé travní porosty 70 ha, zahrady 30 ha a zastavěné plochy    

24 ha. [25] 

3.4  OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST 

3.4.1 Sociodemografické podmínky 

V Pusté Polomi došlo v období let 1997 - 2007 k přírůstku obyvatel o 10 %. K  poslednímu 

sčítání v roce 2007 měla obec 1369 obyvatel. Údaj z roku 2010 nám hovoří o dalším 

přírůstku. Celkový počet obyvatel ke konci roku 2010 činil 1450. Na území obce mírně 

převládá starší obyvatelstvo. Jedná se o nepříznivý trend, který se bude zhoršovat v případě 

zestárnutí obyvatelstva, aniž by byla nahrazena adekvátním počtem mladé populace. 

Budoucí vývoj bude záviset na migračních tendencích tzn. emigraci obyvatel ze sídla do 

měst nebo migraci do sídla. Převážná většina ekonomických aktivních obyvatel z území 

obce vyjíždí za prací (63%). Nejvíce do měst Ostravy a Opavy. 

V Pusté Polomi má stoupající tendenci výstavba nových rodinných domů. V období mezi 

lety 1900 – 2000 se počet domů v obci ztrojnásobil. Nový návrh územního plánu vychází 

z požadavků obce a je v něm uvažováno navýšení ploch určených pro bydlení. Toto 

vytváří předpoklad dalšího kladného ovlivnění počtu obyvatel. [25] 

3.4.2 Občanská vybavenost 

Obec byla založena na náhorní rovině. Jádrem urbanistické struktury sídla se stal 

trojúhelníkový prostor (náves) s excentricky situovaným kostelem a hřbitovem. Hlavní 

kostrou území je silniční síť, která paprskovitě propojuje Pustou Polom s okolními obcemi. 

Střed obce byl postupně doplněn objekty občanské vybavenosti situovanými u hlavních 

komunikací. Zařízení občanského vybavení jsou v území zastoupena na velmi vysoké 

úrovni. Jsou dobře přístupné po komunikaci pro motorová vozidla. Podél těchto 

komunikací jsou vybudovány chodníky pro pěší. Snadno dosažitelná je ze středu obce 

autobusová zastávka. 
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Obrázek 2 Objekty občanské vybavenosti 

 

Ve středu obce se nacházejí nejdůležitější objekty občanské vybavenosti. Dominantou je 

nový víceúčelový obecní úřad. Je zde základní škola pro 300 žáků a objekt mateřské školy 

s možnou kapacitou 100 žáků. Dále pak zdravotní středisko, nákupní středisko, obytný 

dům, poštovní úřad a dům zvláštního určení pro seniory s menšími zdravotními problémy.  

 

 
Obrázek 3 Kostel Sv. Marti 
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3.4.3 Výroba a služby 

Obchodní síť a služby jsou zastoupeny nákupním střediskem TUTY Opava a.s., 

soukromou prodejnou potravin, květinářstvím, kadeřnictvím, pedikúrou a střediskem, které 

poskytuje masáže a relaxační procedury. V obci se nacházejí dvě autoopravny a několik 

provozoven stolařství. V areálu bývalého zemědělského družstva je umístěn 

dřevozpracující závod a provoz živočišné výroby s chovem skotu a prasat. 

3.4.4 Sport a rekreace 

V Pusté Polomi má sport velkou tradici. Zejména v kopané získávají pravidelně úspěchy 

mužstva mužů, dorostenců i žáků. První fotbalové mužstvo hraje již pravidelně v Krajské 

fotbalové soutěži. Široká sportovní veřejnost se také pravidelně zúčastňuje Vesnické 

olympiády. Obyvatelé z okolních vesnic v ní soutěží v deseti sportovních odvětvích. 

V severní části obce se nacházejí dvě travnatá fotbalová hřiště. Pro veřejnost je také 

přístupná celoročně tělocvična zkladní školy.  

 

3.5  TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

3.5.1 Rozvod plynu 

Obec je plynofikovaná. Zemní plyn je do obce přiveden STL plynovodem, který přivádí 

zemní plyn z VTL regulační stanice v Budišovicích. Z Pusté Polomi  je veden STL 

plynovod do obce Hlubočec. Obcí neprochází žádná trasa VTL plynovodu. 

Plynofikace obce probíhala ve dvou etapách. Nejdříve se v roce 1997 přivedl do obce plyn 

z Budišovic a následně v roce 1999 byla celá plynofikace dokončena. 

3.5.2 Zásobování vodou 

Zásobování obce pitnou vodou je zajišťováno Ostravským oblastním vodovodem 

konkrétně z vodního zdroje Kružberk. Voda z vodního zdroje se dopravuje do úpravny 

vody v Podhradí. Po úpravě je již pitná voda dál dopravována přivaděčem Podhradí – 

Krásné Pole do skupinových VDJ  PVS Opava. Mezi obcí Budišovice a Pustou Polomí je v 

provozu ČS, která čerpá vodu do podzemního vodojemu 2 x 250 m3.  Ten to  VDJ je 

umístěn na nejvyšším místě nad obcí směrem na Hlubočec. Odtud se pak dopraví pitná 

voda ke koncovým zákazníkům v Pusté Polomi, do obce Kyjovice a také k chatové osadě 

Zátiší. Malá část občanů využívá své soukromé studny. Vodu z nich však používají k 

jiným účelům než k pití. 
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Z celkového počtu 1450 obyvatel je na veřejný vodovod napojeno celkem 97 % občanů. 

Vodovodní síť byla vybudována v letech 1985 – 1990. Je zaokruhovaná skládá se,  

z výtlačného  řadu  PVC DN 150 celková délka 3 791 m a rozváděcího řadu PVC a PE v 

profilech DN 50 – 150 v délce 9 809 m. V obci je vybudováno celkem 413 vodovodních 

přípojek. 

3.5.3 Odkanalizování 

V současné době je v obci jednotná kanalizační síť. Soustavná část této kanalizace byla 

vybudována v letech 1950 – 1960. Jedná se většinou o betonové potrubí profilu  

DN 300 – DN 800. Průtok kanalizačním systémem v obci je gravitační. Původně měla 

kanalizace sloužit k odvádění povrchových vod z místních komunikací.  Nyní je určena k 

odvádění srážkových a částečně splaškových vod mechanicky předčištěných, případně i 

biologicky předčištěných z převážné části zastavěného území do místní vodoteče Sezina. 

Soustavné části této kanalizace mají celkem 6 výpustí, z toho tři slouží pro odvádění pouze 

srážkových vod. Některé nemovitosti mají vlastní výpusť. 

Kanalizační výpusti - recipient Sezina zaústění na říční km 17 – 17,7 

•  kanalizační výpusť  č.1 „Pod Širokým“ profil DN 500 

•  kanalizační výpusť č.2 „U Lihovaru“ profil DN 500 

•  kanalizační výpusť č.3 „ U ZD“ profil DN 800  

 Soustavná kanalizace, plní funkci kanalizace jednotné není zakončena ČOV.  

 Celková délka kanalizace v obci je 10 145 m 

 

Výhled do budoucnosti 

V současné době se usilovně shánějí finanční prostředky na vybudování nové oddílné 

kanalizace zakončené ČOV, protože stávající kanalizace je v havarijním stavu. 

Odbor životního prostředí MM Opavy již na výstavbu kanalizace vydal stavební povolení. 

3.5.4 Zásobování elektrickou energií 

Územím obce neprochází nadřazené trasy nadzemního vedení VVN. Obec je zásobována 

elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV Velké Hoštice z nadzemního vedení z napětí 22 

kV. V obci je v provozu 9 sloupových trafostanic 22/0,4 kV zásobující elektrickou energií 

distribucí i soukromý sektor. Tato zařízení jsou v dobrém stavu a vyhovují současným 

požadavkům na zajištění odběru. 
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3.5.5 Veřejná autobusová doprava 

Veřejná autobusová doprava je na území obce zastoupena autobusovými linkami, které 

jsou trasovány v plochách dopravní infrastruktury. Tato plocha je vymezena i pro 

autobusové nádraží situované v centru obce. V obci jsou autobusové zastávky –  

Pustá Polom – autobusové nádraží, Pustá Polom – škola. V odloučené lokalitě zastávka 

Pustá Polom - Nový dvůr. Z těchto míst jsou zajišťovány autobusové linky pro spojení 

obce s městy Ostravou, Opavou a Bílovcem, dopravci TQM – holding s.r.o. a Veolia 

Transport Morava a.s. 

3.5.6 Železniční doprava 

Železniční doprava není v obci zastoupena. Obci neprochází žádná železniční trať. 

Na nejbližší železniční stanici Opava – Východ a Ostrava – Svinov je zajištěné celodenní 

autobusové spojení. 

3.5.7 Cyklistická doprava 

Územím prochází mnoho cyklostezek, které se přímo v obci kříží. Zejména okolí obce je 

navštěvováno hojně turisty. V přilehlých lesích jsou zde výborné podmínky pro 

cykloturistiku. Nejzajímavější jsou vyjížďky do  údolí říček Setiny a Seziny. Neméně 

zajímavá je cyklotrasa údolím říčky Raduňky.  

Hlavní cyklostezky, které využívají místní komunikace III. třídy spojují obec Pustou 

Polom s Raduní  a  Hradcem na Moravicí.  [25] 
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4. NÁVRH URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ ÚZEMÍ 

Navržená řešení jsou v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Územní plán 

vymezuje řešené území jako zastavitelnou plochu SO.3 s funkčním využitím pro bydlení 

v rodinných domech v kombinaci s občanským vybavením, malou výrobou a službami.  

Urbanistická koncepce řešením dané lokality vychází především z přírodních podmínek  

a stávající struktury zastavění. Řešení objektu občanské vybavenosti je navrženo s ohledem 

na možnost napojení výstavby na stávající technické vybavení a dopravní infrastrukturu 

v obci. Řešení zohledňuje i umožnění propojení do plochy občanského vybavení OS 

 severu a zastavitelné plochy SO.3 na jihu dané lokality. 

 

4.1  MAPOVÉ PODKLADY 

4.1.1 Územní plán obce Pustá Polom 

Obec Pustá Polom má schválený územní plán od roku 1998. Od té doby již byl třikrát 

změněn. Z hlediska dalšího rozvoje obce byl v loňském roce zpracován návrh změny č.4, 

který zejména rozšiřuje plochy pro bydlení ve východní části obce. Ke dni dokončení 

bakalářské práce byl návrh schválen. 

V loňském roce před zahájením prací na bakalářské práci mi byla z obce zapůjčena změna 

územního plánu s mapovým podkladem. 

4.1.2 Katastrální mapa 

Byla získána v digitálním formátu na základě žádosti podané 1. 11. 2010 na Katastrálním 

úřadě pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava. 

4.1.3 Ortofotomapa 

Ortofotomapa byla použita do výkresu širších vztahů. [Výkres 01.Situace širších vztahů] 

4.1.4 Výkresy od správců sítí technického vybavení 

• Výkres plynovodní sítě od správce sítě RWE Distribuční služby, s.r.o. v  

v měřítku 1: 1000 

• Výkres energetické sítě od správce sítě ČEZ Distribuce, a.s., v měřítku 1:2000 

• Výkres telekomunikační sítě od správce sítě Telefonica O2 
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• Výkres vodovodní sítě od správce sítě Severomoravské vodárny a kanalizace 

Ostrava a.s., v měřítku 1:1000 

Všechny výše uvedené výkresy byly obdrženy na základě žádosti v digitální podobě.  

4.2  POPIS ÚZEMÍ 

Řešené území se nachází ve východní části obce nedaleko komunikace III/ 4648 spojující 

obec Pustou Polom s Hradcem nad Moravicí a Kyjovicemi. Tato komunikace bude sloužit 

k napojení řešené lokality na dopravní infrastrukturu. Na severu lokalita navazuje na 

víceúčelové sportoviště, kde jsou umístěny dvě travnatá fotbalová hřiště a plocha 

s asfaltovým krytem pro různé druhy sportů. V novém územním plánu se počítá ještě s 

rozšířením plochy pro tělovýchovu a sport dále na západ. Celá jižní část území je 

lemována plochou veřejného prostranství vymezenou pro obslužnou komunikaci. Budoucí 

komunikace tak na jihu rozdělí dvě území určené pro smíšenou obytnou výstavbu. Obě 

tyto plochy jsou součástí stěžejního rozvojového území obce. Na východě lokalita 

bezprostředně sousedí se stávající obytnou zástavbou. Oddělí ji nově vybudovaná 

komunikace, která spojí území s obcí. 

        Vlastníkem pozemku parcelního čísla 1059/1, na kterém se lokalita nachází je obec.  

Celková výměra území je cca 4,60 ha.  Pozemky se v součastné době využívají jako orná 

půda. V územním plánu obce je tato plocha určena pro smíšenou obytnou výstavbu. Jedná 

se o rozvoj bydlení v kombinaci s občanským vybavením (drobná výroba a služby). Území 

je z dosahu negativních vlivů dopravy a průmyslové výroby. Celá lokalita je skoro plochá 

bez terénních vln mírně se svažující k jihozápadu. 
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Obrázek 4  Foto řešeného území od východu 

 

4.3   ŠIRŠÍ VZTAHY 

Obec Pustá Polom se nachází v nejvyšších místech Polomské plošiny v průměrné 

nadmořské výšce 435 m. n. m. v severovýchodní části Moravskoslezského kraje. Řešené 

území je dobře dostupné ze silnic III. třídy, které se v obci kříží. Po těchto sběrných 

komunikacích je zajištěno dopravní spojení s největšími městy Opavou a Ostravou. 

Komunikace III/4679 směr Opava – Suché Lazce navazuje na silnici I/11  která spojuje na 

severovýchodě území obce s městem Opavou. Město Opava je tak vzdáleno 12 km. 

Po komunikaci III/4648 se ze západu obce dostaneme do Hradce nad Moravicí na silnici 

I /57 – vzdálenost 15 km, dále směrem na Fulnek a dálnici D1. 

Komunikace III/4669 spojuje ze severozápadu obec s obcí Hrabyně, komunikace je 

napojena na  silnici I/11 směrem na město Ostravu – celková vzdálenost 19 km. 

 

 
Obrázek 5 Širší vztahy z mapy ČR 
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4.4  LIMITY V ÚZEMÍ 

Jedinou limitou v řešené lokalitě vyplývající z územně analytických podkladů je ochranné 

pásmo vzdušného vedení VN 22 kV, které prochází pomyslným středem řešeného území. 

Ochranné pásmo VN  je 10 m od krajního vodiče na každou stranu. 

Ve změně č.4 územního plánu, která byla schválená v letošním roce je již navržena 

demontáž stávajícího vedení. Nadzemní vedení bude nahrazeno novou přípojkou 

nadzemního vedení VN  v koridoru TK – E 1, na který bude navazovat podzemní vedení 

VN v koridoru TK – E2.  

Z podzemního vedení VN bude napojena stávající trafostanice a zbylá část nadzemního 

vedení VN. [ Obrázek č. 6] 

Území se nenachází v žádném jiném ochranném pásmu a koridoru. Sítě dopravní 

infrastruktury a technického vybavení jsou ukončeny na západě před hranicí území a 

nezasahují do něho. 

 

 
Obrázek 6 Mapa limity v území 
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5. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

5.1   VARIANTA 1 

Celková plocha řešeného území je 45 670 m2 včetně plochy pro silniční komunikaci na ul. 

Rekové z toho: 

• Plocha pro individuální bydlení 31 204 m2 

• Plocha pro komunikace 5 934 m2 

• Plocha pro občanskou vybavenost 5 350 m2, včetně parkovací plochy 1 146 m2 

• Plocha pro veřejnou zeleň 3 182 m2 

5.1.1 Dopravní infrastruktura 

Varianta č. 1 byla navržena s ohledem na budoucí zástavbu na jihu řešeného území. Zde se 

nachází další plocha pro rozvoj bydlení v obci. Území je dobře dopravně dostupné ze 

severozápadu a jihozápadu. Z jihozápadu dojde k napojení na sběrnou komunikaci  

III/4648 z ulice Reková, která je ukončena na hranici řešené lokality. 

Silniční komunikace na ul. Rekové bude protažena celým územím a je také zahrnuta do 

plochy pro dopravní infrastrukturu. V jižní části bude tvořit společnou hranici s novou již 

zmíněnou plochou určenou ke smíšené zástavbě. Na východě území se komunikace otáčí  

k severu. 

        Z jihozápadu se dostaneme do nové lokality prodloužením ul. Dlouhé, která nám bude 

protínat území rovnoběžně s ulicí Rekovou. Na východě se obě komunikace spojí. Tímto 

řešením se docílí plynulý přejezd územím za předpokladu obsluhy ploch určených pro 

individuální bydlení a občanskou vybavenost. V úseku cca 150 m od jihozápadu nám 

území svisle rozdělí ještě jedna spojovací komunikace. 

 

Silniční komunikace 

Silniční komunikace v území jsou vedeny jako místní obslužné dvoupruhové komunikace 

funkční skupiny C s označením MO2/10/6,5/30 s omezenou rychlostí na 30 km/h v šíři 

převážně 6,5 m. Byly navrženy s příčným jednostranným nebo střechovitým spádem do 

2,5 %. Obrubníky budou zhotoveny z prefabrikovaného betonu. V místech u vjezdu na 

soukromé pozemky k individuální výstavbě budou sníženy na úroveň komunikace.  

Na křižovatkách v území byly vyznačeny rozhledové trojúhelníky, jejich plocha se stanoví 

dle ČSN 73 6102 (Projektování křižovatek na pozemkových komunikacích.)  



 

19 
 

Poloměry oblouků zatáček jsou  5- 6 m.Snížená rychlost byla navržena z důvodu 

předpokladu zvýšeného pohybu osob na severu území, kde je umístěná občanská 

vybavenost a plocha pro rekreaci. Komunikace jsou navrženy jako netuhé z asfaltových 

vrstev typu vozovky D1-N-1-V-PII pro místní komunikace celkové tloušťky 40 cm. [5]  

Skladba konstrukční vrstvy: 

• ABS II  - 4 cm  

• OKS I – 6 cm 

• MZK  – 15 cm 

• ŠD – 15 cm 

Při navrhování komunikací se vycházelo z  TP 170 (Navrhování vozovek pozemních 

komunikací.)  

 

Komunikace pro pěší 

Komunikace pro pěší jsou vedeny jednostranně podél komunikací v šíři 1,5 m se spádem 

2% do přidruženého dopravního prostoru. Dešťová voda bude odvedena do zeleného pásu. 

Povrch chodníku je navržen z betonové zámkové dlažby. V místech křížení se 

silniční komunikací je zapotřebí provést snížení obrubníku z důvodu ohledu na pohyb osob 

se sníženou pohyblivostí a orientaci dle ustanovení Vyhlášky č. 369/2001 Sb. (o obecně 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou pohyblivostí 

a orientace.)       

 

Parkovací a odstavné plochy 

Parkoviště jsou navrženy v místech před objekty občanské vybavenosti. Parkování je 

řešeno jako krátkodobé do 2 hodin pro návštěvníky nebo jako dlouhodobé nad 2 hodiny 

pro zaměstnance objektu občanské vybavenosti. 

Povrch parkovacích ploch bude řešen jako vozovka netuhá z asfaltových vrstev typu  

D2-N-3-V-PII v tloušťce konstrukční vrstvy 32 cm. [5] 

Skladba konstrukční vrstvy: 

• ABS II  - 6 cm  

• R – mat  – 6 cm 

• ŠD  – 20 cm 
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Odstavné plochy budou vybudovány na soukromém pozemku vlastníků ploch pro 

individuální bydlení. Budou sloužit pro vjezdy na pozemek ke garážím v RD. Bakalářská 

práce neřeší materiálové provedení vjezdů. 

Parkovací a odstavné plochy jsou navrženy v součinnosti s normou ČSN 73 6056  

(Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel) 

5.1.2 Plocha pro individuální bydlení 

Pro individuální bydlení bylo navrženo celkem 32 rodinných domů se zastavěnou plochou 

maximálně 150 m2 na jeden RD. Do ploch pro individuální zástavbu se promítly i plochy 

zpevněných komunikací okolo RD.  Velikost parcel je  850 - 1250 m2.  V lokalitě obce je 

zájem zejména o větší parcely průměrně okolo 1000 m2. O menší parcely pod 800 m2 

zpravidla lidé zájem nemají. Je to způsobeno tím, že zde na vesnici žije spousta 

zahrádkářů, kteří rádi sázejí ovocné stromy, pořizují si skleníky a další zahradní vybavení. 

V obci se zahrada tak stává zónou pro pěstování ovoce, případně zeleniny a zónou 

okrasnou pro odpočinek. Druhý důvod je také dostupnost různých druhů bazénů, které již 

tak plochu zahrady hodně zmenší. 

Zástavba se předpokládá ve formě izolovaných domů s rozvolněnou zástavbou na 

pozemcích. Umístění domů na parcele je limitováno dodržením obecně technických 

požadavků na výstavbu. Vstupy do rodinných domů jsou situovány směrem k obslužným 

komunikacím a to z jihu a ze severu. 

Vzdálenost rodinných domů od oploceného pozemku je minimálně 5 m a od chodníku je 

dělí 1,5 m široký zelený pás.  Odstupy jednotlivých rodinných domů mezi sebou nesmí být 

menší než 7 m. 

Půdorysná forma je limitována uvedenou maximální zastavěnou plochou pro 

výstavbu. Výšková hladina zástavby je stanovena regulačními podmínkami z územního 

plánu na dvě nadzemní podlaží, domy je možno podsklepit. Tvar střechy je definován na 

sedlovou nebo valbovou. Odstavování osobních automobilů je uvažováno převážně na 

vlastním pozemku, garáže budou řešeny současně v rámci koncepce jednotlivých 

rodinných domů.  

Výstavba rodinných domů může být realizována pouze v souběhu či po realizaci 

komplexního technického vybavení, dopravní infrastruktury, centrálního zásobování 

vodou, kanalizačních sítí, zásobování elektrickou energií a plynem. 
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5.1.3 Plocha pro občanskou vybavenost 

Severní část řešeného území sousedí se stávajícím sportovním areálem a další 

nezastavěnou plochou, určenou v územním plánu pro rozvoj tělovýchovy a sportu. 

Jižní část zase navazuje na plochu pro smíšenou obytnou výstavbu. 

Úkolem varianty 1 bylo napojit tyto plochy na urbanistickou koncepci v řešeném území. 

 

Restaurace a bowling    

Na severu území se jevilo jako nejvýhodnější umístit plochu pro občanskou vybavenost, 

kde je navržena restaurace s bowlingem. Součástí areálu je parkoviště pro 34 motorových 

vozidel a komunikace určená k zásobování objektu. Dvě místa na parkovišti jsou 

vyčleněna pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Parkování je určeno 

k návštěvám restaurace s bowlingem a také lidem sousedních obcí, kteří se do obce sjíždějí 

na fotbalové zápasy.  

Před vstupem do objektu restaurace je umístěn dětský koutek, kde jsou navrženy 

prolézačky, skluzavka a lavičky. Zařízení je určeno pro děti předškolního věku (3-6 let.) 

Ukázka možných řešení dětského koutku je uvedena v  [Příloze č. 7]. Pro dětská hřiště, 

jejich budování, provoz, údržbu a kontrolu jsou zejména důležité následující předpisy ČSN 

EN 1176 (Zařízení a povrch dětského hřiště), ČSN EN 1177 (Povrch dětského hřiště 

tlumící náraz – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody), Zákon č.22/1997 Sb.  

(o technických požadavcích na výrobky.) 

Celý areál restaurace s bowlingem a dětským koutkem je dobře přístupný po 

komunikaci z ulice Dolní a také z jihu území po spojovací komunikaci. Obyvatelům, kteří 

tráví volný čas na severu území na travnatém hřišti je zajištěn do prostoru areálu vstup po 

chodníku pro pěší. Chodci se tak dostanou do areálu bez styku se silniční komunikací pro 

motorová vozidla. 

 

Prodejna potravin 

Na jihozápadě území byla navržena plocha pro prodejnu potravin případně smíšeného 

zboží. Tento obchod by měl zásobovat jak obyvatele řešeného území, tak lokalitu na jihu, 

která je určena pro smíšenou obytnou výstavbu. Obyvatelé z východní části obce ze 

stávající zástavby toto řešení také uvítají, jelikož nejbližší prodejna potravin je až v centru 

obce ve vzdálenosti 600 m. Parkovací plocha je umístěná před objekt prodejny s kapacitou 

13 parkovacích míst, z nichž jedno je určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 
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5.1.4 Plocha  pro veřejnou zeleň a rekreaci 

 Veřejná zeleň, která bude náhradou za přírodní prostředí, je předpokládaná na soukromých 

zahradách. Veřejná zeleň byla také navržena podél obslužných komunikací v podobě 1,5 m 

širokého pásu. Pás veřejné zeleně opticky oddělí dopravu od prostoru pro individuální 

bydlení. V tomto pásu budou taktéž uloženy energetické sítě zejména kabel  VO  

a elektrické podzemní sítě NN. Největší plochou veřejné zeleně je plocha kolem objektů 

občanské vybavenosti, kde se počítá s výsadbou listnatých stromů a keřů. 

 

Víceúčelové hřiště 

Ve středu území je vymezená plocha pro víceúčelové hřiště.  Zde je navrženo hřiště pro 

mládež a dospělé s možnosti využití pro různé druhy sportů (odbíjenou, minikopanou, 

florbal apod.) Ukázka víceúčelového hřiště je uvedena v [Příloze č. 6.] Součástí plochy je 

navržen prostor pro dětské hřiště určené dětem školního věku (6-14 let). Vstup na hřiště 

bude ze severu a z jihozápadu. Počítá se s oplocením celého areálu a osazením listnatými 

stromy většího vzrůstu. Hřiště tak bude odděleno od okolních komunikací a zástavby. 

 

5.1.5 Návrh vodovodní sítě 

Vodovodní síť byla navržena s ohledem na informaci k síti od společnosti Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Tato společnost v obci celou vodovodní síť provozuje a 

také majetkově spravuje. Mapový podklad je umístěn v deníku bakalářské práce. 

[Příloha č.4 deníku bakalářské práce.] Pro výpočet potřeby vody bylo nejdříve nutno zjistit 

roční spotřebu na jednoho obyvatele pro jednotlivé typy odběratelů.  

Vyhláška č. 428/2001 Sb. stanoví směrná čísla roční spotřeby. [12] 

Výpočet potřeby vody 

Specifická spotřeba vody  Qd  = 153 l/obyv./den – rodinné domy 

Specifická spotřeba vody  Qd  = 219 l/obyv./den – restaurace a bowling 

Specifická spotřeba vody  Qd  =  55 l/obyv./den – prodejna  potravin 

Průměrná denní potřeba vody - Qp = 24 480 l/den – rodinné domy 

Průměrná denní potřeba vody - Qp = 7 008 l/den – restaurace a bowling 

Průměrná denní potřeba vody- Qp = 110 l/den – prodejna potraviny 

Maximální denní spotřeba -  Qmax,d =  47 397 l/den = 0,55 l/s-1 
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Maximální hodinová spotřeba -  Qmax,h = 3 555 l/hod. 

Dle výpočtu a z důvodů potřeby požární vody dle ČSN 73 08 73 (Požární bezpečnost 

staveb) byl navržen vodovodní řad o vnitřním průměru DN 80. Podrobnější výpočet je 

uveden v [Příloze č. 2] [3] [4] 

Umístění vodovodního řadu v území 

Vodovodní řad DN 80 z PE 100 v celkové délce 640 m bude umístěn převážně do veřejné 

zeleně podél chodníků a přilehlých komunikací do přidruženého dopravního prostoru. 

Výstavba vodovodu bude probíhat od jihovýchodu území. Území bude napojeno 

v komunikaci na ulici Rekova na stávající řad DN 100 z PVC. Na severovýchodě se nový 

vodovodní řad propojí se stávajícím řadem DN 80 na ulici Dolní. V celé trase vodovodního 

řadu budou umístěny dva podzemní hydranty DN 80. Před RD bude na hlavním řadu ve 

veřejném prostoru osazena zákopová souprava s ventilem pro napojení vodovodní 

přípojky.  

         Vodovodní přípojka dimenze DN 25 z PE 100 bude vedena v části ve veřejném 

pozemku – veřejná část přípojky a v soukromém pozemku – domovní část přípojky. 

Vodoměrná sestava bude umístěna do rodinného domu případně objektu občanské 

vybavenosti. Vodovodní přípojky a napojení na nový vodovodní řad nebyly zakresleny do 

výkresu situace sítí technického vybavení. Ochranné pásmo nově zřízeného vodovodního 

řadu bude 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí. 

5.1.6   Návrh splaškové a dešťové kanalizace 

Návrh splaškové a dešťové kanalizace vychází z projektu pro výstavbu nové obecní 

splaškové kanalizace. 

Výpočet dimenze dešťové kanalizace 

Výpočet byl proveden podle normy ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky) 

qs = 120 l/s .ha  - intenzita směrodatného deště uvažované periodicity 

Ss = 4,6 ha -  plocha povodí stoky měřená horizontálně 

Ψ = 0,25  - průměrný součinitel odtoku 

Qmax,d =  Ψ .  qs .  Ss   [l/s] – maximální denní průtok 

Qmax,d = 138 l/s 
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Výpočet dimenze splaškové kanalizace 

Maximální hodinový průtok splaškových odpadních vod  - Qmax,s  = 6 780 l/h 

Návrhový průtok splaškových odpadních vod - Qn =  13 560 l/h  =  3,77  l/s 

Na základě výše uvedených výpočtů byla dle průtokového diagramu navržena pro 

dešťovou i splaškovou kanalizaci dimenze DN 300. [Příloha č.3] [3] [4] 

Umístění dešťové a splaškové kanalizace v území 

Vzhledem k tomu, že obec Pustá Polom má zpracovanou projektovou dokumentaci na 

rekonstrukci stávající dešťové a vybudování nové splaškové kanalizace, tak byl i u obou 

variant urbanistických koncepcí navržen oddílný kanalizační systém. Celý projekt počítá 

již s napojením nových ploch pro bydlení na kanalizaci se zaústěním na ČOV. 

Terén v území se mírně svažuje se k jihozápadu, proto je navržena kanalizace gravitační. 

Minimální spád bude dodržen.  Dešťová i splašková kanalizace byla navržena v dimenzi 

DN 300 ze žebrovaného kanalizačního potrubí ULTRA – RIB 2 v materiálovém 

provedení  PP. Celková délka oddílného systému je 797 m. Obě kanalizace budou uloženy 

v souběhu do hlavního dopravního prostoru s respektováním vodorovných odstupů dle 

příslušné normy ČSN. [15] 

         K napojení na novou oddílnou obecní kanalizaci dojde na jihozápadě území 

v komunikaci ul. Reková. Na tomto místě bude v revizní šachtě ukončena nová splašková  

i dešťová kanalizace. 

Na dešťové i splaškové kanalizaci budou umístěny další objekty a to betonové 

prefabrikované revizní šachty DN 1000 m, které jsou navrženy v lomových bodech po 

celém profilu kanalizace. Maximální odstupy šachet nesmí být větší než 50 m. 

Na dešťovou kanalizaci budou napojeny dešťové vpusti, které jsou navrženy v obrubě 

chodníků. 

Kanalizační přípojky budou dimenzovány na potrubí DN 150 a napojeny na hlavní 

kanalizační řad revizní šachtou, která bude umístěná za hranicí veřejného pozemku 

v soukromém pozemku vlastníků rodinných domů a občanské vybavenosti. Kanalizační 

přípojky se dělí na veřejnou a domovní část. 

Ochranné pásmo dešťové i splaškové kanalizace je stanoveno na 1,5 m na každou stranu 

od vnějšího líce kanalizace. 
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5.1.7 Návrh plynovodní síťě 

Výpočet plynovodní sítě 

Pro novou lokalitu smíšené obytné zóny se uvažuje se 160 obyvateli, kteří budou obývat 

rodinné domy. Předpokládáme, že v každém z nich bude jeden plynový sporák, průtokový 

ohřívač pro ohřev TUV a ohřev topné vody etážového topení. Celkový počet spotřebičů tak 

činí 32 sporáků a stejný počet průtokových ohřívačů. 

Orientační odhad spotřeby plynu maloodběratelů, (restaurace s bowlingem a nákupní 

středisko je 30 m3/h, 268 800 m3/rok.) 

   

Výpočet hodinové spotřeby lokality pro dimenzi potrubí (hlavní přívod) 

Maximální hodinové spotřeby pro obyvatelstvo: 

• vaření - Qmaxh1  =  7,41 m3/h 

• příprava TUV - Qmaxh2  =  17,34 m3/h 

• topení - Qmaxh3  =  49,61 m3/h 

• obyvatelstvo celkem - Q maxhob  =  74,36 m3/h 

• řešená lokalita celkem - Q maxh,lo   =  99,38 m3/h 

Celková průměrná délka STL plynovodního potrubí je 611 m. 

Dle potřeby plynu pro obyvatelé rodinných domů a maloodběratelů se stanovil profil STL 

plynovodu na vnější průměr D63. [Příloha č.4] [28] 

 

Umístění plynovodní sítě v území 

Navrhuje se napojení ze STL plynovodu v ulicích Dolní a Rekova. STL rozvody D63 

budou vedeny v jednotlivých uličních profilech.  Rodinné domy a objekty občanské 

vybavenosti budou připojeny přípojkami, ukončenými ve skříních H.U.P. s STL 

regulátorem a plynoměrem. Ochranné pásmo plynovodu bude 1 m od vnějšího líce potrubí 

na každou stranu. 

 

 

 

 

 



 

26 
 

5.1.8 Návrh energetické sítě 

Výpočet potřeby elektrické energie 

Pro obyvatelstvo v řešené lokalitě byly stanoveny z příslušné normy tyto ukazatele: 
 
• Stupeň elektrifikace bytu - B1 + elektrický sporák s troubou 

• Specifický příkon -  Pbi = 11 [kW/bj] 

• Specifický příkon včetně občanské vybavenosti - Pbi = 6,80 [kW/bj] 

• Soudobost pro 32 bytů  - ßni = 0,38 

Pro 32 bytových jednotek v RD  - TRF 160  kVA - vypočtený příkon Pb = 82,688 kVA  

Celková potřeba elektrické energie pro řešenou lokalitu je 82,688 kVA. 

Z výpočtu spotřeby elektrické energie vyplývá, že stávající trafostanice TRF 52 kVA 

nebude již kapacitně vyhovovat. Pro připojení nového řešeného území na energetickou síť 

bude zapotřebí vybudovat novou trafostanici o výkonu 160 kVA. [Příloha č.5] [28] 

Umístění energetické sítě v území 

Energetická síť je v území umístěná do prostoru veřejné zeleně v pásu širokém 1,5 m co 

nejblíže hranici soukromých pozemků společně s vedením NN. Před každým rodinným 

domem bude provedena odbočka do rozvaděče umístěného na hranici veřejného pozemku.   

Rozvodná síť je navržena z kabelů AYKY 3 x 240 + 120 mm2. Celá síť bude připojena na 

stávající ocelovou stožárovou trafostanici 22kV/0,4 kV, která se nachází na jihozápadě 

území.  

5.1.9 Návrh sítě veřejného osvětlení 

Veřejné osvětlení se navrhuje v nově řešených obslužných komunikací k rodinným 

domkům funkční třídy C. Komunikace budou osvětleny dle požadavků ČSN 36 0410 

(Osvětlení místních komunikací) výbojkovými svítidly. Osvětlení obslužných komunikací 

se provede ve stupni osvětlení IV, svítidly osazenými na sadových stožárech 4 a 8 m 

vysokých. Napájení bude ze stávajícího rozvodu VO v obci kabely CYKY 4x10. Z ulice 

Dolní a ulice Rekova. Stožáry budou připojeny smyčkovým způsobem. Pro napájení bude 

zřízeno nové odběrné místo z distribuční sítě NN. Kabely budou uloženy převážně ve 

společných trasách s kabely NN, ve výkopech, v navrhovaných chodnících a v zelených 

pruzích. Vedení pod komunikaci budou procházet v chráničkách. 

Umístění rozvaděčů měření spotřeby elektrické energie se provede po dohodě s provozem 

E.ON. 
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5.2  VARIANTA 2 

Celková plocha řešeného území je 45 670 m2 včetně plochy pro silniční komunikaci 

na ul. Rekové z toho: 

• Plocha pro individuální bydlení 31 414 m2 

• Plocha pro komunikace 7 614 m2 

• Plocha pro občanskou vybavenost 3 548 m2 

• Plocha pro veřejnou zeleň  3 094 m2 

Ve variantě 2 se vycházelo z výpočtů potřeby energií (vody, plynu, elektrické energie) pro 

variantu 1. Sítě technického vybavení tak byly navrženy ve stejných dimenzích. 

5.2.1 Dopravní infrastruktura 

Vstup do území bude zachován stejně jako ve variantě 1. Do území je možnost se dopravit 

po silniční komunikaci z ulice Rekové a z ulice Dlouhé. Stejně jako ve variantě jedna bude 

tato komunikace protažena z jihozápadu k jihovýchodu. Navržené komunikace území 

rozdělí na tři části a jsou situovány od severu k jihu a napojeny na protaženou komunikaci 

na jihu území. Na severu území jsou komunikace propojeny spojovací komunikací, která je 

navržena v šíři 4 m a bude jednosměrná. Komunikace umístěná poblíž stávající zástavby je 

na severu území ukončená obratištěm. Celý dopravně obslužný systém je navržen 

vzhledem k rozmístění ploch pro občanskou vybavenost a ploch pro odpočinek a oddych. 

Silniční komunikace, komunikace pro pěší, parkovací a odstavné plochy jsou z hlediska 

funkce, technického řešení a použitého materiálu řešeny stejným způsobem jako ve 

variantě 1. 

  

5.2.2 Plocha pro individuální výstavbu 

Pro individuální výstavbu bylo navrženo 34 rodinných domů se stejnou zastavěnou 

plochou 150 m2. Velikost parcel se pohybuje od 850 – 1000 m2. Rodinné domy jsou 

situovány ve čtyřech řadách od severu k jihu. Vstup do domu je navržen od východu nebo 

ze západu od přilehlých obslužných komunikací. 
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5.2.3 Plocha pro občanskou vybavenost 

Ve variantě 2 je občanská vybavenost navržena na pozemku parcelního čísla 1059/39. 

Podobně jako u varianty 1 se objekty občanské vybavenosti umístily do blízkosti sousední 

plochy pro smíšenou obytnou výstavbu na jih řešeného území. Na ploše 3 548 m2 se počítá 

s výstavbou restaurace a nákupního střediska. Před objekty bude vybudováno parkoviště 

pro 36 motorových vozidel. Dvě stání budou určena pro občany se sníženou mobilitou. 

 

5.2.4 Plocha pro veřejnou zeleň 

Veřejná zeleň bude stejně jako u varianty 1 oddělovat hlavní dopravní prostor od 

individuální výstavby v podobě zeleného travnatého pásu šířky 1,5 m. 

Mimo dalších ploch veřejné zeleně na zahradách soukromých pozemků bude na pozemku 

parcelního čísla. 1059/26 vybudován park. Přepokládá se, že park bude sloužit pro budoucí 

obyvatele k rekreaci a odpočinku. V samotném středu je navržena vodní fontána po 

obvodu osazena lavičkami. Pro pohyb pěších budou v parku vybudovány nedlážděné 

zpevněné chodníky. Většina zbývající plochy bude osázená tradičními většinou listnatými 

stromy a keři. 
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6. CELKOVÉ NÁKLADY VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ 

Pro orientační výpočet investičních nákladů na sítě technického vybavení, dopravní 

infrastruktury, veřejné zeleně byly použity ceníky z ÚÚR (Ústav územního rozvoje). Zde 

jsou shromážděny průměrné cenové ukazatele jednotlivých stavebních úkonu z 

ceníků RTS Brn o a z cen dle vyhlášky Ministerstva financí č.3/2008 Sb., o provedení 

některých ustanovení zákona č. 151 /1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [5] 

6.1  INVESTIČNÍ NÁKLADY NA VARIANTU 1 

6.1.1 Investiční náklady na pořízení pozemků pro výstavbu 

Předpokládáme – li cenu 200 Kč / m2, budou celkové investiční náklady za pořízení 

pozemku na výstavbu vyčísleny na 8 732 000 Kč 

6.1.2 Investiční náklady na sítě technického vybavení varianta 1 

Rozpočtové ceny zahrnují zemní práce, včetně pažení rýhy, dodávku a montáž potrubí, 

kanalizačních trub, kabelového vedení a sloupů pro osvětlení. 

Celkové investiční náklady na sítě technického vybavení činí 20 429 068 Kč 

 

Tab. 1 Sítě technického vybavení varianta 1 

Sítě technického vybavení - varianta 1 
Popis Počet Jedn. Cena/ Jedn. Celkem 

veřejné osvětlení - sloup do 4 m 159,0 bm 847,00 Kč 134 673 Kč 

veřejné osvětlení - sloup do 8 m 670,0 bm 1 293,00 Kč 866 310 Kč 
NN - kabelové vedení 818,0 bm 2 688,00 Kč 2 198 784 Kč 

voda 640,0 bm 2 650,00 Kč 1 696 000 Kč 
plyn 611,0 bm 1 291,00 Kč 788 801 Kč 

dešťová kanalizace 797,0 bm 9 250,00 Kč 7 372 250 Kč 
splašková kanalizace 797,0 bm 9 250,00 Kč 7 372 250 Kč 

Celkem 20 429 068 Kč 
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6.1.3 Investiční náklady na dopravní infrastrukturu varianta 1 

Rozpočtové ceny zahrnují zemní práce, práce spojené s konstrukcí vozovky, parkovacích 

ploch, hutněním dle předpisu a norem. 

Celkové investiční náklady na dopravní infrastrukturu jsou vyčísleny na 7 370 400 Kč 

 
Tab. 2 Dopravní infrastruktura varianta 1 

Dopravní infrastruktura - varianta 1 
Popis Počet Jedn. Cena/ Jedn. Celkem 

vozovka netuhá D1-N-1-V-PII (6,5) 2541 m2 1 094,00 Kč 2 779 854 Kč 

vozovka netuhá D1-N-1-V-PII (6) 2388 m2 1 094,00 Kč 2 612 472 Kč 
parkovací plocha D-2-N-3-V- PII 1146 m2 914,00 Kč 1 047 444 Kč 

chodník dlážděný D2-D-1CH-PII a PIII 1005 m2 926,00 Kč 930 630 Kč 
Celkem 7 370 400 Kč 
 

6.1.4 Investiční náklady na veřejnou zeleň varianta 1 

Parkové úpravy podél zástavby plochy pro individuální bydlení a plochy pro občanskou 

vybavenost. Náklady zahrnují tyto položky za práci a materiál.  

• Příprava půdy 

• Osetí ploch travním semenem 

• Výsadba listnatých stromů a keřů 

 Celkové investiční náklady za veřejnou zeleň činí 1 909 200 Kč 

6.1.5 Celkové investiční náklady na variantu 1 

Investiční náklady celkem pro variantu 1 činí 38 440 668 Kč 

 
              Tab. 3 Celkové náklady varianta 1 

Celkové investiční náklady - varianta 1 
Investiční náklady Cena celkem 

Pořízení pozemku pro výstavbu 8 732 000 Kč 

Technická vybavenost 20 429 068 Kč 
Dopravní infrastruktura 7 370 400 Kč 

Veřejná zeleň 1 909 200 Kč 

Celkem 38 440 668 Kč 
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6.2   INVESTIČNÍ NÁKLADY NA VARIANTU 2 

6.2.1 Investiční náklady na pořízení pozemků pro výstavbu 

Předpokládáme – li cenu 200 Kč/m2, budou celkové investiční náklady za pořízení 

pozemku na výstavbu vyčísleny na 8 732 000 Kč 

6.2.2 Investiční náklady na sítě technického vybavení varanta 2 

Rozpočtové ceny zahrnují zemní práce, včetně pažení rýhy, dodávku a montáž potrubí, 

kanalizačních trub, kabelového vedení a sloupů pro veřejné osvětlení. 

Celkové investiční náklady na sítě technického vybavení činí 25 275 332 Kč  

 
      Tab. 4 Sítě technického vybavení varianta 2 

Sítě technického vybavení - varianta 2 
Popis Počet Jedn. Cena/ Jedn. Celkem 

veřejné osvětlení - sloup do 4 m 196 bm 847 Kč 166 012 Kč 

veřejné osvětlení - sloup do 8 m 826 bm 1 293 Kč 1 068 018 Kč 

NN - kabelové vedení 1022 bm 2 688 Kč 2 747 136 Kč 
voda 1022 bm 2 650 Kč 2 708 300 Kč 

plyn 826 bm 1 291 Kč 1 066 366 Kč 
dešťová kanalizace 947 bm 9 250 Kč 8 759 750 Kč 

splašková kanalizace 947 bm 9 250 Kč 8 759 750 Kč 

Celkem 25 275 332 Kč 
 

6.2.3 Investiční náklady dopravní infrastrukturu varianta 2 

Rozpočtové ceny zahrnují zemní práce, práce spojené s konstrukcí vozovky, parkovací 

ploch, hutnění dle předpisu a norem. 

Celkové investiční náklady na dopravní infrastrukturu jsou vyčísleny na 8 861 566 Kč 
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Tab. 5 Dopravní infrastruktura varianta 2 

Dopravní infrastuktura varianta 2 
Popis Počet Jedn. Cena/ Jedn. Celkem 

vozovka netuhá D1-N-1-V-PII (6,5) 4175 m2 1 094 Kč 4 567 450 Kč 
vozovka netuhá D1-N-1-V-PII (6) 1614 m2 1 094 Kč 1 765 716 Kč 
vozovka netuhá D1-N-1-V-PII (4) 720 m2 1 094 Kč 787 680 Kč 
parkovací plocha D-2-N-3-V- PII 785 m2 914 Kč 717 490 Kč 
chodník dlážděný D2-D-1CH-PII a PIII 1105 m2 926 Kč 1 023 230 Kč 
Celkem 8 861 566 Kč 

 

6.2.4 Investiční náklady na veřejnou zeleň varianta 2 

Parkové úpravy podél zástavby zóny pro individuální bydlení a zóny pro občanskou 

vybavenost. Náklady zahrnují tyto položky za práci a materiál.  

• Příprava půdy 

• Osetí ploch travním semenem 

• Výsadba listnatých stromů a keřů 

 Celkové investiční náklady za veřejnou zeleň činí 1 909 200 Kč 

6.2.5 Celkové investiční náklady na variantu 2 

Investiční náklady celkem pro variantu 2 činí 44 777 796 Kč 

 

Tab. 6 Celkové náklady varianta 2 

Celkové investiční náklady - varianta 2 
Investiční náklady Cena celkem 

Pořízení pozemku pro výstavbu 8 732 000 Kč 
Technická vybavenost 25 275 030 Kč 

Dopravní infrastruktura 8 861 566 Kč 

Veřejná zeleň 1 909 200 Kč 

Celkem 44 777 796 Kč 
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7. ZÁVĚR  

Celá bakalářská práce směřovala k cíli vypracovat návrh funkčního a prostorového řešení 

lokality ve východní části obce, která je územním plánem určena pro smíšenou zástavbu. 

Před návrhem jednotlivých urbanistických koncepcí ve dvou variantách jsem nejdříve 

provedl studii celého území obce. Průzkum spočíval ve z mapování dopravní obslužnosti a 

technického vybavení obce.  V neposlední řadě došlo také k úvaze o potřebách obyvatel 

Pusté Polomi ve vztahu k objektům občanské vybavenosti a k životnímu prostředí. Jako 

podklad pro studii a úvahu jsem použil vyhodnocení územního plánu na životní prostředí a 

vyhodnocení územního plánu na udržitelný rozvoj území.   

Z územně analytických podkladů a regulačních předpisů byla stanovena limita v území. 

 Byly navrženy dvě urbanistické koncepce. Obě varianty jsou zpracovány na co 

nejoptimálnější využití stěžejní rozvojové části obce s ohledem na spojení se stávající 

zástavbou a okolní krajinou. 

Varianta 1 lépe zapadá do koncepce rozvoje obce z důvodu optimálnější součinnosti se 

stávající zástavbou a sousedícími plochami pro další smíšenou obytnou zástavbu a 

plochami pro tělovýchovu a sport.  Doprava v území bude plynulejší díky okružní silniční 

síti. Rodinné domy jsou na plochách určených pro individuální výstavbu umístěny 

výhodněji průčelím k jihu a severu. Vstupy budou tak lépe chráněny proti větrům, které 

vanou převážně ze západu a jihozápadu. 

Objekty občanské vybavenosti a služeb jsou vhodně umístěny na severu a jihozápadě 

území a jsou dobře dopravně dostupné. Varianta 1 se jeví z ekonomického hlediska jako 

méně nákladná. 

Obě urbanistické koncepce určují, jakým směrem by se mohlo zastavění celé východní 

části obce vyvíjet.  
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