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1. Úvod 

Cílem bakalářské práce je vypracovat návrh prostorového řešení lokality v rozsahu 

územní studie, řešená lokalita se nachází ve Slezské Ostravě a je vymezená z jihozápadní 

strany pomníkem 1. Československé samostatné tankové brigády, jihovýchodní strany 

Slezsko-ostravskou radnicí, z východní strany ulicí Keltičkova a ze strany severní novou 

zástavbou polyfunkčního domu. 

Tato práce vznikla z podnětu Úřadu Městského obvodu Slezská Ostrava, který má zájem 

na nové vyuţití dané lokality. Po zjištění problematiky současného stavu dané lokality a na 

základě shromáţděných poznatků o území, potřebách a představách městského úřadu,  

vznikla výsledná varianta řešení daného území, která je hlavním předmětem této 

bakalářské práce. 

Celá lokalita se nachází v obytné smíšené ploše. Řešením této práce by tak měl být návrh 

území obsahující bytovou zástavbu, sluţby, administrativu a občanskou vybavenost. Ve 

výsledku by tak tento návrh umoţnil polyfunkční vyuţití daného území a hlavně zlepšení 

občanské vybavenosti pro obyvatele ţijící v blízkém okolí, jelikoţ v dané oblasti nyní 

zcela chybí některé základní sloţky občanského vybavení jako např. stavby pro obchod, 

sluţby či stravování. A dále by došlo k zastavění nevyuţitého území, na kterém se 

v současné době nachází pouze chátrající a jiţ neobydlený dům, který přímo navazuje na 

zdejší Slezsko-ostravskou radnici a hyzdí tak místo, jeţ by mělo působit reprezentativním 

dojmem. V neposlední řadě musím zmínit také ekonomické výhody, neboť město by jiţ 

nemuselo vynakládat velké finanční prostředky na údrţbu rozsáhlé zeleně, která pokrývá 

takřka celou plochu dané lokality, ale naopak by získalo příjmy z daní, pronájmu či prodeje 

nově vystavěných objektů. 

Dokumentace je zpracována v rozsahu Územní studie dle Zákona č. 183/2006 Sb., a 

souvisejících předpisů. Návrh obsahuje urbanisticko-architektonické řešení plochy ve dvou 

variantách, řešení technické infrastruktury výsledné varianty, dopravní řešení výsledné 

varianty včetně odstavných ploch. Součástí dokumentace je taktéţ rozbor problematiky 

současného stavu lokality na základě shromáţděných poznatků o územní a potřebách 

města a ekonomické zhodnocení výsledné varianty. 
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Výchozími podklady pro zpracování návrhu území jsou územní plán městského obvodu, 

katastrální mapa území, plán inţenýrských sítí, vyjádření správců jednotlivých sítí, 

ortofoto mapa obce a fotodokumentace. 
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2. Teoretická východiska 

-Území 

Je to účelově vymezená část povrchu země, zahrnující také prostor nad i pod tímto 

povrchem. Přičemţ vyuţíváním ploch pod povrchem se zabývá tzv. podzemní urbanismus 

a plochy nad povrchem se vyuţívají pro umístění vedení nadzemních inţenýrských vedení, 

ale vyuţívají se také pro umístění prostorové a výškové zástavby. [3] 

-Územní plánování 

Jedná se o myšlenkový proces a následně jeho zhmotněná podoba, určující postup pro 

dosaţení optimálního vyuţití území podle ekologických, kulturních ekonomických a 

stavebně technických kritérií. Jejichţ společným cílem je zlepšení vybavení a funkcí území 

v souladu se zajištěním přírodních a civilizačních hodnot. [3] 

-Územní plán 

Je to projekt záměru jak co nejlépe uspořádat území v budoucích letech. Tento plán 

obsahuje určení jednotlivých ploch v území k vyuţití. Tyto plochy jsou rozlišeny podle 

jejich hlavního účelu, toto rozlišení se označuje jako tzv. funkční vyuţití ploch. Dle 

povahy těchto ploch se u nich rozlišují také prostorové parametry a ochranná pásma. Dále 

se v územním plánu vyznačuje řešení podzemních i nadzemních inţenýrských sítí a 

objektů. [2] 

-Funkční vyuţití ploch 

V celém systému našeho osídlení, v samotných sídlech městského i venkovského typu a i v 

jeho částech, tj. v urbanistických sídelních zónách základní provozní vztahy určují funkční 

sloţky. Základními funkčními sloţkami jsou: bydlení, výroba, občanská vybavenost, 

rekreace a zelené plochy, doprava a technické vybavení. Tyto sloţky zajišťují základní 

provoz a provozní vztahy v osídlení a v sídlech. Základním smyslem územního plánování 

je vytvářet harmonický soulad těchto sloţek, tzn. harmonické prostředí. [1] 

-Limity vyuţití území 

Limity omezují moţnost provádění změn v území. Stanovení limit v území patří 

k základním úkolům územního plánování. Limity vyuţití území lze rozlišovat jednak podle 
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jejich vzniku a dále pak podle způsobu jejich vyjádření. Podle vzniku můţeme rozlišovat 

limity na ty, které vyplývají z předpisů a na ty které vyplývají z návrhu územně plánovací 

dokumentace. Podle způsobu vyjádření lze v územním plánování rozeznávat dva druhy 

limitů a to intervalové, např. hustota zástavby ploch a příkazy a zákazy, např. ochranná 

pásma. [2] 

-Uzemní studie 

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje moţná řešení vybraných problémů nebo 

řešení rozvoje některých funkčních systémů v území, např. veřejné infrastruktury, 

územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo 

podmiňovat vyuţití území, či jejich vybraných částí. [5] 

-Plochy bydlení 

Plochy bydlení zpravidla zahrnují pozemky bytových či rodinných domů a pozemky 

související dopravní a technické infrastruktury a také pozemky veřejných prostranství. 

Tyto plochy se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění kvalitních podmínek pro 

bydlení, zajišťujících nerušený a bezpečný kaţdodenní pobyt obyvatel a zároveň zajišťující 

dobrou dostupnost občanského vybavení. [6] 

-Plochy občanského vybavení 

Tyto plochy zahrnují pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání 

výchovu, sociální sluţby, zdravotní sluţby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 

obyvatelstva, zařízení a stavby pro obchod, tělovýchovu, sport, ubytování, vědu, výzkum, 

lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a také plochy 

veřejných prostranství. Všechny tyto plochy musí být umístěny v přímé návaznosti na 

dostačující plochy dopravní infrastruktury a musí z nich být dobře přístupné. [6] 

-Plochy smíšené obytné 

Tyto plochy zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci, 

pozemky občanské vybavenosti a veřejných prostranství a dále také pozemky související 

dopravní a technické infrastruktury. Do této plochy lze zahrnout pouze pozemky takových 

staveb, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší uţívání staveb stojících 

v jejich blízkém okolí a zároveň nesníţí kvalitu prostředí bezprostředně souvisejícího 

s touto plochou. [6] 



17 
 

-Technická infrastruktura 

Technickou infrastrukturu tvoří soubor ploch, staveb a zařízení zpravidla nevýrobního 

charakteru, jejichţ úkolem je zajištění řádného provozu území včetně výrobních činností. 

Mezi technickou infrastrukturu patří především vodovody, kanalizace, zásobování 

elektrickou energií, plynem, teplem, telekomunikace a ostatní spoje a v neposlední řadě 

také dopravní zařízení. [3] 

-Topografická poloha 

Topografická poloha sídla a jeho územních zón ovlivňuje a určuje charakter a jedinečnost 

místa a také podstatně ovlivňuje jeho rozvojové moţnosti. Ovlivňující moţnosti jsou 

například: území s nadměrným sklonem, inverzní území, poddolované či sesuvné území 

atd. Velmi hledané jsou pozemky pod komunikacemi ve vyšších polohách. K domu je 

bezprostřední příjezd, stékající voda je odvodněním komunikace odváděna jinam, směrem 

do údolí leţí zahrada v klidné zóně, obklopena jinými zahradami a za domem jsou většinou 

potřebné zárubní zdi proti spadu z vrchu a vybetonované příkopy k zadrţení horské vody 

před domem. [1,4] 

-Městský mobiliář 

Je tvořen prvky, u kterých by estetická kvalita měla být podpořena výrazně praktickým 

pojetím odolávajícím jak povětrnostním podmínkám, tak zejména vandalským nástrahám. 

Platí to jak pro sedací prvky, tak pro vzájemné kombinace sedacích prvků a ţardiniér, pro 

odpadkové koše, zastávky MHD, pergoly i vybavení dětských hřišť. [16] 

-Městský prostor 

Někdy se téţ hovoří o veřejném prostranství, zahrnuje nejen parky, sady, náměstí a 

podobná prostranství, ale je jím vlastně průběţná síť veškerého nezastavěného místa ve 

městě a jeho blízkém okolí. Obklopuje budovy a ostatní struktury, umoţňuje jim vyniknout 

a poskytuje místo k pobytu a pohybu k samotnému bytí vně budov a to nejen pro lidi, ale 

veškeré ţivé organizmy, se kterými město sdílíme. Dobře fungující městský prostor, tak 

přímo kladně působí na lidi samotné, jejich duševní a tělesné zdraví, chování. Nabízí 

prostor pro volnočasové aktivity, setkávání a mnoho dalšího. Role kvalitního městského 

prostoru s pobytovými funkcemi má tak zásadní roli ve vytváření sociální struktury 

společnosti. [15]  
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3. Základní poznatky a rozbor současného stavu řešeného území 

3.1 Charakteristika města Ostrava 

3.1.1 Širší vztahy 

Ostrava je statutární město na rozhraní Slezska a Moravy na severovýchodě České 

republiky, poblíţ hranice s Polskem. Ostrava leţí na soutoku Lučiny, Odry, Opavy a 

Ostravice. Díky umístění v Moravské bráně spadá Ostrava do teplé klimatické oblasti s 

průměrnou nadmořskou výškou 210 m n. m., proti jiným regionům se také liší určitými 

zvláštnostmi, způsobenými vysokou koncentrací průmyslu, hustou zástavbou a 

specifickými podmínkami Ostravské pánve. Město má rozlohu 214 km² a tvoří jej celkem 

23 městských obvodů, ve kterých ţije 312 tisíc obyvatel. Ostrava je také sídlo krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje i okresu Ostrava-město, tvoří tak třetí největší město 

Česka. Sídlem magistrátu je Nová radnice. Ve městě sídlí téţ biskup ostravsko-opavské 

diecéze. A na území Ostravy leţí čtyři městské památkové zóny. Nadmořská výška 

Ostravy se pohybuje v rozmezí 208 – 334 m. n. m., zeměpisná šířka Ostravy pak je 49° 50´ 

30.31´´ s.š., zeměpisná délka je 18° 17´ 29.56´´ v.d. [11,12] 

3.1.2 Klimatické podmínky 

Území Ostravy spadá do mírně teplé klimatické oblasti, avšak liší se určitými 

zvláštnostmi, způsobenými vysokou koncentrací průmyslu, hustou zástavbou a 

specifickými podmínkami Ostravské pánve. Díky tomu zde panuje klima s horkými, 

vlhkými léty a mírnými zimami. Průměrný úhrn ročních sráţek je podle měření Českého 

hydrometeorologického ústavu 863,3 mm. Průměrná roční teplota se pak pohybuje okolo 

8,8 °C. [11] 

3.1.3 Doprava 

 Z dopravního hlediska představuje Ostrava významný dopravní uzel a tvoří tak 

hlavní křiţovatku Moravskoslezského kraje. Je propojena hustou sítí silnic I. třídy, 

spojující Ostravu se sousedními regiony. Síť silnic I. třídy navíc doplňuje dálnice D1. 

V Ostravě ale nenajdeme pouze silniční dopravu, ale je zde také doprava letecká, kterou 

zajišťuje Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka, toto letiště je vzdáleno cca 25 km od centra 

Ostravy. Ostrava má také 5 ţelezničních nádraţí. Nejvýznamnějším je nádraţí Ostrava-

Svinov, které v poslední době prodělalo zásadní změny. Velmi důleţitá je také městská 
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hromadná doprava, kterou zajišťuje firma ODIS a přímo v Ostravě pak operuje především 

Dopravní podnik Ostrava. Nachází se zde tak hustá síť tramvajových, autobusových a 

trolejbusových linek, a ročně se zde tak přepraví aţ 114 mil. osob. [12] 

3.1.4 Ţivotní prostředí 

 Vzhledem k vysoké koncentraci těţkého průmyslu je stav ţivotního prostředí 

Ostravy poměrně kritický. Ve znečištění rakovinotvorným benzopyrenem patří podle 

měření Českého hydrometeorologického ústavu k nejzamořenějším oblastem České 

republiky vůbec. Také koncentrace prachových částic je v ostravském ovzduší nejvyšší v 

zemi. V 90. letech minulého století sice došlo k podstatnému zlepšení kvality místního 

ovzduší vlivem útlumu průmyslu, investic do nových technologií a zavedením nové 

legislativy týkající se ochrany ovzduší. Zlepšování se ale zastavilo přibliţně na úrovni roku 

2001 a nyní je patrné mírné zhoršení. Oblast je hustě osídlena a k imisnímu zatíţení tak 

kromě průmyslu a dopravy přistupují ještě emise z lokálních topenišť (vytápění 

nekvalitními pevnými palivy), které se taktéţ podílejí na stavu ovzduší. K situaci pak ještě 

přispívá charakteristická geografie oblasti, tedy Moravská brána a Ostravská pánev. [7]                           

3.2 Poloha městského obvodu Slezská Ostrava 

Městský obvod Slezská Ostrava se nachází na východní části statutárního města 

Ostrava, a od 24. listopadu 1990 tak tvoří jeden z celkem 23 městských obvodů. Současný 

městský obvod tvoří území bývalého města Slezská Ostrava, bývalého městyse Hrušov a 

bývalých obcí Antošovice, Heřmanice, Koblov, Kunčice, Kunčičky a Muglinov. Městský 

obvod Slezská Ostrava je svou rozlohou 4175 hektarů největším obvodem Ostravy. Na 

délku má téměř 19 kilometrů, na šířku 4 km a sahá od Vrbice k Vratimovu. Obvod má přes 

20000 obyvatel. V samotné Slezské Ostravě pak ţije 7750 obyvatel, v Antošovicích 291, v 

Heřmanicích 2339, v Hrušově 2143, v Koblově 1172, v Kunčicích 782, v Kunčičkách 

1901 a v Muglinově 4242 obyvatel. [12]   

3.3 Historie městského obvodu Slezská Ostrava 

Slezská Ostrava je pravděpodobně jednou z nejstarších obcí na Ostravsku. Původně 

se jmenovala pouze Ostrava, ale na konci 13. století jiţ můţeme najít záznamy o Slovanské 

Ostravě (Wändische Ostrau). Od 15. století se pak všeobecně vţil název Polská Ostrava. V 

roce 1904 se místní radní usnesli, ţe by bylo vhodné Polskou Ostravu přejmenovat na 
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Ostravu Slezskou, čímţ vzbudili mezi jejími obyvateli velkou vlnu nevole a na protest 

proti této změně dokonce slavný básník Petr Bezruč sloţil báseň Polská Ostrava. Také díky 

tomuto počinu pak tehdejší ministerstvo vnitra ţádost radních zamítlo. Avšak po vzniku 

Československa poţádal obecní výbor o změnu znovu a tentokrát mu bylo vyhověno. A 

oficiálně se tak tento název začal uţívat aţ v roce 1919.  

V historických záznamech je Slezská Ostrava poprvé připomínána roku 1229 v listině 

papeţe Řehoře IX. Její význam se však prudce zvýšil aţ spolu se vznikem kníţecího hradu, 

stojícího na strategickém soutoku Ostravice a Lučiny. Tento hrad byl poprvé písemně 

zmiňován v roce 1297. Střeţil státní polskou hranici a významnou obchodní cestu ze Saska 

přes Opavu, Ostravu a Těšín do Krakova. Jeho význam byl ale po roce 1327 oslaben, 

jelikoţ lénem českého království se tehdy stalo Těšínsko.  

Drţitelé Slezské Ostravy se pak rychle střídali. Od počátku 16. století ji vlastnil rod 

Sedlnických. V té době byl hrad přestavěn na renesanční zámek, v němţ několikrát zasedal 

zemský sněm. Za třicetileté války byla obec několikrát vypleněna. Sedlničtí roku 1714 

panství i se zámkem prodali habsburskému vojevůdci Jindřichu Vilému Vlčkovi z Dobré 

Zemice. Tento šlechtický rod později přijal německou podobu jména Wilczek. A 

Slezskoostravské panství zůstalo v jejich drţení aţ do roku 1848. Nejvýznamnější událostí 

jejich doby byl nález kamenného uhlí. To bylo nalezeno v části obce zvané Burňa  v roce 

1763. Vytrvale se traduje, ţe jeho nálezcem byl kovář Keltička ze Zámostí, který právě v 

Burni vlastnil pole. Přesnější historické výzkumy však prokázaly, ţe Keltička nebyl první. 

Po tomto nálezu, zahájil František Josef hrabě Wilczek pravidelnou těţbu uhlí. 

 Skutečná těţba uhlí tak jak ji známe dnes, však nastala aţ po roce 1828, kdy byly ve 

Vítkovicích zaloţeny ţelezárny, které se staly největším smluvním odběratelem uhlí z 

Wilczkových dolů.            

Dále zde začal hloubit jámy a těţit uhlí hrabě Hugo Salm-Reifferscheidt, Salomon Meyer 

Rothschild, bratři Gutmannové a Josef Zwierzina. Tito konkurenti v době takzvaného 

divokého kapitalismu začali mezi sebou pociťovat silnou nevraţivost. Došlo to aţ tak 

daleko, ţe si navzájem zasypávali zkušební jámy. Tyto spory byly následně vyřešeny 

takzvanou demarkační a delimitační smlouvou z roku 1848, která přesně vymezila hranice 

důlních polí, čímţ většina sporů utichla. Časem byly k Slezské Ostravě připojeny další 

obce: Zámostí, Hladnov, Podborčí a Zárubek.  
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V této době se ve Slezské Ostravě nebývalým tempem začaly stavět kolonie pro horníky a 

důlní úředníky.  Také díky ohromného rozmachu těţby uhlí, které přispělo k rozsáhlému 

rozvoji Ostravy, získala Slezská Ostrava v roce 1879 statut městyse, po první světové válce 

pak byla povýšena na město a oficiálně přejmenována z Polské Ostravy na Ostravu 

Slezskou. Vedení radnice v té době hrdě připomínalo, ţe Slezská Ostrava je největším 

hornickým městem v Československu a největším českým městem aţ po Prostějov. 

Dokonce se uvaţovalo o vytvoření takzvané Velké Slezské Ostravy. Z tohoto záměru ale 

nakonec sešlo, také díky začínající válce a po německém záboru v roce 1939 bylo město 

direktivně připojeno k Moravské Ostravě. Takto připojené k ní zůstalo aţ dodnes. [12,13] 

 

Obr. 1 – Historická pohlednice Slezské Ostravy z roku 1905 

3.4 Historie dané lokality 

Jak můţeme vidět, z historické mapy dané lokality jasně vyplývá, ţe řešené území, 

které je v současné době prakticky nevyuţito, se před 2. Světovou válkou nacházelo 

v městské části Baranovec a bylo pokryto rozsáhlou zástavbou rodinných domů, ve kterých 

bydleli především zaměstnanci zdejších dolů. Zajímavostí je, ţe i kdyţ se lokalita 

nacházela v poměrně rušné oblasti, jelikoţ zde docházelo ke spojení dvou částí města, 

které oddělovala řeka Ostravice, mohli místní obyvatelé nabírat síly v jednom z nejstarších 

městských parků s výletní restaurací, nazývaným Stará Střelnice. Mimo tohoto parku 

bychom zde také mohli nalézt velké mnoţství objektů občanské vybavenosti. V neposlední 

řadě si pak můţeme povšimnout Slezskoostravské spojky úzkokolejné dráhy mezi tratí z 

Ostravy do Karviné a z (Polské) Slezské Ostravy do Hrušova. [17] 
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Avšak díky megalomanským budovatelským plánům, které si vzaly za cíl výstavbu ulice 

Frýdecká a současně také rozšíření ulice Bohumínká, došlo v šedesátých letech dvacátého 

století téměř k zániku tohoto hustě obydleného území nacházejícího se v okolí ulice 

Zámostí. A do dnešních dnů se tak zachovala pouze budova radnice, která mimochodem 

funguje v nezměněném stavu dodnes. 

 

Obr. 2 – Historická mapa dané lokality před 2. Sv. válkou 

3.5 Současný stav dané lokality 

3.5.1 Poloha řešené lokality 

Řešená lokalita se nachází V katastrálním území Slezská Ostrava a skládá se z šesti 

parcel o celkové rozloze 6 953 m². Lokalita je vymezená z jihozápadní strany pomníkem 1. 

Československé samostatné tankové brigády, jihovýchodní strany Slezsko-ostravskou 

radnicí, z východní strany ulicí Keltičkova a ze strany severní novou zástavbou 

polyfunkčního domu. 

3.5.2 Zajímavosti a pamětihodnosti dané lokality 

Památník 1. čsl. tankové brigády 

Známější pod názvem Slezskoostravský tank, je památník 1. československé 

samostatné tankové brigády v SSSR. Jeho vznik se datuje, do roku 1948, kdy jej jeho autor 

Evţen Friedl spolu s Augustinem Handzelem, který vytvořil ozdobné reliéfy na soklu 

památníku, umístil za Novou radnicí na okraji Komenského sadů. Avšak po výbuchu 
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mostu pionýrů a jeho přebudování na nájezd mimoúrovňové křiţovatky byl tento památník 

přesunut na nynější místo. Hlavní dominantu tohoto památníku tvoří skutečný tank T- 34 s 

číslem 051, který svou cestu za osvobozením ukončil právě v Ostravě. [10] 

Keltičkova kovárna 

Jen kousek nad radnicí stojí malé muzeum připomínající údajného objevitele 

černého uhlí na Ostravsku. Jedná se o velice zajímavý dům nabízející vskutku interesantní 

podívanou. Muzeum Keltičkova kovárna je umístěno v domě z roku 1866, stropy jsou 

vystavěné v klenbě a takřka dnešní podobu provedl Anton Berner. Dům byl postaven na 

základech ještě staršího domu, podle posudku ještě před r. 1700. Na tomto pozemku totiţ 

stávala legendární Zamostská dvorská kovárna, ve které Jan Keltička (kolem r. 1750) 

pouţil zdejší kamenné uhlí. [9] 

Kaplička patronce Slezska sv. Hedvice 

V blízkosti Keltičkovy kovárny se nachází malá kaplička sv. Hedviky. Kaplička 

byla po zhotovení zasvěcená patronce Slezska sv. Hedvice. Kaţdoročně se u ní konají 

přímluvy ke svaté Hedvice, patronce Slezska. [9] 

Slezskoostravská radnice 

Radnice Slezské Ostravy je od roku 1990 radnicí ostravského Městského obvodu 

Slezská Ostrava a jedna z mála dochovaných budov původní zástavby Slezské Ostravy – 

Zámostní. Výstavba radnice probíhala v letech 1911–1913 podle návrhu architekta 

Viktorina Šulce. Radnice stojí na nároţí ulic Těšínské a Keltičkovy. Je postavena v pozdně 

historizujícím slohu kombinující formy české novorenesance s jinými historizujícími prvky 

a zejména v interiérech doplněnými o secesní tvarosloví. [14] 

3.5.3 Vlastnické vztahy 

Řešené území se skládá z celkem 6 parcel o celkové výměře 6 953 m². Více viz. 

tabulka č. 1 – Popis jednotlivých parcel. 

 

 

 



24 
 

Tab. č. 1 – Popis jednotlivých parcel 

č. 

parcely 

katastrální 

území 

výměra 

[m²] 

druh 

pozemku 
Vlastnické právo 

Způsob 

ochrany 

nemovitosti 

18 
Slezská 

Ostrava 
17 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Městský obvod 

Slezská Ostrava, 

Těšínská 138/35, 

Ostrava, Slezská 

Ostrava, 710 16 

nemovitá 

kulturní 

památka 

22 
Slezská 

Ostrava 
348 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Petr Podešva, 

Keltičkova 317/11, 

Ostrava, Slezská 

Ostrava, 710 00 

nejsou 

evidovány 

ţádné způsoby 

ochrany 

23 
Slezská 

Ostrava 
522 zahrada 

Petr Podešva, 

Keltičkova 317/11, 

Ostrava, Slezská 

Ostrava, 710 00 

zemědělský 

půdní fond 

29/1 
Slezská 

Ostrava 
5901 

ostatní 

plocha 

Městský obvod 

Slezská Ostrava, 

Těšínská 138/35, 

Ostrava, Slezská 

Ostrava, 710 16 

nejsou 

evidovány 

ţádné způsoby 

ochrany 

29/2 
Slezská 

Ostrava 
310 

ostatní 

plocha 

Městský obvod 

Slezská Ostrava, 

Těšínská 138/35, 

Ostrava, Slezská 

Ostrava, 710 16 

menší 

chráněné 

území 

29/4 
Slezská 

Ostrava 
659 

ostatní 

plocha 

Statutární město 

Ostrava, Prokešovo 

náměstí 1803/8, 

Ostrava, Moravská 

Ostrava, 729 30 

nejsou 

evidovány 

ţádné způsoby 

ochrany 
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3.5.4 Obecná charakteristika 

Cílem této práce je vypracovat návrh prostorového řešení oblasti nacházející se 

v katastrálním území Slezské Ostravy a sestávající z celkem šesti parcel. Dané území má 

značně členitý povrch, největší nadmořské výšky dosahuje především severovýchodní část 

území. Takřka celá plocha, krom dvou parcel, na kterých se nachází objekty s památkovou 

hodnotou je v současné době nevyuţita. Coţ je škoda, protoţe území je dobře zásobeno 

inţenýrskými sítěmi a taktéţ je dobře obslouţeno individuální a městskou hromadnou 

dopravou. Při návrhu prostorového řešení dané lokality bych, tak chtěla vyuţít všech 

výhod, které dané území nabízí a dosáhnout tak pokud moţno co nejlepšího vyuţití 

pozemku. Přičemţ se budu snaţit vycházet z historických plánů této lokality a pokusím se 

tak navrátit objekty občanského vybavení a rodinných domů tam, odkud byly odstraněny 

z důvodu záboru pozemku při výstavně silnice Frýdecká a rozšiřování silnice Bohumínská 

v šedesátých letech minulého století. 

3.5.5 Popis zóny 

Daná lokalita se nachází v jádrovém území města Ostravy. Toto území pak dále 

navazuje na plochu lesa a na plochu hromadného a individuálního bydlení. Vzhledem 

k tomu ţe se lokalita nachází ve smíšené zóně, je moţno zde navrhnout jak občanskou 

vybavenost či administrativu, ale také plochu pro bydlení, po které je dnes velká poptávka. 

Navíc nový návrh stavby pro bydlení vychází z historických záznamů městského obvodu, 

z nichţ se můţeme dozvědět, ţe původně zde skutečně byly umístěny stavby pro 

individuální bydlení a občanskou vybavenost. 

3.5.6 Stávající stav 

V současné době je řešené území takřka nevyuţito. Nachází se na něm pouze dva 

objekty s památkovou ochranou a to kaple sv. Hedviky a památník 1. čsl. samostatné 

tankové brigády a dále zde můţeme nalézt chátrající rodinný dům s nádvořím 

v soukromém vlastnictví. Jinak je území téměř celoplošně zatravněno a osázeno velkým 

mnoţstvím křovinatého a stromového porostu. Další výrazný prvek, který toto území 

charakterizuje a také hlavní problém dané lokality, je svaţitost území, která významným 

způsobem ovlivňuje jeho budoucí vyuţití, z důvodů nutných rozsáhlých terénních úprav. 

Musí se tak hledat kompromis mezi mnoţstvím provedených terénních úprav a rozsahem 

zastavěné plochy. Podrobnější řešení stávajícího stavu můţeme nalézt ve výkresu situace 
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stávajícího stavu a taktéţ nám stávající stav pomůţe lépe znázornit fotodokumentace 

nacházející se v příloze č. 1. 

3.5.7 Rozbor sítí 

Dané území je obslouţeno inţenýrskými sítěmi více neţ dobře. Můţeme zde nalézt 

tyto sítě: vodovodní potrubí pitné vody podzemní, kanalizační stoka potrubní jednotná, 

plynovodní potrubí podzemní nízkotlaké, sdělovací vedení spojové podzemní, elektrické 

silové vedení podzemní NN, elektrické vedení silové nadzemní NN, elektrické vedení 

silové pozemní VN. Podrobné vyznačení vedení inţenýrských sítí můţeme najít ve výkrese 

inţenýrských sítí. V příloze č. 7 pak můţeme najít také vyjádření jednotlivých správců 

těchto sítí. 

3.5.8 Limity vyuţití území 

Mezi největší omezení řešeného území patří především to, ţe se jedná o 

poddolované území, které je ve vlivu důlních podmínek. Dalším limitujícím prvkem je pak 

památková ochrana objektu kaple sv. Hedviky a pomníku 1. československé samostatné 

tankové brigády, které se nacházejí v daném území. Posledním limitujícím prvkem je pak 

ochranné pásmo inţenýrských sítí elektrického nadzemního vedení pro veřejné osvětlení 

procházejících řešenou plochou, tato limita však bude vyřešena jeho přeloţením. A 

v neposlední řadě musím zmínit výškovou členitost daného území, kde v některých 

místech lokality je na 100 m délky převýšení cca 8 m.  

3.5.9 Doprava 

Řešená lokalita umoţňuje dobrou dopravní dostupnost a to jak individuální 

automobilovou dopravou, tak i městskou hromadnou dopravou. V bezprostřední blízkosti 

lokality se nachází trolejbusová zastávka Náměstí J. Gagarina, od nejvzdálenějšího bodu 

řešené oblasti leţí ve vzdálenosti cca 200 m. Dostupnost individuální automobilovou 

dopravou je moţná ze severní strany po ulici Keltičkova, z jiţní strany pak po ulici 

Těšínská, která bezprostředně navazuje na silnici II/477 Bohumínská, ze západní strany je 

pak obsluţnost zajištěna pomocí ulice Zámostní. Mezi nevýhody současného dopravního 

řešení však patří nedostatek parkovacích míst, který se bude snaţit vyřešit tento projekt. 
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3.5.10 Zeleň 

V současné době je území celoplošně zatravněno a nachází se na něm velké 

mnoţství stromů a keřů. Převáţnou část stromového porostu tvoří stromy listnaté jako 

např. dub letní, buk lesní, habr obecný, javor mléč. Z jehličnatých stromů se zde vyskytují 

převáţně borovice lesní a zerav západní. Z keřů zde pak můţeme najít např. zimostráz. 

V důsledku zastavění řešeného území se bude muset část těchto dřevin pokácet, avšak pro 

zachování kvalitního ţivotního prostředí a estetického působení území bude vykácená 

zeleň nahrazena novou výsadbou. 

3.5.11 Občanská vybavenost 

Jelikoţ se řešená oblast nachází v blízkosti centra města Ostravy, jeţ se nachází 

v její moravské části, je veškerá občanská vybavenost v takřka docházkové vzdálenosti. 

V přímé blízkosti řešené oblasti pak můţeme najít Slezskoostravskou radnici, Základní 

uměleckou školu, Keltičkovo muzeum, policejní stanici či autosalon, avšak zcela zde chybí 

např. stavby pro obchod, sluţby či stravování. 

3.5.12 SWOT analýza území 

Tab. č. 2 – SWOT analýza 

Silné stránky-S Slabé stránky-W Příležitosti-O Hrozby-T 

dobré napojení na 

technickou 

infrastrukturu 

málo parkovacích míst 

městský obvod má 

pozitivní postoj 

k rozvoji 

hluk nepříznivě 

působící na zdejší 

obytnou zástavbu 

dobrá obsluţnost – 

MHD 

svaţitý terén (nutnost 

terénních úprav) 

zapojení památníku do 

řešení- připojení 

k veřejnému 

prostranství, které se 

návrhem vytváří 

případný nezájem 

potencionálních 

zákazníků 

atraktivní prostředí 

komplikovaný přístup 

osobní automobilovou 

dopravou z centra  

moţnost poskytnout 

sluţby pro 

návštěvníky koncertů 

a výstav pořádaných 

v místní radnici  
změna názoru 

vlastníka parcely č. 22 

a 23 na jejich prodej   
moţnost regenerace 

nutnost demolice 

stávajícího rodinného 

domu 

přivedení návštěvníků 

do této lokality 

vysoký počet 

administrativních 

pracovišť v okolí 

jedná se o 

poddolované území 

vyuţití nezastavěného 

území- větší příjem 

pro město 
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4. Urbanistické návrhy 

4.1 Vymezení rozsahu práce 

Pro účely této bakalářské práce bude zpracována územní studie, tzn. bude 

zpracováno prostorové řešení lokality nacházející se v katastrálním území Slezská Ostrava. 

Vymezené území se skládá z celkem šesti parcel o celkové výměře 6 953 m². A to 

konkrétně parcely č. 18, 22, 23, 29/1, 29/2, 29/4. Přičemţ na parcele č. 29/2 a č. 18 se 

nachází objekty památnou hodnotou. A na parcelách č. 22 a č. 23 se nachází rodinný dům 

se zastavěným nádvořím, přičemţ toto nádvoří je pod ochranou zemědělského půdního 

fondu. Realizací záměru, tak dojde k záboru zemědělského půdního fondu v rozsahu cca 522 

m². Zábor ZPF bude třeba vyhodnotit dle příslušných předpisů 

 

 

Obr. 3 – Katastrální mapa řešeného území 

 

 



29 
 

4.2 Popis jednotlivých urbanistických variant 

4.2.1 Varianta 1-a 

Urbanistická varianta 1-a je koncipována tak, aby došlo pokud moţno k co 

největšímu vyuţití plochy, kterou daný pozemek nabízí. A aby zároveň došlo 

k multifunkčnímu vyuţití pozemku. Z čehoţ vyplývá, ţe plocha bude vyuţita jak pro 

zástavbu rodinnými řadovými domy, tak i pro zástavbu objekty občanské vybavenosti. 

Urbanisticky je tak zástavba členěna na funkční zóny bydlení, dopravy, zeleně a občanské 

vybavenosti a je zde myšleno na to, aby všechny sloţky byly ve vzájemné rovnováze a 

vytvořily tak harmonický celek. 

Dopravní přístupnost k řešenému území je více neţ dobrá, neboť na řešenou lokalitu 

navazují místní obsluţné komunikace Keltičkova, Zámostní a Těšínská, které se pak 

napojují na silnici II. třídy číslo 477 Bohumínská. Většina objektů je pak navrţena podél 

ulice Keltičkova, ze které budou také všechny objekty přístupné. Navíc z této ulice bude 

řešeno zásobování objektů občanské vybavenosti, případně by se pro zásobování dala 

vyuţít i ulice Zámostní, která končí u stavby nového polyfunkčního domu a dále pak 

pokračuje jako komunikace pro pěší. V tomto návrhu je samozřejmě myšleno i na problém 

nedostatku parkovacích míst, který vyřeší nově zbudované parkoviště. Pro obyvatele 

nových rodinných domů je parkování řešeno v rámci vestavěných garáţových stáních. 

Další nespornou výhodou tohoto řešení je propojení ulice Keltičkova a ulicí Zámostní 

pomocí komunikace pro pěší, navíc je zde počítáno se stavbou menšího náměstíčka, které 

můţe být vyuţito pro umístění zahrádek nově zbudované restaurace či kavárny. 

Jak jiţ bylo řečeno ve střední části území podél ulice Keltičkova bude navrţena nová 

zástavba rodinnými řadovými domy, které tak budou nepřímo navazovat na podobnou 

zástavbu takovýmito domy umístěnou v severnější části této ulice.  Domy budou 

koncipovány jako dvou podlaţní, nepodsklepené, 4+kk s vestavěnou garáţí a plochou 

střechou o rozměrech 7,00 m x 13,10 m a celkové zastavěné ploše 88,48 m² s menší 

zahrádkou o rozměrech 7,00 m x 13,65 m a výměře 95,55 m². Průčelí těchto domů bude 

orientováno na jihovýchod, zahrádky těchto domů pak budou orientovány na severozápad 

a budou tak poskytovat příjemné místo k odpočinku a to zejména v teplém letním období. 

Mohlo by se zdát, ţe při takovéto orientaci ke světovým stranám, vznikne problém 

s osluněním těchto domů, ten však bude vyřešen, tím ţe velká část obytných místností 
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v horním patře bude orientována směrem k ulici Keltičkova tzn. na jihovýchod viz. příloha 

č. 2. Celkem zde pak bude vystavěno 5 takovýchto domů. 

V jiţní a severovýchodní části území pak budou navrţeny stavby občanské vybavenosti, 

zahrnující administrativu, sluţby, prodejnu a stravovací zařízení. Jak jiţ bylo napsáno, 

zásobování těchto staveb bude provedeno z ulice Keltičkova a pro potencionální 

návštěvníky zde bude navrţeno taktéţ parkoviště. Celkem zde bude navrţeno 5 objektů 

občanské vybavenosti, o zastavěné ploše 161,50 m² a 293,50 m² přičemţ tři z těchto 

objektů budou mít stejné rozměry a zastavěnou plochu 64,20 m² a průčelí budou mít 

shodně orientovány na jihozápad, tzn. na nově vybudované náměstíčko. Všechny tyto 

objekty budou koncipovány jako dvou podlaţní nepodsklepené budovy s plochou střechou.  

V severovýchodní části lokality následně vznikne volný prostor, který bude slouţit 

k umístění městského mobiliáře. Jelikoţ je tato plocha umístěna v nejvyšší části území, 

bude poskytovat dobrou moţnost rozhledu a také moţnost příjemného odpočinku a to 

především díky vzrostlé zeleni, která se zde nachází. Proto zde bude snaha, aby zde byla 

zachována v pokud moţno co největší míře. Další rozsáhlá plocha zeleně se nachází okolo 

pomníku 1. Československého samostatného armádního sboru a bude tak napomáhat 

k zachování piety tohoto místa.  

4.2.2 Varianta 1-b 

Urbanistická varianta 1-b je koncipována podobně jako varianta 1-a tak, aby došlo 

pokud moţno k co největšímu vyuţití plochy, kterou daný pozemek nabízí. A aby zároveň 

došlo k multifunkčnímu vyuţití pozemku. Opět zde dojde k propojení zástavby objektů 

občanské vybavenosti s objektem pro bydlení, avšak místo rodinných řadových domů zde 

bude navrţen dům bytový. Urbanisticky tak bude zástavba opět členěna na funkční zóny 

bydlení, dopravy, zeleně a občanské vybavenosti. A stejně jako v předchozí variantě zde 

bude myšleno na to, aby všechny sloţky byly ve vzájemné rovnováze a vytvořily tak 

harmonický celek a zároveň aby obyvatelům tohoto domu byla poskytnuta moţnost vyuţití 

veškeré nově zbudované občanské vybavenosti. 

Dopravní řešení této varianty se shoduje s variantou 1-a. Jediný rozdíl je řešení odstavných 

stání pro obyvatele bytového domu, které nebudou řešeny formou garáţových stání, ale 

formou odstavných stání na přilehlém parkovišti. 
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Prostorové řešení lokality bude opět shodné s předchozí variantou. Jediný rozdíl bude 

v tom, ţe ve střední části území podél ulice Keltičkova, tedy bude místo řadových 

rodinných domů, navrţena nová stavba bytového domu, která tak bude nepřímo navazovat 

na zástavbu novými rodinnými řadovými domy umístěnou v severnější části této ulice a 

v současné době zahájenou stavbu bytových domů v lokalitě Františkov.  Dům bude 

koncipován jako tří podlaţní, nepodsklepený s plochou střechou o rozměrech 47,00 m x 

23,00 m a celkové zastavěné ploše 1 081,00 m². Jednotlivé byty pak budou navrţeny jako 

3+kk. Průčelí tohoto domu bude orientováno na jihovýchod, na tuto stranu také budou 

orientovány vţdy shodně dvě obytné místnosti, příslušenství a zbylá obytná místnost domu 

pak budou orientovány na severozápad a budou tak poskytovat příjemné místo 

k odpočinku a to zejména v teplém letním období. Jako v předchozí variantě tak i zde nám 

vznikne problém s osluněním jednotlivých bytů, ten však bude vyřešen, tím ţe velká část 

obytných místností jednotlivých bytů bude orientována směrem k ulici Keltičkova, tzn. na 

jihovýchod, jelikoţ je tato ulice poměrně klidná, nebude působit většími rušivými účinky 

na zdejší obyvatele.  

4.2.3 Varianta 2-a 

Urbanistická varianta číslo 2-a je koncipována tak, ţe vyuţívá velkou část dané 

lokality. A celou plochu člení na 2 zóny, a to zónu plnící funkci občanské vybavenost 

v jihovýchodní části řešené lokality a zónu plnící funkci individuálního bydlení 

v severovýchodní části lokality. Zároveň zde dochází k propojení této nové zástavby se 

zástavbou nového polyfunkčního domu, stojícího v severní části území, pomocí 

komunikace pro pěší. 

Dopravní přístupnost k řešenému území je opět stejná jako u předchozích variant, na 

řešenou lokalitu navazují místní obsluţné komunikace Keltičkova, Zámostní a Těšínská, 

které se pak napojují na silnici II. třídy číslo 477 Bohumínská. Většina objektů je pak 

navrţena podél ulice Keltičkova, ze které budou také všechny objekty přístupné. Navíc 

z této ulice bude řešeno zásobování objektů občanské vybavenosti, případně můţe být 

zásobování prováděno z ulice Zámostní. I v tomto návrhu je samozřejmě myšleno na 

problém nedostatku parkovacích míst, se kterým se tato oblast potýká, a proto je zde 

navrţeno parkoviště motorových vozidel s dostatečnou kapacitou, pro zaměstnance a 

návštěvníky nově vystavěných objektů. Pro obyvatele nových rodinných domů je pak část 

odstavných míst řešena v rámci vestavěných garáţových stáních a zbytek odstavných a 
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parkovacích stání pro obyvatele těchto domů, bude umístěn na přilehlém parkovišti. 

Velkým kladem je i blízkost zastávky MHD a kvalitně vybudovaná síť komunikací pro 

pěší, která probíhá kolem celého území. 

V severovýchodní části řešeného území podél ulice Keltičkova bude navrţena nová 

zástavba rodinnými řadovými domy, které tak budou přímo navazovat na podobnou 

zástavbu takovýmito domy umístěnou o cca 100 m severněji taktéţ v ulici Keltičkova. 

Domy budou koncipovány jako dvou podlaţní, nepodsklepené, 4+kk s vestavěnou garáţí a 

plochou střechou o rozměrech 7,00 m x 13,10 m a celkové zastavěné ploše 88,48 m² 

s menší zahrádkou o rozměrech 7,00 m x 18,00 m a výměře 126,00 m². Průčelí těchto 

domů bude orientováno na jihovýchod, zahrádky těchto domů pak budou orientovány na 

severozápad. Orientace ke světovým stranám není zrovna nejideálnější a tak vznikne stejně 

jako v předchozích variantách problém s osluněním těchto domů, ten však bude vyřešen 

shodně, tím ţe velká část obytných místností v horním patře bude orientována směrem 

k ulici Keltičkova tzn. na jihovýchod, čímţ se splní normová hodnota na oslunění bytu viz. 

příloha č. 2. Celkem zde budou umístěny 4 takovéto domy, architektonické ztvárnění 

těchto domů bude nepřímo navazovat na jiţ stojící domy umístěné o něco výše, tak aby 

zástavba tvořila plynulý přechod mezi nově zamýšlenou a jiţ zmíněnou stojící zástavbou. 

V jihozápadní a střední části řešené lokality podél ulice Keltičkova pak budou navrţeny 

stavby občanské vybavenosti, zahrnující sluţby, prodejny, administrativu a stravovací 

zařízení. Jak jiţ bylo napsáno, zásobování těchto staveb bude provedeno z ulice Keltičkova  

a pro zákazníky zde bude také navrţeno parkoviště. Celkem zde budou navrţeny 4 objekty 

občanské vybavenosti a to restaurace o zastavěné ploše 218,50 m², která bude slouţit jak 

obyvatelům této lokality, tak i zaměstnancům Slezskoostravské radnice a jejím 

návštěvníkům, dále pak prodejna smíšeného zboţí, po které je v této lokalitě velká 

poptávka, tato bude mít zastavěnou plochu 140,30 m², dále ještě budova administrativy o 

výměře 134,55 m² a nakonec budova ve které bude umístěno kadeřnictví s kosmetikou o 

zastavěné ploše 218,50 m². Průčelí budov bude orientováno na jihozápad, přičemţ rohová 

restaurace s kavárnou a kadeřnictví se budou navíc pyšnit výhledem na Ostravici, tzn. na 

západ. Všechny tyto objekty budou koncipovány jako dvou podlaţní nepodsklepené 

budovy s plochou střechou a stejně jako rodinné řadové domy budou vynikat jednoduchým 

tvaroslovím, tak aby nepotlačily dominantu Slezskoostravské radnice.  
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U této varianty jiţ, nevznikne volný prostor, který by mohl slouţit k umístění městského 

mobiliáře či zeleně, ale zůstane zde dostatek vzrostlých stromů a keřů na to aby mohl 

dostatečně oddělit od okolní zástavby obě stavby s památnou hodnotou a zachovat tak 

pietu místa. Nakonec chci zmínit ještě propojení této zástavby s polyfunkčním domem 

přímo navazujícím na řešené území. 

4.2.4 Varianta 2-b 

Urbanistická varianta číslo 2-b, vychází z varianty 2-a na rozdíl od ní však jiţ 

neobsahuje zástavbu rodinnými domy. Na ploše na které by se tyto domy nacházely, bude 

navrţeno dětské hřiště a menší náměstíčko. Celou plocha se tak jiţ nebude členit na 2 

zóny, ale bude ji tvořit pouze jedna zóna plnící funkci občanské vybavenosti 

Dopravní přístupnost k řešenému území je opět stejná jako u předchozích variant, na 

řešenou lokalitu navazují místní obsluţné komunikace Keltičkova, Zámostní a Těšínská, 

které se pak napojují na silnici II. třídy číslo 477 Bohumínská. Většina objektů je pak 

navrţena podél ulice Keltičkova, ze které budou také všechny objekty přístupné. Navíc 

z této ulice bude řešeno zásobování objektů občanské vybavenosti, případně můţe být 

zásobování prováděno z ulice Zámostní. I v tomto návrhu je samozřejmě myšleno na 

problém nedostatku parkovacích míst, a je zde proto navrţeno parkoviště s dostatečnou 

kapacitou. Velkým kladem je i blízkost zastávky MHD a kvalitně vybudovaná síť 

komunikací pro pěší, která probíhá kolem celého území, včetně nového propojení ulic 

Keltičkova a Zámostní pomocí komunikace pro pěší, jeţ bude navazovat na menší 

náměstíčko ve střední části řešené lokality. 

V severovýchodní části řešeného území podél ulice Keltičkova je navrţeno dětské hřiště o 

zastavěné ploše 459,9 m². Toto hřiště bude rodinám s dětmi umoţňovat sportovní vyţití, 

které by zde dnes hledali jen těţko. Navíc toto hřiště bude přímo navazovat na menší 

náměstíčko, na němţ bude v teplých letních měsících umístěna zahrádka přilehlé 

restaurace o výměře 235,75 m², která bude slouţit jednak obyvatelům této lokality a dále 

pak návštěvníkům či pracovníkům místní radnice a administrativních budov. 

V jihozápadní a střední části řešené lokality podél ulice Keltičkova pak budou navrţeny 

stavby občanské vybavenosti, zahrnující sluţby, prodejnu a administrativu. Jak jiţ bylo 

napsáno, zásobování těchto staveb bude provedeno z ulice Keltičkova  a pro zákazníky zde 

bude navrţeno parkoviště s dostatečnou kapacitou. Celkem zde budou navrţeny 3 objekty 
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občanské vybavenosti a to prodejna smíšeného zboţí, po které je v této lokalitě velká 

poptávka, tato bude mít zastavěnou plochu 140,30 m², dále ještě budova administrativy o 

výměře 218,50 m², a nakonec budova ve které bude umístěno kadeřnictví s kosmetikou o 

zastavěné ploše 218,50 m². Průčelí budov bude orientováno na jihozápad, přičemţ rohová 

budova administrativy a kadeřnictví se budou navíc pyšnit výhledem na řeku Ostravici a 

celou Moravskou Ostravu. Všechny tyto objekty budou koncipovány jako dvou podlaţní 

nepodsklepené budovy s plochou střechou a stejně jako rodinné řadové domy budou 

vynikat jednoduchým tvaroslovím, tak aby nepotlačily dominantu Slezskoostravské 

radnice.  

U této varianty dojde k rozsáhlému kácení vzrostlých stromů a keřů, takto pokácené 

dřeviny však budou záhy nahrazeny novou výsadbou podobným typem dřevin tak, aby 

pomohly dostatečně oddělit od okolní zástavby obě stavby s památnou hodnotou a 

zachovat tak pietu místa.  

4.3 Zhodnocení variant a výběr výsledné varianty 

Pro další práci byla vybrána varianta č. 2 a to především z důvodu menšího objemu 

terénních prací vůči variantě č. 1. A dále pak pro lepší situování rodinných řadových domů 

do severovýchodní část lokality, čímţ dojde ke zmírnění nepříznivých účinků ze silnice 

Bohumínská. A v neposlední řadě tato varianta umoţní plynulejší přechod stávající 

zástavby situované o cca 100 m severněji v ulici Keltičkova, na nově navrţenou zástavbu 

podobným typem těchto řadových rodinných domů.  

4.4 Návrh zeleně – výsledná varianta č. 2 

V současné době je území téměř cela zatravněno a vyskytuje se zde velké mnoţství 

vzrostlé zeleně. V důsledku plánované výstavby nových objektů na tomto území, však 

budou muset být dřeviny, zasahující do prostoru staveniště pokáceny. Zbytek dřevin bude 

prohlédnut odborníkem, který zhodnotí jejich estetický a zdravotní stav a rozhodne o tom, 

které kusy budou zachovány.  

Po plánované výstavbě navrţených objektů, bude území nově osázeno. Ze stromů zde 

budou nově vysázeny tyto: javor jasanolistý, javor červený, buk lesní, habr obecný apod., 

z křovin poté například zimostráz či jalovec chvojka. Při návrhu této zeleně musíme vzít 
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v potaz ochranná pásma inţenýrských sítí, či průchozí a průjezdní profily dopravních 

komunikací. 

4.5 Návrh dopravního řešení-výsledná varianta č. 2 

Dopravní přístupnost k řešenému území je dobrá, neboť na řešenou lokalitu 

navazují místní obsluţné komunikace Keltičkova, Zámostní a Těšínská, které se pak 

napojují na silnici II. třídy číslo 477 Bohumínská. Většina objektů je pak navrţena podél 

ulice Keltičkova, ze které budou také všechny objekty přístupné. Navíc z této ulice bude 

řešeno zásobování objektů občanské vybavenosti, případně by se však pro zásobování dala 

vyuţít i ulice Zámostní, která končí u stavby nového polyfunkčního domu a dále pak 

pokračuje jako komunikace pro pěší. Z důvodu stávající kvalitní sítě dopravních 

komunikací pro motorová vozidla, se v tomto návrhu nepočítá s výstavbou nových 

komunikací pro motorová vozidla. Avšak u komunikací pro pěší dojde k určitým změnám, 

a to k rozšíření chodníku podél ulice Keltičkova z 2,00 m na 2,50 m. A dále pak 

k vybudování nové komunikace pro pěší spojující ulici Keltičkova s ulicí Zámostní, jejíţ 

část bude muset být řešena formou schodiště, z důvodu většího výškového převýšení. 

V neposlední řadě musím zmínit také návrh nového parkoviště, který bude slouţit všem 

uţivatelům nově navrţených objektů. O jeho podrobnostech se můţeme dozvědět více 

z výkresu č. 16 a 17 a přílohy č. 3. 

4.6 - Návrh městského mobiliáře-výsledná varianta č. 2 

V současné době se na území nachází pouze jedna lavička a informační tabule. Oba 

tyto prvky městského mobiliáře jsou umístěny na zpevněné ploše v jihozápadní části 

řešeného území. V návrhu se ale počítá se zastavěním této plochy, z čehoţ jasně vyplývá 

ţe dojde i k odstranění tohoto mobiliáře. Proto se samozřejmě počítá  s umístěním nových 

prvků mobiliáře, jako jsou lavičky či odpadkové koše. Tyto pak budou citlivě 

zakomponovány do prostředí. Ve variantě 2-a se počítá s navrţením těchto prvků do 

prostoru kolem stávajícího objektu kaple s. Hedviky, čímţ by právě v tomto místě vznikl 

menší relaxační koutek se zelení.  U varianty 2-b pak bude mobiliář umístěn především do 

prostoru menšího náměstíčka a dále pak bude větší část mobiliáře v podobě laviček, 

odpadkových košů a především jednotlivých prvků dětského hřiště jako např. prolézaček, 

houpaček, skluzavek apod., umístěna právě v prostoru nově navrţeného hřiště pro rodiny 

s dětmi. Podrobnější informace o tomto mobiliáři nalezneme v příloze č. 4 a 5. 



36 
 

4.7 - Návrh technické infrastruktury-výsledná varianta č. 2 

  Jelikoţ se v dané oblasti nachází poměrně kvalitně zbudovaná síť technické 

infrastruktury, nebude muset dojít k jejímu prodluţování. V rámci zastavění území však 

bude muset dojít ke zrušení a přeloţení několika sítí, jeţ by zasahovaly do stavebního 

prostoru. Konkrétně se jedná o síť elektrického vedení NN pro veřejné osvětlení 

procházející napříč daným územím a stejnou síť elektrického vedení nacházejícího se 

v jihovýchodní části řešené plochy, v téţe části pak dojde k přeloţení nízkotlakého 

podzemního plynovodního potrubí z PE-80, DN 160 mm. Dále dojde k návrhu nového 

veřejného osvětlení podél nově navrţené komunikace pro pěší, jeţ bude spojovat ulici 

Keltičkovu s ulicí Zámostní. Jednotlivé prvky tohoto ovětlení pak budou napájeny z nově 

vytvořené přeloţky podzemního elektrického vedení NN.  V rámci návrhu parkoviště bude 

navrţeno jeho odvodnění pomocí odvodňovacího ţlábku, který bude zaúsťovat do přilehlé 

jednotné kanalizační stoky na ulici Keltičkova vybudované z betonu DN 600 mm. 

Jednotlivé nově navrţené objekty budou napojeny na stávající sítě technické infrastruktury 

probíhající především po ulici Keltičkova. A to takto, u obou variant bude objekt SO-01 

napojen na veškerou technickou infrastrukturu z ulice Bohumínská. Jeho jednotlivé 

přípojky se budou napojovat na veřejné sítě o těchto rozměrech: vodovodní potrubí z litiny 

o DN 250 mm, jednotnou kanalizační stoku z betonu o DN 1 400 mm obě sítě jsou 

spravovány firmou OVaK a.s., elektrické podzemní vedení NN spravované firmou ČEZ 

a.s. a plynovodní potrubí podzemní nízkotlaké z oceli DN 300 mm spravované firmou 

RWE Energie a.s. Zbylé objekty tzn. SO-02 – SO-08 ve variantě 2-A a SO-02 – SO-04 ve 

variantě 2-B budou napojeny na veřejné sítě probíhající po ulici Keltičkova o těchto 

rozměrech: vodovodní potrubí podzemní z PE DN 100 mm spravované firmou OVaK a.s., 

elektrické vedení podzemní NN spravované firmou ČEZ a.s., jednotná kanalizační stoka 

podzemní z betonu o DN 600 mm spravovaná firmou OVaK a.s. a plynovodní potrubí 

podzemní nízkotlaké z PE-80 DN 160 mm spravované firmou RWE Energie a.s. 

4.8 - Nakládání s odpadem-výsledná varianta č. 2 

Odpad z domácností RD bude shromaţďován v nádobách pro komunální odpad 

umístěných před kaţdým RD na určených plochách. Svoz odpadu bude firmou OZO 

Ostrava s.r.o. Odpad z objektů občanské vybavenosti bude shromaţďován v těchto 

objektech v místnostech k tomuto účelu určených a bude taktéţ odváţen firmou OZO 
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Ostrava s.r.o., přičemţ tato firma se rovněţ postará o likvidaci odpadů z odpadkových 

košů, jeţ jsou součástí městského mobiliáře. 
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5. Detailní popis vybrané varianty č. 2 

5.1 Průvodní zpráva 

5.1.1 Poloha v obci 

Pozemek, na kterém se bude realizovat daný záměr, se nachází v Ostravě, konkrétně 

pak ve Slezské Ostravě, podél ulice Keltičkova, na které se nachází také 

Slezskoostravská radnice.  

5.1.2 Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci 

Územně analytické podklady Ostravy jsou zpracovány podle zákona č. 183/2006 Sb. 

(Stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. (O územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti). Více o územně analytických podkladech viz. příloha č. 6. 

5.1.3 Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

V územním plánu města Ostravy je řešené území označeno jako jádrové. Celé území se 

tedy nachází ve smíšené zóně. To znamená, ţe zde lze umisťovat jak stavby pro 

hromadné či individuální bydlení, tak zde lze umístit i stavby pro občanské vybavení a 

veřejné prostranství. Přičemţ ve variantě 2-a se počítá s návrhem staveb pro 

individuální bydlení a zároveň s návrhem staveb pro občanskou vybavenost, tyto 

stavby budou tvořeny stavbou pro obchod, stravování, sluţby a administrativu. Ve 

variantě 2-b pak budou navrţeny pouze stavby pro občanskou vybavenost a taktéţ je 

budou tvořit stavby pro obchod, sluţby, stravování a administrativu. Oproti variantě 2-

a, zde bude navíc umístěno ještě veřejné prostranství ve formě malého náměstíčka a 

dětského hřiště. Z čehoţ jasně vyplývá, ţe navrţené objekty jsou v souladu s územním 

plánem města. 

5.1.4 Moţnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavby budou umístněny podél ulice Keltičkova, která se v dolní části napojuje na ulici 

Těšínskou a následně pak na silnici II/47 Bohumískou, dopravní obsluţnost je tedy 

více neţ dobrá. Dále se na ulici Bohumíská nachází trolejbusová zastávka MHD 

Náměstí J. Gagarina, která je od řešené lokality vzdálena cca 3 minuty pěší chůze. 

Napojení na technickou infrastrukturu je díky stávající zástavbě na této ulici také více 
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neţ dobré, nebude tak muset docházet k prodluţování sítí technické infrastruktury, ale 

postačí vybudovat pouze nové přípojky pro nově navrţené objekty. 

5.1.5 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Geologické, geomorfologické a hydrogeologické průzkumy, budou provedeny aţ pro 

fázi dokumentace pro stavební povolení. 

5.1.6 Poloha vůči záplavovému území 

Řešené území leţí cca 100 m východně od záplavového území vodního toku Ostravice. 

Avšak díky značnému výškovému členění, zde nehrozí riziko jeho záplavy. 

5.1.7 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Řešené území se skládá z celkem 6 parcel o celkové výměře 6 953 m². Více viz. 

tabulka č. 1 – Popis jednotlivých parcel. 

5.1.8 Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 

Přístup na stavební pozemek bude po dobu výstavby zajištěn z ulice Keltičkova, 

případně pak z ulice Zámostní. 

5.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

5.2.1 Účel uţívání staveb 

Ve variantě 2-a bude část staveb vyuţita, jako budovy pro individuální bydlení tzn., ţe 

budou navrţeny jako rodinné řadové domy, další stavby pak budou vyuţívány jako 

budovy občanské vybavenost a to konkrétně jako stavby pro administrativu, stravování, 

obchod a sluţby. Ve variantě 2-b pak budou všechny stavby vyţity pro občanské 

vybavení. Konkrétně se bude jednat o stavby pro administrativu, stravování, obchod a 

sluţby a dále zde bude počítáno s návrhem dětského hřiště. 

5.2.2 Trvalá nebo dočasná stavba 

V obou variantách budou všechny stavby navrţeny jako trvalé. 
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5.2.3 Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Stavby budou u obou variant nově vystavěny na pozemku, kde se dnes nachází pouze 

chátrající rodinný dům, přičemţ se bude počítat s demolicí tohoto domu. 

5.2.4 Etapizace výstavby 

Výstavba bude probíhat v jednotlivých etapách. Přičemţ v 1. etapě se počítá s demolicí 

rodinného domu, stojícího na daném pozemku a také s demolicí zpevněné plochy, která 

v současné době slouţí jako odpočinkové místo s lavičkami. A dále v této etapě dojde 

ke kácení části stromového porostu, jenţ se v řešeném území nachází. Ve 2. etapě pak 

budou probíhat terénní úpravy, které jsou nezbytné z důvodu svaţitosti daného 

pozemku. Ve 3. etapě pak bude provedena výstavba jednotlivých budov a přilehlé 

parkovací plochy. A ve 4. etapě pak dojde ke konečným úpravám terénu, zpevněných 

ploch a dojde také k výsadbě nové zeleně. 

5.3 Popis stavby 

5.3.1 Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Tento stavební pozemek byl vybrán z podnětu Slezskoostravské radnice.  Především 

proto, ţe jeho velká část je ve vlastnictví tohoto městského obvodu, a z důvodu velkého 

výskytu stromového a keřového porostu, musí městský obvod investovat do údrţby 

této lokality nemalé finanční prostředky. A také vzhledem k tomu, ţe území je v dnešní 

době takřka nevyuţito, nepřináší tato lokalita městu ţádné finanční prostředky. 

5.3.2 Zhodnocení staveniště 

Poloha staveniště v obci se jeví jako dobrá. Více neţ dobrá je taktéţ jeho dopravní 

dostupnost a obslouţení technickou infrastrukturou. Jediným negativem tohoto 

pozemku se tak jeví jeho výšková členitost, coţ znesnadňuje jeho vyuţití a prodraţuje 

terénní úpravy. Dalším moţným problém tohoto prostoru pak můţe být ještě jeho 

umístění v poddolovaném území s vlivem důlních podmínek. 

5.3.3 Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Všechny objekty budou navrţeny jako dvoupodlaţní nepodsklepené budovy s plochou 

střechou. S průčelím orientovaným do ulice keltičkova, případně na ulici Bohumínská. 
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Více o tomto řešení se můţeme dozvědět z výkresů urbanistických návrhů č. 10 a 11, 

dále pak z výkresů objemových studií a vizualizací č. 23, 24, 25 a 26. 

5.3.4 Zdůvodnění navrţeného řešení stavby z hlediska dodrţení příslušných obecných 

poţadavků na výstavbu 

Při návrhu se bude vycházet z vyhlášky č. 269/2009 Sb. Vyhláška o poţadavcích na 

vyuţívání území, č. 503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, 

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, č.268/2006 Sb. o technických 

poţadavcích na stavby, a vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických 

poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. 

5.4 Stanovení podmínek pro přípravu stavby 

5.4.1 Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku. 

Všechny tyto průzkumy budou provedeny aţ ve fázi dokumentace pro stavební 

povolení. 

 

5.4.2 Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou 

se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou 

kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách 

a s uvedením způsobu jejich ochrany. 

Řešeným územím prochází ochranné pásmo vedení NN, toto ochranné pásmo však 

bude změněno v důsledku vybudování přeloţky tohoto vedení. Dále jím prochází 

ochranné pásmo NTL plynovodu, toto však bude taktéţ změněno v důsledku návrhu 

jeho přeloţky. Dále se řešená plocha nachází v území ekologických rizik souvisejících 

s tím, ţe se jedná o území ve vlivu důlních podmínek. Z tohoto důvodu budou muset 

být na daném území provedeny podrobné geologické, geomorfologické a 

hydrogeologické průzkumy. A v neposlední řadě můţeme na daném území nalézt 

taktéţ dva objekty s památkovou hodnotou a to konkrétně pomník 1. československé 

samostatné tankové brigády a kaple svaté Hedviky. Oba tyto objekty nemají ochranné 

pásmo avšak je důleţité zachování jejich piety. 
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5.4.3 Uvedení poţadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Vzhledem ke stavu daného pozemku, je nezbytné provedení demolice objektu 

chátrajícího rodinného domu s nádvořím a taktéţ zpevněné plochy nacházející se 

naproti radnice. Dále je zde nezbytné kácení porostů a to jak stromových, tak keřových, 

které v současné době zabírají velkou část řešeného území a brání tak nové výstavbě. 

5.4.4 Poţadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 

funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo 

trvalé. 

Realizací záměru dojde ne parcele č. 23 k záboru zemědělského půdního fondu v 

rozsahu cca 522 m². Jedná se o zábor trvalý a bude třeba jej vyhodnotit dle příslušných 

předpisů. 

5.4.5 Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeloţek 

inţenýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění 

stavebního pozemku. 

Veškerá výstavba bude navrţena kolem ulice Keltičkova, z této ulice taktéţ bude řešen 

příjezd na stavební pozemek. Řešeným územím také procházejí sítě technické 

infrastruktury a to konkrétně vedení NN a nízkotlaký plynovod, tyto sítě pak budou 

muset být přeloţeny. Více o těchto přeloţkách se můţeme dozvědět z výkresu č. 14 a 

15. Napojení pozemku na sítě technické infrastruktury pak bude provedeno pomocí 

jednotlivých přípojek, a následném podpisu smluv s příslušnými správci těchto sítí. 

 

5.4.6 Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

poţadavcích na přísun nebo deponie zeminy, poţadavky na venkovní a sadové úpravy. 

V první fázi výstavby bude provedena demolice rodinného domu s nádvořím a 

zpevněné plochy s lavičkou určené k odpočinku. A následnému odvozu suti vzniklé při 

této demolici na skládku. Poté budou pokáceny vybrané stromy a keře a následně bude 

sejmuta ornice. Tato bude uskladněna na mezideponii, jeţ bude blíţe určena 

v dokumentaci pro demoliční práce. Po dokončení veškeré stavební činnosti pak bude 

na řešené ploše zaloţen nový travní porost a bbude zde taktéţ provedena nová výsadby 

stromového a keřového porostu. 
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5.5 Základní údaje o provozu 

5.5.1 Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

V obou variantách se počítá s výstavbou budov občanské vybavenosti. A to konkrétně 

budovy, která bude slouţit pro účely sluţeb, administrativy, obchodu a stravování. U 

varianty 2-b se pak ještě počítá s výstavbou dětského hřiště. 

 

5.5.2 Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Předpokládaná kapacita jednotlivých budov občanské vybavenosti bude blíţe 

specifikovaná v dokumentaci pro stavební povolení, stejně tak jako popis technologií, 

výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího 

dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů 

 

5.5.3 Návrh řešení dopravy v klidu 

Návrh předpokládá řešení odstavných a parkovacích stání pro navrţené objekty 

výpočtem dle normy ČSN 736110 Projektování místních komunikací. Více viz příloha 

č. 2 a výkresy č. 12 a č. 13. 

 

5.5.4 Řešení likvidace odpadů nebo jejich vyuţití (recyklace apod.), řešení likvidace 

splaškových a dešťových vod 

V průběhu bouracích prací a stavební činnosti bude za likvidaci veškerého odpadu 

odpovídat prováděcí stavební firma. O způsobu likvidace tohoto odpadu, bude daná 

firma informovat investora i stavební úřad. Tato skutečnost pak bude zahrnuta v 

podmínkách smlouvy o dílo. Dešťové vody budou po dobu výstavby likvidovány do 

provizorních vsakovacích jímek. Splaškové vody po dobu výstavby nebudou vznikat, 

neboť na staveništi budou umístěny mobilní WC. Likvidaci veškerých vzniklých 

odpadů zajistí původce odpadu v souladu se zákonem č. 106/2005 Sb. o odpadech. 

Likvidaci odpadu na tomto území zajišťuje firma OZO Ostrava s.r.o., proto je nutné, 

aby vlastníci nově zbudovaných nemovitostí uzavřeli s touto firmou příslušné smlouvy, 

a tyto pak předloţili stavebnímu úřadu při řízení o povolení uţívání stavby. Likvidace 

splaškových vod vzniklých provozem stavby zajistí taktéţ jejich původce. A to 

napojením stavby na veřejnou kanalizační síť a následným uzavřením smlouvy 

s firmou zajišťující jejich likvidaci, kterou na tomto území provádí firma Ostravské 

vodovody a kanalizace a.s. Dešťové vody budou opět odváděny do veřejné kanalizační 
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sítě jejichţ odvod a úpravu bude zajišťovat taktéţ firma Ostravské vodovody a 

kanalizace a.s.. Část dešťových vod pak bude vsakovat do travního porostu. 

 

5.5.5 Řešení ochrany ovzduší 

Stavba vyţaduje řešení ochrany ovzduší ve fázi demolice chátrajícího rodinného domu, 

který se v současné době nachází na řešeném území, při jejíţ realizaci bude muset dojít 

ke skrápění demolované stavby, aby do ovzduší neunikaly prachové částice vzniklé při 

této činnosti. A dále pak bude nutná ochrana ovzduší při realizaci zemních prací 

v období sucha, kdy bude nutné zkrápění vozovek. 

 

5.5.6 Řešení ochrany proti hluku 

Jiţ ve fázi výstavby bude poţadována ochrana okolí vůči hluku vznikajícího při 

samotné stavební činnosti. Toho bude dosaţeno tím, ţe veškeré práce budou prováděny 

pouze v denní době od 7 do 18 hod. Ve fázi uţívání jiţ hotových staveb se pak musí 

počítat s ochranou před hlukem hlavně u rodinných domů navrţených ve variantě 2-a. 

Předpokládá se, ţe největší míru hluku, zde bude tvořit automobilová doprava na 

komunikaci Bohumínská. Z tohoto důvodu budou tyto objekty situovány pokud moţno 

co nejdál od zdroje hluku, který tak budou z části odstiňovat nově navrţené objekty 

občanské vybavenosti a dále pak vhodně umístěná zeleň, která bude částečně pohlcovat 

či odráţet nepříznivý hluk. Další ochrana proti tomuto hluku bude pak bude u všech 

objektů řešena izolačními plastovými skly ve vnějších okenních a dveřních otvorech.  

 

5.5.7 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Všechny budovy budou opatřeny bezpečnostním zámkem. Čímţ se zamezí vstupu 

nepovolaných osob do objektu. Objekty RD budou navíc oploceny, čímţ se pak zamezí 

vstupu nepovolaných osob na soukromý pozemek.  

5.6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Jelikoţ se touto bakalářskou prací řeší pouze územní studie, budu se soustředit 

spíše na vnější prostředí.  

Komunikace pro pěší je navrţena v šířce 2500 mm, mezi touto komunikací a vozovkou je 

maximální výškový rozdíl 20 mm. A je zde pouţito varovných a signálních pásů s 
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návazností na vodící linie toto vše je provedeno dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Je zde také 

myšleno na parkování osob s omezenou schopností pohybu a orientace a proto jsou 

navrţeny dvě parkovací stání pro handicapované osoby ve variantě 2-b a jedno takovéto 

stání ve variantě 2-a. Jedná se kolmá stání o rozměrech 3,5 x 5 m. U těchto parkovacích 

míst je navrţen sníţený orubník, který tak umoţní plynulé najetí na komunikaci pro pěší. 

 

5.7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

 

5.7.1 Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na ţivotní 

prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních 

účinků 

Předpokládá se, ţe uţívání zamýšlené výstavby nebude mít nepříznivý vliv na zdraví 

osob ani nebude negativně ovlivňovat stav ţivotního prostředí v dané lokalitě. 

 

5.7.2 Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

Zamýšlenou stavbou nebudou dotčeny ţádné ochranné pásma přírody, krajiny či 

vodních zdrojů nebo léčivých pramenů. 

 

5.7.3 Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru 

realizované stavby 

Realizací zamýšlené výstavby nevzniknou v daném území nová ochranná či 

bezpečnostní pásma, vyplývající z jejího charakteru. 

 

5.8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 

5.8.1 Povodně 

I kdyţ, v blízkosti řešeného území protéká řeka Ostravice, místo stavby se nenalézá 

v záplavovém území. Z tohoto důvodu není nutné provedení zvláštních opatření proti 

povodním. 
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5.8.2 Sesuvy půdy 

Lokalita není ohroţena nebezpečím sesuvy půdy. Proto není nutné navrhovat ochranu 

staveb před negativními účinky sesuvu půdy. 

 

5.8.3 Poddolování 

Řešená lokalita se nachází v území, které je ve vlivu důlních podmínek, proto bude 

zapotřebí provést podrobný geologický průzkum, který nám objasní konkrétní stav 

daného území. 

 

5.8.4 Seizmicita 

Řešené území se nenachází v oblasti, jeţ by vyţadovala zvláštní ochranu proti 

nepříznivým účinkům seismicity. 

 

5.8.5 Radon 

Případný radonový průzkum, by byl proveden aţ v dokumentaci pro stavební povolení 

 

5.8.6 Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

Na objekty můţe nepříznivě působit hluk ze silnice II. třídy č. 477 Bohumínská, tomu 

bude částečně zabráněno výsadbou zeleně a situováním zástavby rodinných řadových 

domů, za objekty občanské vybavenosti, tzn. dále od tohoto zdroje hluku. 
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6. Ekonomické zhodnocení 

 

Pro výpočet orientační ceny stavby byly pouţity tyto zdroje: 

-ÚRS Praha a.s. Ukazatele průměrné orientační ceny na měrnou účelovou 

jednotu, ostatní poloţky převzaty z ceníků dodavatelů a výrobců. 

-vyhláška Ministerstva financí č 540/202 Sb., kterou se provádějí některá 

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

některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č 121/2000 

Sb. 

 

6.1 Propočet varianta 2-a  

 

Tab. 3 – propočet nákladů varianta 2-a 

 

propočet 
měrná 

jednotka 

počet 

měrných 

jednotek 

jednotková 

cena           

(Kč) 

cena 

celkem 

(Kč) 

I. Pozemek m² 870* 500 435 000 

II. Demolice RD m³ 700 600 420 000 

III. Odvoz suti t 350 450 157 500 

II. Stavební Část         

SO01- kadeřnictví m³ 1895,2 6801 12 889 255 

SO02- restaurace m³ 1874,6 5503 10 315 924 

SO03- prodejna m³ 1013 5503 5 574 539 

SO04- administrativa m³ 1017,9 5327 5 422 353 

SO05- RD řadový m³ 504,3 4491 2 264 811 

SO06- RD řadový m³ 504,3 4491 2 264 811 

SO07- RD řadový m³ 504,3 4491 2 264 811 

SO08- RD řadový m³ 504,3 4491 2 264 811 

SO09- RD řadový m³ 504,3 4491 2 264 811 

SO10- parkoviště m² 595,2 1494 889 229 

SO11- chodník m² 572,4 1494 855 166 
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SO12- terénní úpravy m² 400 408 163 200 

SO13- plynovodní přípojka m 37,8 3101 117 218 

SO14- vodovodní přípojka m 45 6500 292 500 

SO15- kanalizační přípojka m 40,5 14900 603 450 

SO16- vedení NN m 153 2624 401 472 

SO17- veřejné osvětlení ks 10 30000 300 000 

SO18-kácení dřevin ks 50 2505 125 250 

SO19-úprava povrchu (trávník)   800 54 43 200 

SO20-úprava povrchu (vzrostlá zeleň) ks 56 741 41 496 

stavební část celkem       49 358 308 

III. Projektové a průzkumné práce % 3   1 477 156 

IV. Náklady na umístění stavby % 2,5   1 230 964 

V. Vybavení stavby % 30   14 771 563 

VI. Rezerva % 5   2 461 927 

CELKEM       70 227 722 

     * pozn. zbylé parcely jsou ve vlastnictví investora 

 

6.1 Propočet varianta 2-b  

Tab. 4 – propočet nákladů varianta 2- b 

   

     

propočet 
měrná 

jednotka 

počet 

měrných 

jednotek 

jednotková 

cena           

(Kč) 

cena 

celkem 

(Kč) 

I. Pozemek m² 870* 500 435 000 

II. Demolice RD m³ 700 600 420 000 

III. Odvoz suti t 350 450 157 500 

II. Stavební Část         

SO01- kadeřnictví m³ 1895,2 6801 12 889 255 

SO02- restaurace m³ 1874,6 5503 10 315 924 

SO03- prodejna m³ 1013 5503 5 574 539 

SO04- administrativa m³ 1017,9 5327 5 422 353 

SO05- náměstíčko m² 200 1494 298 800 

SO06- dětské hřiště       450 000 

SO7- parkoviště m² 595,2 1494 889 229 
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SO8- chodník m² 572,4 1494 855 166 

SO9- terénní úpravy m² 400 408 163 200 

SO10- plynovodní přípojka m 37,8 3101 117 218 

SO11- vodovodní přípojka m 45 6500 292 500 

SO12- kanalizační přípojka m 40,5 14900 603 450 

SO13- vedení NN m 153 2624 401 472 

SO14- veřejné osvětlení ks 10 30000 300 000 

SO15-kácení dřevin ks 50 2505 125 250 

SO16-úprava povrchu (trávník)   800 54 43 200 

SO17-úprava povrchu (vzrostlá zeleň) ks 56 741 41 496 

stavební část celkem       38 783 052 

III. Projektové a průzkumné práce % 3   1 477 156 

IV. Náklady na umístění stavby % 2,5   1 230 964 

V. Vybavení stavby % 30   14 771 563 

VI. Rezerva % 5   2 461 927 

CELKEM       59 652 465 

     * pozn. zbylé parcely jsou ve vlastnictví investora 
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7. Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit územní studii lokality nacházející se ve 

Slezské Ostravě. Vymezené z jihozápadní strany pomníkem 1. Československé samostatné 

tankové brigády, jihovýchodní strany Slezsko-ostravskou radnicí, z východní strany ulicí 

Keltičkova a ze strany severní novou zástavbou polyfunkčního domu. 

Jako podklady pro její vypracování poslouţily tyto podklady, územní plán městského 

obvodu, katastrální mapa území, plán inţenýrských sítí, vyjádření správců jednotlivých 

sítí, ortofoto mapa obce a fotodokumentace. 

Touto bakalářskou prací tak byl vytvořen návrh na nové vyuţití dané lokality, který vrací 

řešené ploše původní účel. Jak tedy vyplývá z historických map a plánů, území bylo ještě 

před 2. sv. válkou hustě zastavěno jak rodinnými domy místních horníků, tak i stavbami 

občanské vybavenosti, které tak zajišťovaly polyfunkčnost daného území.  

Územní studie této lokality je tedy zpracována ve dvou variantách. Přičemţ jedna varianta 

se soustředí na jiţ zmíněné polyfunkční vyuţití daného území, proto jsou zde navrţeny jak 

stavby pro individuální bydlení, tak i stavby slouţící potřebám občanů. Nejen ţe se 

realizací této varianty zlepší občanská vybavenost dané lokality, ale místo které v současné 

době působí zanedbaným dojmem, bude konečně působit reprezentativně a umoţní tak 

vyniknout dominantní budově Slezskoostravské radnice. Druhá varianta pak jiţ území 

vyuţívá pouze k účelům občanského vybavení, které v této lokalitě velmi chybí. A oproti 

první variantě obsahuje navíc návrh dětského hřiště, jeţ bude slouţit pro účely mladých 

rodin obývajících řešené území. Stejně jako první varianta i tento návrh podstatně zlepší 

současnou podobu daného místa. A bude tak konečně vytvářet důstojné prostředí kolem 

prostoru jiţ zmíněné Slezskoostravské radnice. 

Novým řešením dané lokality by tedy mělo vzniknout kvalitní a příjemné prostředí vhodné 

k setkávání lidí. Coţ zcela jistě napomůţe i rozvoji daného městského obvodu. 
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Příloha č. 1 – Fotodokumentace  

 

Sevrozápadní pohled 

 

Západní pohled  



 
 

 

Jiţní pohled 

 

Jihovýchodní pohled 

 



 
 

 

Východní pohled 

 

Východní pohled 

 



 
 

 

Severozápadní pohled 

 

Západní pohled 

 



 
 

Příloha č. 2 – Studie proslunění 

 

Obr. 1 - Stanovení převýšení 

 

Obr. 2 – Diagram proslunění 1 



 
 

 

Obr. 3 – Diagram oslunění 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3 – Výpočet parkovacích a odstavných stání 

Varianta 2-a: 

Výpočet počtu odstavných stání 

- Stání pro skupiny vozidel- O2 

- Stupeň automobilizace- 1, 1 

- Účelové jednotky- 0,5 bytu nad 100 m² celkové plochy 

- Počet účelových jednotek- 4 byty 

- Řazení stání- kolmé 90° 

 

Výpočet celkového počtu stání: 

1. Obytný rodinný řadový dům 

1,1ak  

Počet účelových jednotek na 1 stání 0,5 bytu z toho 0% krátkodobých a 100% 

dlouhodobých  

00,85,0/4OO  

místN

N

kON aO

980,8

1,100,8
 

T tohoto mnoţství jsou 4 místa řešena formou vestavěných garáţí. 

Z počtu stání: odstavných= 9,00-4,00= 5 míst 

   

 

 

 

 



 
 

Výpočet počtu parkovacích stání 

- Stání pro skupiny vozidel- O2 

- Stupeň automobilizace- 1, 1 

- Součinitel redukce stání- 0,8 

- Účelové jednotky-   1. restaurace 2. skupiny 

2. obchod- jednotlivá prodejna 

3. administrativa- s malou návštěvností 

4. sluţby- kosmetika, kadeřnictví  

5. řadové rodinné domy 

- Počet úč. jed. na 1 stání-  1. 6 m² 

2. 50 m² 

3. 35 m² 

4. 5 zaměstnanců 

5. 20 obyvatelů 

- Počet účelových jednotek-  1. 60 m² 

2. 100 m² 

3. 140 m² 

4. 3 zaměstnanci 

5. 20 obyvatelů 

- Řazení stání- kolmé 90° 

 

Výpočet celkového počtu stání: 

1. restaurace
1)

 

8,0

1,1

p

a

k

k

 

Počet účelových jednotek na 1 stání 6 m² z toho 70% krátkodobých a 30% 

dlouhodobých  

00,106/60OP  



 
 

místN

N

kkPN paO

98,8

8,01,100,10
 

Z počtu stání: dlouhodobých= 9,00·0,3= 2,7 místa 

   krátkodobých= 9,00·0,7= 6,3 míst 

2. obchod- jednotlivá prodejna
2)

 

)2

1,1

p

a

k

k

 

Počet účelových jednotek na 1 stání 50 m² z toho 90% krátkodobých a 10% 

dlouhodobých  

00,250/100OP  

místaN

N

kPN aO

320,2

1,100,2
 

Z počtu stání: dlouhodobých= 3,00·0,1= 0,3 míst 

   krátkodobých= 3,00·0,9= 2,2 míst 

3. administrativa- s malou návštěvností
3)

 

8,0

1,1

p

a

k

k

 

Počet účelových jednotek na 1 stání 35 m² z toho 20% krátkodobých a 80% 

dlouhodobých  

00,435/140OP  

místaN

N

kkPN paO

452,3

8,01,100,4
 



 
 

Z počtu stání: dlouhodobých= 4,00·0,8= 3,2 místa 

   krátkodobých= 4,00·0,2= 0,8 místo 

4. sluţby- kadeřnictví, kosmetika 

8,0

1,1

p

a

k

k

 

Počet účelových jednotek na 1 stání 3 zaměstnanci z toho 90% krátkodobých a 10% 

dlouhodobých  

67,13/5OP  

místaN

N

kkPN paO

247,1

8,01,167,1
 

Z počtu stání: dlouhodobých= 2,00·0,1= 0,2 místa 

   krátkodobých= 2,00·0,9= 0,9 míst 

5. rodinné řadové domy 

8,0

1,1

p

a

k

k

 

Počet účelových jednotek na 1 stání 20 obyvatel z toho 100% krátkodobých a 0% 

dlouhodobých  

00,120/20OP  

místoN

N

kkPN paO

188,0

8,01,100,1
 

Z počtu stání: dlouhodobých= 0 

   krátkodobých= 1,00·1,0= 1,0 místo 

 



 
 

Celkový počet míst 

Ncelk.= N1+N2+N3+N4+N5= 9+3+4+2+1= 19 míst 

Z toho 1 stání pro osoby těţce pohybově postiţené (při celkovém počtu do 20 stání) 

 

1)
 do počtu účelových jednotek se započítávají pouze jídelní místnosti a sály 

2)
 kapacita odstavných stání se neredukuje 

3)
 do počtu účelových jednotek se zasedací místnosti započítávají pouze ´ plochy, 

nezapočítávají se archivy apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Varianta 2-b: 

Výpočet počtu parkovacích stání 

- Stání pro skupiny vozidel- O2 

- Stupeň automobilizace- 1, 1 

- Součinitel redukce stání- 0,8 

- Účelové jednotky-   1. sluţby- kosmetika, kadeřnictví  

2. restaurace 2. skupiny 

3. obchod- jednotlivá prodejna 

4. administrativa- s malou návštěvností 

- Počet úč. jed. na 1 stání-  1. 3 zaměstnanci  

2. 6 m² 

3. 50 m² 

4. 35 m² 

- Počet účelových jednotek-  1. 3 zaměstnanci 

2. 100 m² 

3. 100 m² 

4. 180 m² 

- Řazení stání- kolmé 90° 

 

Výpočet celkového počtu stání: 

1. sluţby- kadeřnictví, kosmetika 

8,0

1,1

p

a

k

k

 

Počet účelových jednotek na 1 stání 3 zaměstnanci z toho 90% krátkodobých a 10% 

dlouhodobých  

00,13/3OP  

místoN

N

kkPN paO

188,0

8,01,100,1
 



 
 

 

Z počtu stání: dlouhodobých= 1,00·0,1= 0,1 míst 

   krátkodobých= 1,00·0,9= 0,9 míst 

2. restaurace
1)

 

8,0

1,1

p

a

k

k

 

Počet účelových jednotek na 1 stání 6 m² z toho 70% krátkodobých a 30% 

dlouhodobých  

67,166/100OP  

místN

N

kkPN paO

156,14

8,01,167,16
 

Z počtu stání: dlouhodobých= 15,00·0,3= 4,5 místa 

   krátkodobých= 15,00·0,7= 10,5 míst 

3. obchod- jednotlivá prodejna
2)

 

)2

1,1

p

a

k

k

 

Počet účelových jednotek na 1 stání 50 m² z toho 90% krátkodobých a 10% 

dlouhodobých  

00,250/100OP  

místaN

N

kPN aO

320,2

1,100,2
 

Z počtu stání: dlouhodobých= 3,00·0,1= 0,3 míst 

   krátkodobých= 3,00·0,9= 2,2 míst 



 
 

4. administrativa- s malou návštěvností
3)

 

8,0

1,1

p

a

k

k

 

Počet účelových jednotek na 1 stání 35 m² z toho 20% krátkodobých a 80% 

dlouhodobých  

14,535/180OP  

místN

N

kkPN paO

552,4

8,01,114,5
 

Z počtu stání: dlouhodobých= 5,00·0,8= 4 místa 

   krátkodobých= 5,00·0,2= 1 místo 

Celkový počet míst 

Ncelk.= N1+N2+N3+N4= 1+15+3+5= 24 míst 

Z toho 2 stání pro osoby těţce pohybově postiţené (při celkovém počtu 20-40 stání) 

 

1)
 do počtu účelových jednotek se započítávají pouze jídelní místnosti a sály 

2)
 kapacita odstavných stání se neredukuje 

3)
 do počtu účelových jednotek se zasedací místnosti započítávají pouze ´ plochy, 

nezapočítávají se archivy apod. 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 4 – Městský mobiliář 

Lavička NEOBARCINO UM304 

Cena s montáží:  12 790 Kč Kč s 20% 

DPH  

Celková délka:   1800 mm  

Celková šířka:   715 mm 

Celková výška:   820 mm 

Výška sedáku po ukotvení:  450 mm  

Materiál:    kov, dřevo 

Kotvení:   přišroubování 

Popis:    Litinová parková lavička NeoBarcino je velmi oblíbená pro 

své estetické i komfortní vlastnosti. Litinová kostra, desky z tropického dřeva o průřezu 

110 x 35 mm, šrouby z nerez oceli. Konstrukce lavičky je ošetřena ochranným procesem 

ferrus, který kovu zajišťuje maximální ochranu před korozí. Tropické dřevo ošetřené 

ochranným nátěrem lignus, chránícím dřevo před plísněmi, hmyzem a vlhkostí. 

Koš DARA PA694SO 

Cena s montáží:  6 100 Kč Kč s 20% DPH 

Šířka:     530 mm 

Hloubka:    390 mm  

Výška:    1000 mm 

Materiál:    kov  

Barva:    kovářská černá  

Kotvení:    přišroubování 



 
 

Popis:    Odpadkový koš Dara je doplněn praktickou stříškou a 

popelníkem. Ocelový plech s povrchovou úpravou. Včetně úchytu pro upevnění 

igelitového pytle. Doporučené kotvení: kotevní šrouby dle typu povrchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 5 – Mobiliář dětského hřiště 

Pružinová houpačka Ponny B 

Cena s montáží:    13 000 Kč Kč s 20% DPH 

Velikost bezpečnostních zón: 120x194 cm  

Rozměry:    79x56x21 cm  

Údržba:    pravidelná dle EN 1176  

Podklad:    udrţovaný trávník  

Ukotvení:    plech pro připojení na plochu  

Celková nosnost:   40 kg  

Hmotnost stavby:   24.3 kg  

Použitý materiál:   Plast  

Záruka:    24 měsíců  

Výška hřebene:   21 mm 

Popis:      Pruţinová houpačka ve tvaru  

poníka, certifikovaná pro veřejná hřiště dle EN 1176. Kotvená na tvrdý podklad. Tuto 

pruţinovou houpačku dodáváme v kompletu s kotvením. Šrouby k ukotvení k podkladu 

nejsou součástí dodávky. Zařízení je pro uţívání v sedě pro děti od 3 do 12 let. Nutný 

dohled na děti do 6 let, se špatnou motorikou nebo špatným pudem sebezáchovy. 

 

Pružinová houpačka Krokodýl 

Cena s montáží:    15 500 Kč Kč s 20% DPH 

Velikost bezpečnostních zón: 120x194 cm  

Rozměry:    75x91x21 cm   



 
 

Údržba:    pravidelná dle EN 1176  

Podklad:    udrţovaný trávník  

Ukotvení:    plech pro připojení na plochu  

Celková nosnost:   40 kg  

Hmotnost stavby:   31.8 kg  

Použitý materiál:   Plast  

Záruka:    24 měsíců  

Výška hřebene:   21 mm 

Popis:      Pruţinová houpačka ve tvaru krokodýla, certifikovaná 

pro veřejná hřiště dle EN 1176. Zařízení je pro uţívání v sedě pro děti od 3 do 12 let Nutný 

dohled na děti do 6 let, se špatnou motorikou nebo špatným pudem sebezáchovy. Tuto 

pruţinovou houpačku dodáváme v kompletu s kotvením. 

 

Flora 04 A 

Cena s montáží:     39 400 Kč Kč s 20% DPH 

Krátký popis:     hradby s podestou, ţebřík, 

šplhací rampa, házecí stěny, domeček 

Věkové určení:     3-14 let 

Rozměry herního prvku:    5,5 x 3,5m 

Rozměry bezpečnostní zóny: 9 x 6,5 m 

Výška pádu:      150 cm 

Použitý materiál:    dřevo (modřín)  

 

Ukotvení:     ocelové patky  



 
 

Záruka:     24 měsíců 

Popis:       Hradby s laminátovou skluzavkou (třívrstvý laminát) a 

šplhací rampou s lanem, výstup na hradby po ţebříku. Hradby dále obsahují házecí / 

prolézací stěny a domeček v prostoru pod hradbami. Konstrukce hradeb – hranoly 

10x10cm opatřeny třemi vrstvami lazurovacího nátěru pro venkovní pouţití při zachování 

struktury dřeva. Veškeré spoje na hradbách čepované, zábradlí Ø 5cm zapuštěno do 

příčných hranolů – odolné vůči vandalismu. Do terénu kotveno v ocelových patkách. 

Veškerý spojovací materiál pozinkovaný nebo nerezový. Kovové části na konstrukci jsou 

upraveny vypalovanou práškovou barvou Komaxit. U dojezdu skluzavky je umístěna 

pryţová deska 50x50cm. Prvek je certifikován dle ČSN EN 1176.  

 

Dvojitá houpačka Palis gym 

Cena s montáží:     4 690 Kč Kč s 20% 

DPH 

Věkové určení:     3-14 let 

Rozměry herního prvku:    2,5 x 2,5m 

Rozměry bezpečnostní zóny: 2,5 x 6,5 m 

Výška pádu:      70 cm 

Použitý materiál:    dřevo (modřín)  

Ukotvení:     ocelové patky  

Záruka:     24 měsíců 

Popis:       Jedná se o dětské hřiště určené pro privátní pouţití v 

soukromých zahradách dle  

ČSN EN 71-8-houpačky, skluzavky a obdobné hračky pro pohybovou aktivitu, určené pro 

domácí pouţití uvnitř i venku. 

 



 
 

Pískoviště Big B 

Cena s montáží:     12 100 Kč Kč s 20% DPH 

Použitý materiál:    Tlakově impregnované 

dřevo  

Hmotnost stavby:    181 kg  

Tloušťka prken:    88 mm  

Povrchová úprava:    zdravotně nezávadný nátěr  

Podklad:     rovný zpevněný podklad  

Údržba:     pravidelná dle ČSN  

Rozměry:     300 x 300 cm  

Velikost bezpečnostních zón:400 x 400 x 207 cm  

Záruka:     24 měsíců 

Popis:       Velmi masivní a pevné pískoviště je určeno pro veřejný i 

soukromý sektor. Doplňky na přání zákazníka: šroubové kotvení, sedák, síť proti kočkám a 

gumová podloţka. 

 

Dětské hřiště Projekt 5 

Cena s montáží:     78 377 Kč Kč s 

20% DPH  

Velikost bezpečnostních zón:950x700 cm 

Rozměry:     550x315 cm 

Údržba:     dle EN 1176 

Podklad:     dopadové plochy 

dle EN 1176 



 
 

Ukotvení:     betonovací kotvení 

Celková nosnost:    320 kg 

Tloušťka prken:    19 mm 

Použitý materiál:    tlakově impregnované dřevo 

Použitý materiál:    Tlakově impregnované dřevo  

Tloušťka prken:    19 mm  

Celková nosnost:    320 kg  

Ukotvení:      betonovací kotvení  

Podklad:     dopadové plochy dle EN 1176  

Údržba:     dle EN 1176 

Záruka:     24 měsíců 

Popis:       Sestava tří věţí se skluzavkou, která má jako nástupní 

plošinu dvakrát šplhací stěnu opatřenou lezeckými kameny nebo klasický ţebříček. 

Součástí sestavy je plastová skluzavka, kterou dodáváme jen v zelené barvě a je dlouhá 3 

m. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č.6 – Územní plán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č.7 –Vyjádření správců sítí technické 

infrastruktury

 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

Příloha č. 8 – Pracovní deník 

 


