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1. ÚVOD 

1.1 Cíl diplomové práce 

Cílem diplomové práce je vypracovat návrh urbanistického �ešení rodinnými domy v 

lokalit� podle ÚP „Z3“ v  Dolní Lhot� v�etn� d�lení pozemk�, návrhu dopravní 

infrastruktury, technické infrastruktury. Zadavatelem této diplomové práce je obec Dolní 

Lhota. 

 Diplomová práce je zpracována ve dvou variantách, a to ve form� územní studie. 

Druhý návrh,  vybraný jako výsledný pro své optimální urbanisticko-architektonické 

�ešení, je proveden i s �ešením dopravní, technické infrastruktury a ekonomickým 

zhodnocením  ve form� propo�tu. Je navržen tak, aby bylo co nejlépe dosaženo za�len�ní 

do stávající krajiny v souladu s architektonickými a urbanistickými prvky této lokality. P�i 

�ešení se vzaly v úvahu p�ipomínky vedoucího diplomové práce Ing. Ji�ího Kalvacha. 

 Vypracovaná diplomová práce je rozd�lená do dvou �ástí, a to na textovou              

a výkresovou. Textová �ást se d�lí na �ást teoretickou, která vychází z informací získaných 

vlastním pr�zkumem �ešeného území a studiem podklad� a literatury. A �ást praktickou, 

jenž je zam��ena na vlastní �ešení jednotlivých variant. Výkresová �ást potom obsahuje 

jednotlivé výkresy diplomové práce.  
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2. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

2.1 Územní plánování 

Obecným cílem územního plánování je optimální využití území podle kritérií 

ekologických, kulturních, stavebn� technických a ekonomických. Konkrétním cílem je 

zlepšit vybavení a funkci území pro stanovené ú�ely v souladu se zajišt�ním p�írodních 

a civiliza�ních hodnot. [3]

Specifickými znaky územního plánování jsou: 

− dlouhodobost 

− velký rozsah území s ur�itým po�tem obyvatel 

− týká se mnoha zájmových skupin, jejichž zájmy má koordinovat 

− je soustavou �inností, cyklicky obnovovanou 

− �ídí se platnými zákony 

2.2 Urbanismus 

V�dní obor a sou�asn� praktická �innost, které mají úzké vazby k oboru architektury, 

z n�hož se urbanismus rozvinul a specifikoval k praktické územn�-plánovací �innosti - 

územnímu plánování. Jako v�dní obor zkoumá urbanismus teoretické i praktické problémy 

tvorby i p�etvá�ení osídlení, sídelních útvar� a jejich struktur, odhaluje tendence 

i zákonitosti jejich vývoje a formuluje zásady pro jejich �ešení. [20]

2.3 Urbanistická studie 

Urbanistická studie je územn� plánovací podklad, který �eší územn� technické, 

urbanistické a architektonické podmínky využití území. Urbanistická studie se zpravidla 

zpracovává pro území obce nebo její �ásti, výjime�n� pro území více obcí. Používá se 

zejména pro získání variantních �ešení a na ov��ení urbanistické koncepce pro územní plán 

obce nebo regula�ní plán. Zpracovává se i pro �ešení vybraných problém� v území. Obsah 

a rozsah urbanistické studie se stanoví v jejím zadání. Má-li být využita p�i po�izování 



3

územního plánu obce nebo regula�ního plánu, vychází se p�i stanovení jejího obsahu a 

rozsahu p�im��en� z obsahového standardu p�íslušné územn� plánovací dokumentace. [20]

2.4 Územní studie 

Územní studie slouží k prov��ení možností zm�n rozvoje území s cílem ochrany a rozvoje 

jeho hodnot. [20]

2.5 Územní plán obce 

Územní plán obce stanoví urbanistickou koncepci, �eší funk�ní využití ploch, jejich 

uspo�ádání a základní regulaci území obce s cílem zabezpe�it soulad jednotlivých �inností 

na území obce p�i sou�asném maximálním možném omezení jejich negativního vlivu. 

Územní plán obce obsahuje textovou a grafickou �ást. V textové �ásti jsou zejména 

popsány návrh urbanistické koncepce, návrh koncepce technické infrastruktury, limity 

využití území a vymezení ploch ve�ejn� prosp�šných staveb. Sou�ástí textu musí být 

samostatná �ást, obsahující závazné regulativy funk�ního využití a prostorového 

uspo�ádání území. [20]

2.6 Neorganizovaná t�lesná výchova  

Plochy pro p�stování neorganizované rekrea�ní t�lovýchovy a sportu mají zajistit 

každodenní p�íležitosti pro rekreaci, pohyb a pobyt v p�íznivém prost�edí, a to v nejbližším 

sousedství bydlišt�. Význam a postavení neorganizované t�lovýchovy závisí na tom, jaký 

d�raz klade spole�nost na nutnost zajišt�ní zdravého životního stylu a jakou pozornost 

v�nuje zdravotní prevenci. Za�ízení tohoto druhu mají motivovat k pravidelnému pohybu 

nap�. spojením p�íležitosti k pohybu se zábavou a spole�enskými kontakty, mají být 

p�itažlivá a dostate�n� atraktivní. [3]  

Sportovní areál je soubor za�ízení pro p�stování t�lovýchovy a sportu, 

koncentrované do jedné lokality, zpravidla soust�e�ující otev�ená i krytá za�ízení pro 

sportovce s nezbytným p�íslušenstvím. [3] 
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Sportovišt� je plocha pro provozování ur�itých druh� sportu pod širým nebem, 

s p�íslušnými technickými parametry a povrchovou úpravou (travnaté, antukové, živi�né, 

dále vodní, lední, sn�hové plochy atd.) – dle druhu a požadavk� ur�itého sportu. [3] 

H�išt� je místo ur�ené pro provozování ur�itého sportu nebo hry. V pravidlech jsou 

v�tšinou p�esn� ur�eny tvary a rozm�ry h�išt� a �asto i jeho povrch a další parametry. 

Krom� hrací plochy se na h�išti �asto nacházejí další p�edm�ty �i za�ízení pot�ebné pro 

p�íslušnou hru (branky, sí� atd.). [19] 

D�tské h�išt� je vymezené prostranství v ur�itém areálu (�asto sídlišt�), kde se 

mohou d�ti voln� pohybovat a využívat všech statických nemovitých objekt� (proléza�ky, 

pískovišt�…apod.) k vyhov�ní svým momentálním náladám a nápad�m realizovatelným 

v rámci možností a ur�ení h�išt�. Svobodný pohyb po prostranství a možnost využívání 

veškerého vybavení a sou�ástí h�išt� je samoz�ejmostí. H�išt� bývá vymezeno drát�ným, �i 

d�ev�ným plotem. D�tská h�išt� se vyráb�jí ze všech možných materiál�, a� se jedná 

o r�zné d�eviny (smrk, akát), nebo kovy, plasty, využívá se dokonce i r�zný odpad nap�. 

ojeté pneumatiky. [19] 

2.7 Lesy 

Je porost d�evin, v n�mž je vyvinuto stromové patro. Chápeme ho jako velmi složitý lesní  

ekosystém, tvo�ený složkou rostlinnou (fytocenóza), živo�išnou (zoocenóza) a abiotickým 

prost�edím (biotopem). Dle obecn� p�ijímané lesnické definice se za les považuje porost, 

v n�mž stromy dosahují výšky alespo� 5 m a zápoje korun alespo� 25 %.

[19] 

2.8 Rodinný d�m 

Obytná budova, která vzhledem ke své dispozici, stavebnímu vybavení a ur�ení slouží jako 

byt pouze pro jednu rodinu. [20]
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3. REKAPITULACE  POZNATK� O DANÉM ÚZEMÍ 

3.1 Základní data  

Status: Obec  

Rozloha : 536 ha 

Po�et obyvatel: 1 364 (k 1.1. 2009)  

V Produktivním v�ku:  1100 

Pr�m�rný v�k: 39,94 

Kraj: Moravskoslezský   

3.2 Geografické informace 

Obec Dolní Lhota leží ve st�ední �ásti Moravskoslezského kraje, v západní �ásti okresu 

Ostrava - m�sto. Na severu sousedí s obcí Velká Polom, na východ� a jihovýchod� se 

statutárním m�stem Ostrava, �ástí Krásné Pole, na jihozápad� s obcí �avisov a na západ�

s obcí Horní Lhota. 

Vyjíž�ka obyvatel za prací a ob�anskou vybaveností je orientována zejména na 

m�sto Ostravu, které je spádovým centrem okresu Ostrava - m�sto a sídlem m�stského 

ú�adu s rozší�enou p�sobností. Významné jsou také vazby na m�sto Opavu (pracovní 

p�íležitosti, ob�anské vybavení) a na sousední obec Velkou Polom (zejména docházka 

do ZŠ). Zárove� je území obce Dolní Lhota sou�ástí p�ím�stské rekrea�ní oblasti Ostravy. 

  

3.3 Historie Dolní Lhoty 

P�vodní název osady podle starých záznam� z roku 1424 byl Lhotka, od roku 1464 Lhotka 

D�lní, v letech 1514-1924 Malá Lhota, potom až do sou�asnosti Dolní Lhota. Historické 

zmínky o obci jsou z roku 1377, kdy dv�r Lhotka D�lní pat�il Jind�ichovi z Bítova. 

Z pramen� Opavského zemského archivu, tzv. zemských desek, je zjišt�no, že 30. kv�tna 

1465 kupují Lhotku D�lní brat�i Žib�id a Mikuláš Donátové a v roce 1486 byla obec 

prodána Pražm�m z Bílkova. 
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Do konce 17. století obec náležela ke klimkovickému panství. Posledním majitelem 

Lhotského panství byl do roku 1918 rod Vl�k�. Po rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku 

�eskoslovenského státu se obec rozvíjela daleko rychleji než do té doby. Roku 1926 se 

v obci za�alo s elektrifikací. V tomtéž roce byla vybudována železnice do Ostravy, jezdil 

zde vlak s parní lokomotivou. Roku 1948 byla celá tra� z Ostravy Svinova do Kyjovic 

elektrifikována. 

Po dobu okupace byla Dolní Lhota sou�ástí Sudet. P�i osvobozovacích bojích padlo 

na p�t set voják�, mezi nimi dev�t p�íslušník� 1. �s. samostatné tankové brigády  sedmnáct 

ob�an� obce. Padlým tankist�m byl vystav�n památník na místním h�bitov�. V centru obce 

jsou pro upomínku na t�žké boje ješt� dva památníky padlým voják�m a místním 

ob�an�m. V blízkosti školy stojí památník zakladatele �eskoslovenského státu a prvního 

prezidenta T. G. Masaryka. 

Obr.�.01: Znak obce Dolní Lhota 

3.4 Sou�asnost obce  

Dolní Lhota je samostatnou správní jednotkou s obecním ú�adem a vlastním obecním 

zastupitelstvem, která pat�í do Moravskoslezského kraje. 

K 1.1.2009 má Dolní Lhota 1364 obyvatel. 80% produktivního obyvatelstva dojíždí 

za prací do p�ilehlého m�sta Ostrava. Obec Dolní Lhota má v sou�asné dob�  trend se  

rozši�ovat. Je  to dáno novou vzr�stající výstavbou rodinných dom� a  budováním  nové  

technické infrastruktury.   
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3.5 Popis stávající situace 

3.5.1  Širší vztahy 

	ešené  území  se  nachází v Moravskoslezském kraji. Je samostatnou správní jednotkou 

s obecním ú�adem a vlastním obecním zastupitelstvem. Nachází se  na katastru obce  Dolní 

Lhota. 	ešená  lokalita  se  nachází v severní �ásti na okraji obce od ulic Podjárky a P�íhlavky. 

Území je dob�e dostupné.  

Obr.�.02: Pohled na polohu území 

3.5.2  Vymezení území 

Území je mírn� svažité sm�rem k jihu v nezáplavové oblasti. Jeho západní cíp je lemován 

lesním porostem, z východní strany navazuje zástavba  rodinnými domky. Ze severní �ásti je 

území ohrani�eno polem a na jihu se nachází místní komunikace Podjárky.   

3.5.3  Charakteristika ploch území 

V územním plánu je �ešené  území  v rozsahu 3,67 ha  ozna�eno  jako plocha smíšená obytná, ale 

bude zapot�ebí vyjmout ze zem�d�lského p�dního fondu 2,79 ha, které jsou doposud vedeny jako 

orná  p�da.  
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Obr.�.03: Fotodokumentace: Pohled na území severní 

3.5.4  Charakteristika okolní zástavby 

P�vodní zástavba  má vesnický  charakter. Stavby v okolí mají obdélníkový tvar se sedlovou 

a pultovou st�echou. Objekty jsou z v�tšiny dvoupodlažní. Novostavby v okolí jsou 

obdélníkových tvar� a dodržují výškové požadavky uvedené v prostorových regulativech.  

Obr.�.04: Fotodokumentace: Pohled na okolní výstavbu východní 

3.5.5  Ob�anská vybavenost  

Rozsah za�ízení ob�anského vybavení v Dolní Lhot� je vzhledem k velikosti obce 

dostate�ný, za širší škálou za�ízení dojížd�jí obyvatelé do Ostravy, p�íp. do Opavy.    

P�evážná �ást za�ízení ob�anské vybavenosti je soust�ed�na v centrální �ásti obce, 

je zde obecní ú�ad, hasi�ská zbrojnice, lékárna, základní škola, mate�ská škola, knihovna, 
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pošta, kaple sv. Cyrila a Metod�je, h�bitov a nákupní st�edisko. Na jižním okraji obce se 

nachází sportovní areál TJ Sokol Dolní Lhota, na západním okraji areál Mok�inky. Další 

za�ízení jsou vestav�na v obytné zástavb�. 

a) Ob�anské vybavení ve�ejné infrastruktury  

Za�ízení školství  

 V obci je základní škola pro 1. – 5. ro�ník a mate�ská škola. Kapacita školských 

za�ízení je dosta�ující, nová za�ízení se nenavrhují.  

Za�ízení zdravotnictví  

 V obci je ordinace praktického léka�e v budov� obecního ú�adu, dostate�ná škála 

t�chto za�ízení je ve Fakultní nemocnici v Ostrav� - Porub�. Nová za�ízení se nenavrhují. 

Za�ízení sociální pé�e 

 Tato za�ízení se v Dolní Lhot� nenacházejí ani nenavrhují. 

Za�ízení kulturní  

 V obci je knihovna v budov� obecního ú�adu; nová za�ízení se nenavrhují. 

Za�ízení církevní  

 V centrální �ásti obce je kaple sv. Cyrila a Metod�je, nová za�ízení se nenavrhují. 

Za�ízení obecní samosprávy, ve�ejn� prosp�šné služby 

 Obecní ú�ad, hasi�ská zbrojnice, pošta a h�bitov jsou situovány v centrální �ásti 

obce; nová za�ízení se nenavrhují. 

b) Za�ízení t�lovýchovná a sportovní 

Na jižním okraji obce je situován sportovní areál TJ Sokol Dolní Lhota – fotbalové h�išt�, 

volejbalové h�išt�, tenisové kurty, šatny a restaurace: areál je navrženo rozší�it. V lokalit�

Ho�in�ška je malé d�tské h�išt�. V areálu základní školy je t�locvi�na a za�ízení 

volno�asových aktivit. 

Na jihozápadním okraji obce je navržena plocha ur�ená pro výstavbu tenisových 

kurt�  
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c) Ob�anské vybavení komer�ního typu  

V�tšina t�chto za�ízení je soust�ed�na podél ulice �s. tankist� nebo v její blízkosti - 

restaurace Pod kaštany, nákupní st�edisko, potraviny Na zahrádce, hostinec U Fouse, apod. 

další drobná za�ízení jsou provozována v obytných objektech, zejména r�zné služby. 

Nové zastavitelné plochy za�ízení ob�anského vybavení nejsou navrženy, tato 

za�ízení mohou být realizována kdekoliv v rámci stávajících i navržených (zastavitelných) 

ploch smíšených obytných SO. 

3.5.6 Dopravní obslužnost 

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

a silnice III/4692 (Ostrava, Poruba – Horní Lhota).

Silnice III/46610 je �ešeným územím vedena v severo – jižním sm�ru od Velké 

Polomi na �avisov a Zbyslavice. Pro obec má páte�ní charakter – podél její trasy je 

situováno hlavní t�žišt� zástavby a ob�anského vybavení.  

Silnice III/4692 je vedena jižní �ástí �ešeného území v soub�hu s tramvajovou tratí. 

Jde o komunikaci lokálního významu, která slouží p�evážn� místní doprav� a umož�uje 

dopravní p�ístup p�ilehlých obcí na nad�azené tahy silnic I/11 a I/47 v Ostrav�. 

Sí� místních komunikací v zastav�ném území zajiš�uje obsluhu veškeré zástavby, která 

není p�ímo obsloužena ze silni�ních pr�tah�. Jde o jednopruhové, místy i dvoupruhové 

úseky s nehomogenní ší�kou vozovky a r�znou povrchovou úpravou  

3.5.7  Zele� a životní prost�edí 

	ešené území je v�tšinou mírn� zvln�né, tvo�ené údolní nivou toku Porubky a vyvýšenými 

zaoblenými h�bety. �lenit�jší terén je na jihozápadním okraji �ešeného území. Území obce 

se nachází v nadmo�ské výšce cca 260 m.n.m.(jih obce u �í�ky Porubky) - 336 m.n.m (kóta 

Strážnice). 

3.5.8  Majetkové pom�ry 

Zábor �ešené  lokality  si vyžádá  vyn�tí  n�kterých  ploch ze  zem�d�lského p�dního 

fondu. Jedná se o parcely �íslo 590/1, 590/3, 592/1, 594/1, 594/2, 597/3, 602, 605/1 a 611. 
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Majitelem dot�ených ploch je Pozemkový fond �eské republiky. P�ípadný prodej pozemk�

developerské spole�nosti by se týkal patnácti  parcel jiných vlastník�.   

3.5.9  Limity území 

Limity  �ešeného území  jsou základním podkladem, který  zásadn�  ovliv�uje využití 

a uspo�ádání dané  lokality.  Z tohoto hlediska  je nejd�ležit�jším  omezením  ochranné 

pásmo lesa, které lemuje jihovýchodní �ást území  a  je zakázáno v tomto ochranném 

pásmu stav�t výškové budovy a objekty vyšší jak dv� nadzemní podlaží nebo jedno 

nadzemní podlaží s využitým podkrovím. V blízkosti lokality jsou inženýrské sít� nezbytné pro 

funk�nost území. Nezbytnými  sít�mi  na  které  je možné  �ešené  území  napojit jsou 

kanaliza�ní �ad, vodovodní �ad, plynovod a  elektrické  vedení.  V p�ípad�  nenapojení 

na technickou infrastrukturu by bylo území nefunk�ní a celý zám�r by ztratil sv�j význam.  

3.6  Technická infrastruktura

3.6.1  Vodní hospodá�ství  

Obec Dolní Lhota má vybudovaný vodovod pro ve�ejnou pot�ebu, který je sou�ástí 

skupinového vodovodu Dolní Lhota, Horní Lhota a �avisov.  

Zdrojem vody pro vodovod je Ostravský oblastní vodovod, na který je Dolní Lhota 

napojena p�ívodním �adem DN 150 napojeným  v armaturní komo�e  vodojemu Krásné 

Pole  p�es reduk�ní ventil. P�ívodním �adem DN 150 je zásobeno dolní tlakové pásmo 

(DTP) vodovodu Dolní Lhota. Z dolního tlakového pásma je voda dále �erpána 

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

a �avisov. 

V p�evážné �ásti obce je vybudována jednotná kanalizace, která odvádí deš�ové 

vody spolu s vodami z domácností, které jsou nedokonale p�ed�išt�né v septicích. Stávající 

kanalizace v obci byla budována postupn� od roku 1935 bez jasné koncepce, s cílem 

odvést deš�ové odpadní vody do vodote�í. Postupn� byly do této kanalizace napojeny 

i splaškové odpadní vody z domácností. Jde vesm�s o betonové potrubí profilu DN 300 až 

DN 600. Celková délka stávající kanalizace je cca 5 500 m. 
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�išt�ní odpadních vod z obce je zajišt�no v prostých septicích a žumpách, p�epady 

septik� �i jímek jsou zaúst�ny do stávající kanalizace s následným vyúst�ním do tok�. Cca 

deset rodinných dom� má vybudovány malé domovní �OV. Splaškové odpadní vody 

zp�sobují nep�íjemné pachové zamo�ení, jsou zdrojem hygienických závad a mají neblahý 

vliv na �istotu vody v recipientech. Zám�rem obce je odvád�t všechny splaškové odpadní 

vody mimo zástavbu s �ádným �išt�ním v �istírn� odpadních vod. 

3.6.2  Zásobování elektrickou energií  

Zdroje elektrické energie – na území obce  Dolní Lhota nejsou provozovány žádné 

využitelné zdroje elektrické energie. 

Nad�azená soustava  ZVN a VVN – �ešeným územím vedení nad�azené soustavy 

ZVN – 400 kV  ani VVN 110 a 220 kV neprocházejí. 

Distribu�ní soustava VN – obec Dolní Lhota je  zásobována elektrickou energií 

z rozvodné soustavy 22 kV, linky  VN 18,  propojující rozvodny 110/22 kV Ostrava - 

T�ebovice a Dolní Benešov. Odbo�ka z této linky Velká Polom - �avisov je k obci Dolní 

Lhota provedena v dimenzi 3x42/7 AlFe na betonových podp�rných bodech, dále 

pokra�uje v dimenzi 3x35 na d�ev�ných, patkovaných sloupech do �avisova. 

Distribu�ní soustavu VN dále tvo�í 7 distribu�ních trafostanice (DTS 22/0,4) 

napojených vzdušnými a kabelovými p�ípojkami VN, s celkovým výkonem 1 900 kVA, 

který je dodáván  do ve�ejné  sít� NN. Kabelovou p�ípojkou je napojena odb�ratelská 

trafostanice pro velkoodb�r m�nírny DPO.  

3.6.3  Zásobování plynem 

Východní �ástí �ešeného území prochází trasa tranzitního VVTL plynovodu DN 700, PN 

63, P�íbor (Libhoš�)  - D�hylov. Tento plynovod je sou�ástí hlavní zásobovací soustavy, 

zajiš�ující p�epravu zemního plynu z tranzitní soustavy  pro pot�eby moravskoslezského 

regionu. Sou�ástí tohoto plynovodu jsou také ochranná protikorozní za�ízení 

Obec Dolní Lhota je plošn� plynofikována st�edotlakým rozvodem plynu 

s napojením st�edotlakou p�ípojkou D 160 na místní st�edotlakou sí� v Krásném Poli, která 

je zásobována z RS VTL/STL Krásné Pole (61 151)s výkonem 1 200 m3 h-1. Plynovodní 

sí� je vybudována z trubek PE v dimenzích D 90 - D 160 a uložena podél místních 

komunikací. Na místní sí� bylo v r. 2006 napojeno cca 420 domácností, v p�evážné �ásti 
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k také k otopu. Plynofikována byla také v�tšina tepelných zdroj� vybavenosti, v�etn�

Obecního ú�adu. St�edotlaká plynovodní sí� je spole�ná pro obce Krásné Pole, Dolní Lhota 

a �avisov. 

  

3.7  SWOT analýza 

Analýza  má upozornit  r�zné  zkoumané  parametry  území  na slabé  a  silné stránky, 

p�íležitosti, možnosti a hrozby.   

3.7.1 Silné stránky 

- Lokalita je dob�e dostupná soukromými dopravními prost�edky 

- Území je možné napojit na stávající sít�

- Klidové prost�edí  

- Zájem obce o její rozvoj  

- Možnost p�evedení vybudovaných sítí na jejich správce 

3.7.2 Slabé stránky  

- Dojde k záboru orné p�dy, bude muset být vy�ata ze zem�d�lského p�dního fondu 

- Nutnost vybudování nových sítí a s tím související finan�ní náklady 

- Nedostate�ná ob�anská vybavenost 

- Málo pracovních p�íležitostí pro budoucí obyvatele 

3.7.3 P�íležitosti 

- Rozvoj bydlení v obci 

- Vybudování nových komunikací 

   

3.7.4 Hrozby 

- Narušení rázu krajiny 

- Zhoršení životního prost�ední 

- Nedostatek finan�ních prost�edk�
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4. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

4.1 Podklady pro zpracování územní studie 

Zahájení vlastní  �innosti  a  vypracování  návrh� p�edcházelo zajišt�ní d�ležitých 

mapových  podklad�, textových dokument� a  celé �ady  ostatních,  nemén� d�ležitých 

doklad� k danému �ešenému území.  

Získané podklady:  

Obecní Ú�ad Dolní Lhota:  

 - Katastrální mapa  

 - Polohopis  

 - Výškopis 

 - Územní plán   

 - Mapy vedení vodovod� a kanalizací  

 - Mapa vedení elektrické energie  

 - Mapa vedení plynovodu  

 - Ortofotomapa  

Vlastní podklady:  

 - Fotodokumentace  

 - Majetkoprávní vztahy  

4.2    Územní plán obce Dolní Lhota 

Nový územní plán, který obec v sou�asné dob� p�ipravuje, dává do souladu požadavky 

obce, ob�an�, podnikatelských i nepodnikatelských subjekt� s novým Stavebním zákonem 

(zákon 183/2006 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). 
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4.3 Úvodní údaje 

4.3.1 identifika�ní údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace 

Objednatel:  Obecní ú�ad Dolní Lhota 

Poštovní 250  

747 66 Dolní Lhota  

Zpracovatel:     Bc. Miroslav Tihelka  

Zelená 381  

747 64 Velká Polom    

4.3.2 ozna�ení stavby a pozemku  

Stupe� zpracování:   Dokumentace pro územní �ízení  

Název akce:   Územní studie 

Místo stavby:   Dolní Lhota 

Kraj:    Moravskoslezský 

�ísla parcel: 590/1, 590/3, 592/1, 594/1, 594/2, 597/2, 597/3, 602, 605/1, 

611, 594/3, 598, 605/2, 608, 601/1 

Celková využitelná plocha: 3,67 ha 
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5. PR�VODNÍ ZPRÁVA 

5.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

a) poloha v obci - zastav�ná �ást - nezastav�ná �ást obce 

Vybrané území pro územní studii leží na okraji obce Dolní Lhota. Jedná se o volnou 

plochu, která je obklopená z východní �ásti zástavbou rodinnými domy. Na západní �ásti 

se nachází lesní porost. Na jihu se nachází ulice Podjárky a severní �ást je obklopena 

zem�d�lskou p�dou.  

b) údaje o vydané (schválené) územn� plánovací dokumentaci 

Pozemky 590/1, 590/3, 592/1, 594/1, 594/2, 597/2, 602, 605/1, 611, 594/3, 598, 605/2, 

608, 597/3, 601/1 v k. ú. Dolní Lhota u Ostravy jsou územním plánem m�sta Ostravy 

vymezeny jako plocha smíšená obytná. Z toho vyplývá, že pro danou lokalitu nejsou 

stanoveny závazné prostorové regulativy. 

c) údaje o souladu zám�ru s územn� plánovací dokumentací 

Navržená varianta již není v rozporu s územn� plánovací dokumentací. Pozemky 590/1, 

590/3, 592/1, 594/1, 594/2, 602, 605/1, 611, 597/3 jsou sice vedeny jako orná p�da ale 

po�ítá se s vyn�tím ze zem�d�lského p�dního fondu dle nového územního plánu. 

d) možnosti napojení stavby na ve�ejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Návrh dopravního �ešení vychází ze stávající komunika�ní sít� v obci Dolní Lhota 

složeného z komunikací místního významu. Hlavní dopravní napojení �ešeného území je 

z jižní �ásti navrženo místní komunikací Podjárky. Další dopravní napojení pro motorová 

vozidla je umožn�no z východní �ásti, sjezdem na ulici P�ihlávky. 

Dot�ené území má velkou výhodu, že veškeré inženýrské sít� jsou v dosahu. 

Územím neprochází žádná sí�.  
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Veškerá ochranná pásma jsou respektována a ur�ily mír�, kde pozemek m�že být 

bez problém� zastav�n pro ú�el rodinného bydlení a sportovní h�išt�. 

• Pitná voda 

Pozemek bude zásobován pitnou vodou z jednoho místa. Jedná se o vodovod DN 

80 PVC na pozemku parc. �. 614/1. 

• Kanalizace splašková 

Splaškové vody rodinných dom� jsou svedeny do stávající jednotné kanalizace pod 

komunikace s parc. �. 569/8, kde je betonové potrubí profilu DN 300. 

• Kanalizace deš�ová 

Deš�ové vody ze st�ech budou odvád�ny do vsakovacích jímek nebo reten�ních 

nádrží. Z pozemní komunikace bude deš�ová voda svedena do vodote�e. 

• Elektro 

Napojení na sí� elektrické energie bude provedeno z jednoho místa. Rodinné domy 

i pouli�ní osv�tlení budou napojeny na trafostanici, která se napojí na nadzemní vedení 

NN, které vede kolem pozemku v jižní �ásti. 

  

• Plyn 

Rodinné domy budou zásobovány zemním plynem z plynovodního potrubí 

ve kterém je plyn s nízkým tlakem. Napojení bude v severovýchodní �ásti �ešeného území 

na potrubí DN 50 ocel a jižní �ásti taktéž potrubí profilu DN 50 ocel. 
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e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

P�esné údaje pro �ešené území nejsou známy. V dalším stupni dokumentace budou blíže 

zjišt�ny místní pom�ry v zemské p�d� pro zakládaní staveb. V první �ad� se bude vycházet 

z p�edešlých zkušeností p�i výstavb� okolní zástavby. Následn� bude proveden geologický 

pr�zkum. 

f) poloha v��i záplavovému území 

Rozhodnutím Krajského ú�adu Moravskoslezského kraje, odboru životního prost�edí 

a zem�d�lství bylo pod  �.j. ŽPZ/3560/03 ze dne 6.6.2003 na toku Porubka stanoveno 

záplavové území v �. km 0,00 – 13,44 a vymezena aktivní zóna. 

g) druhy a parcelní �ísla dot�ených pozemk� podle katastru nemovitostí 

Tab.�. 01:  Seznam dot�ených pozemk�

parc. �. druh pozemku / zp�sob využití Vým�ra  

590/1 orná p�da 4122 m2

590/3 orná p�da 7888 m2

592/1 orná p�da 5695 m2

594/1 orná p�da 2908 m2

594/2 orná p�da 1724 m2

597/2 neplodná p�da 596 m2

602 orná p�da 2697 m2

605/1 orná p�da 2112 m2

611 orná p�da 2166 m2

594/3 trvalý travní porost 1138 m2

598 trvalý travní porost 1285 m2

605/2 trvalý travní porost 1488 m2

608 trvalý travní porost 1401 m2

597/3 orná p�da 1355 m2

601/1 trvalý travní porost 1523 m2
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h) p�ístup na stavební pozemek po dobu výstavby, pop�ípad� p�ístupové trasy 

Po dobu výstavby bude p�íjezd na pozemek zajišt�n z ulice Podjárky. 

i) zajišt�ní vody a energií po dobu výstavby 

V první fázi budou provedeny p�ípojky (vodovodní, kanaliza�ní a elektrická). Tyto objekty 

budou využívány jako sou�ást za�ízení staveništ� po dobu nové výstavby.  

5.2 Základní charakteristika staveb a jejích užívání  

a) ú�el užívání staveb, �len�ní na objekty

OBJEKT SO 01 – 	ADOVÝ RODINNÝ D
M – bydlení 

OBJEKT SO 02-19 – RODINNÝ D
M – bydlení 

OBJEKT SO 20 – MULTIFUNK�NÍ H	IŠT�  – sport a rekreace 

OBJEKT SO 21 - KOMUNIKACE, ZPEVN�NÉ PLOCHY 

SO 21.1 – POCHOZÍ PLOCHY – pohyb chodc�

SO 21.2 – POJÍZDNÉ PLOCHY – dopravní obslužnost 

SO 21.3 – TERÉNNÍ ÚPRAVY, MEZIDEPONIE ZEMINY – vytvarování povrchu 

pozemku 

OBJEKT SO 22 – P	ÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ : 

SO 22.1 – VODOVODNÍ 

SO 22.2 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

SO 22.3 – DEŠ�OVÉ KANALIZACE 

SO 22.4 – PLYNOVODNÍ 

SO 22.5 – ELEKTRO NN 

b) trvalá nebo do�asná stavba 

Veškeré stavby �ešené v územní studii budou provedeny jako stavby trvalého charakteru. 
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c) novostavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

Všechny stavby a objekty jsou novostavby. 

d) etapizace výstavby 

V p�edstihu budou provedeny p�ípojky (vodovodní, kanaliza�ní, elektrická NN), 

p�íjezdová komunikace. Pr�b�h výstavby bude up�esn�n v dalším stupni dokumentace. 

5.3 Orienta�ní údaje staveb 

b) základní údaje o kapacit� staveb (po�et ú�elových jednotek, jejich velikosti; 

užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy apod.) 

• 	adový d�m  

Po�et podlaží : 1 – 2 NP – bytové jednotky 

Po�et byt�  : 8 

Zastav�ná plocha : 640 m2   

Obestav�ný prostor : 3200 m3 

Celkem 	D:  1

• Rodinný d�m 

Po�et podlaží : 1 PP – sklep, technická místnost 

  1 - 2 NP – obytný prostor 

Zastav�ná plocha : 87,5 m2
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Obestav�ný prostor : 437,5 m3 

Celkem RD :  18 

• Multifunk�ní h�išt�

Kapacita :  10 lidí 

    

Zastav�ná plocha : 459,375 m2

c) celková bilance nárok� všech druh� energií, tepla a teplé užitkové vody 

- Elektro  

Výpo�et spot�eby elektrické energie je proveden podle vzorce: 

  

Pb =  Pbi * �ni [kW] 

Pb.…výpo�tové zatížení (kW) 

Pbi …specifický p�íkon (kW/bj ) 

 Pbi …sou�et soudobých p�íkon� všech p�ipojených byt� na dané vedení 

�ni …sou�initel soudobosti 

- Rodinný d�m 

Po�et rodinných dom�: 26 

Stupe� elektrifikace bytu:  B - byty s el. vybavením jako mají byty stupn� elektrizace A, 

                                                 pe�ení používají el. spot�ebi�e o p�íkonu nad 3,5 Kva 

Specifický p�íkon: Pbi = 5,5 kW/bj 

Pro 26 dom� uvažujeme sou�initel soudobosti 0,39 

Pb=  5,5*0,39*26 = 55,77 kW 
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- Území 

Pouli�ní osv�tlení 10 kW 

Celkem 65,77  kW  

Nová trafostanice DTS - N1 se navrhuje jako betonová, kompaktní, pro umíst�ní  

1 transformátoru s výkonem do 630 kVA, napojené kabelovou p�ípojkou VN - 22 kV. 

 Tato skute�nost vychází z nového územního plánu. 

- Plyn  

Výpo�et pot�eby plynu se provede podle vzorce: 

Q = qsi*Pi * k i  [m
3 . h-1] 

qi……p�íslušná specifická hodnota pot�eby energetického plynu 

P i ……po�et ú�elových jednotek 

ki ……koeficient sou�asnosti daného ú�elu spot�eby 

Tab.�.02:  Stupe� plynofikace 

Stupe�

plynofikace bytu qi (m3/hod) qi (m3/rok) 

Va�ení (sporák) 1,2 190 

P�íprava TUV 2,1 420 

Topení RD 2,1 3000 

Hodinová pot�eba zemního plynu 

- Va�ení 

Qh1= 1,2*26*0,27= 8,424 m3/hod 

 k1 = 1/ ln(26+16) = 0,27 

- P�íprava TUV 

Qh2= 2,1*26*0,27= 14,742 m3/hod 
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- Topení 

Qh3= 2,1*26*0,72= 39,312 m3/hod 

k2 = 1/P 0,1 = 1/26 0,1  = 0,72 

Celková maximální hodinová pot�eba pro obec: 

Qh,max,0= Qh1+ Qh2+ Qh3=8,424+14,742+39,312= 62,478 m3/hod 

Ro�ní pot�eba zemního plynu 

Qr =q i*Pi 

- Va�ení 

Qr1 = 190*26= 4 940 m3/rok 

- P�íprava TUV 

Qr2 = 420*26= 10 920 m3/rok 

- Topení 

Qr3 = 3000*26= 78 000 m3/rok 

Celková pot�eba pro obyvatelstvo: 

Qr,max,0= Q1+ Qr2+ Qr3 = 4940+10920+78000 = 93 860 m3/rok

Dle výpo�tu bude nové plynovodní potrubí pro rodinné domy o dimenzi DN 50mm. 

d) celková spot�eba vody

Návrh vodovodních sítí Specifická pot�eba vody dle vyhlášky 120/2011Sb. 

Na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok 

35 m3 /rok + p�irážka 1 m3 na spot�ebu spojenou s o�istou okolí rodinného domu i s o�istou 

osob p�i aktivitách na zahrad� apod. 

26 x RD ( 4 os/d�m=104 osob)…35+4 m3/rok � 106 l/os.den � Qp,b = 11 112  l/den 

Qmax,denní =Qp,b * kd = 11 112* 1,4 = 15 556 l/den 
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kd…pro obce s 1001 až 5000 obyvatel = 1,4 

Maximální hodinová pot�eba 

Qh(14)= 0,05 * Qm/3600 = 0,05 * 15 556 /3600 = 0,216 l/s 

Qh(20)= Qh /24 * Qm= 2,1/ 24 * 15 556 = 1361,15 l/h = 0,378 l/s = 0,378  * 10-3 m3/s 

Kh…spot�ebišt� sídlištního charakteru= 2,1 

Výpo�et pr�m�ru potrubí 

DN = �4 * Qh(20) /π * v =�4 * 0,378  * 10-3 /π * 1,0  

�VÝSLEDNÝ NÁVRH DN 80 

Rychlost ,,v,, navržena z ekonomického hlediska 1,0 m/s 

e) odborný odhad množství splaškových a deš�ových vod 

• Odhad splaškových vod 

P�edpoklad: množství splaškových vod = množství spot�ebované vody 

( )20hQ  = 0,378 l/s

Výpo�et množství splaškových vod (�SN 75 6101) 

26 x RD 

Qmax = kmax . Qmax,d =5,9 . 15 556 = 91 780 l/den = 1, 062 l/s  � výsledný návrh DN 250

kmax…dle po�tu p�ipojených obyvatel

Splaškové odpadní potrubí pro rodinné domy navrženo jako oddílná kanalizace  

DN 250.  

• Odhad deš�ových vod 

sqSQ ⋅⋅=ψ

ψ ……sou�initel odtoku dle charakteru povrchu 

S  ……odvod�ovaná plocha v ha 

sq ……intenzita dešt� [l /s.ha] 
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Tab.�.03: – Deš�ová kanalizace 

Druh pozemku Sou�initel  

ψ

Intenzita 

dešt� qs [l/s�ha] 

Plocha S [ha] Q [l/s] 

Plocha st�ech RD 0,9 128 0,1164 13,409 

Asfaltové vozovky 0,8 128 0,3162 32,378 

Celkem pro zaúst�ní do deš�ové kanalizace  32,378 

    

Napojení deš�ové kanalizace se provede do vodote�e pod �ešeným územím pomocí 

potrubí DN 80 PE. 

Obr.�.05: Vsakovací blok Garantia Rain Bloc 

f) požadavky na kapacity ve�ejných sítí komunika�ních vedení ve�ejné komunika�ní 

sít�

V �ešeném území, bude navrženo odstavné stání po celé délce komunikace, jako 

kompenzace za zábor odstavných míst v míst� napojení t�chto komunikací.

g) požadavky na kapacity elektronického komunika�ního za�ízení ve�ejné 

komunika�ní sít�

Realizací staveb nevznikají zvláštní nebo zvýšené požadavky na kapacity ve�ejných sítí 

komunika�ních vedení a elektronických vedení ve�ejných komunika�ních sítí. Stavby 

budou vybaveny p�ipojením na datovou sí� (Telefónica O2) 
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h) p�edpokládané zahájení výstavby 

Jaro 2013 

i) p�edpokládaná lh�ta výstavby. 

48 m�síc�



27

6. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

6.1 Popis území a staveb 

a) zd�vodn�ní výb�ru stavebního pozemku 

Poloha, velikost a tvar pozemku (parc.�. 590/1, 590/3, 592/1, 594/1, 594/2, 597/2, 597/3, 

602, 605/1, 611, 594/3, 598, 605/2, 608, 601/1) jsou vyhovující a umož�ují vhodnou 

orientaci objektu ke sv�tovým stranám. Pozemek se mírn� svažuje jižním sm�rem a do této 

doby nebyl využíván. Plocha pozemku je 3,67 ha. Z hlediska dopravní i technické 

infrastruktury není problém s napojením na stávající inženýrské sít�.  

Stavební pozemek je atraktivní pro rodinou výstavbu z n�kolika d�vod� : 

• okolní ob�anská vybavenost (mate�ská škola, základní škola, služby, ….) 

• odpo�inkové místo  

b) zhodnocení staveništ�

Staveništ� pro daný ú�el výstavby vyhovuje, pozemek je mírn� svažitý, bez terénních 

p�ekážek, snadno dostupný. Pozemek se nenachází v záplavovém území. Povrch tvo�í 

trvalý travní porost. Jižní �ást lemuje ulice Podjárky a z této ulice bude z�ízen sjezd 

na pozemek. Západní �ást je olemována lesnatým porostem.   

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného �ešení 

Varianta A

V  návrhu  �ešení  vedlejší    VARIANTY  A  jsou  stanoveny  funk�ní  i  prostorové  podmínky  

pro  využití  území. Je zde navrženo napojení lokality na dopravní infrastrukturu  a také d�lení 

pozemk� na jednotlivé stavební parcely  a  schematické  umíst�ní  rodinných dom�, jenž je  

zakresleno  ve  výkrese urbanistický návrh varianta A. Výpis  parcelace  a  její  velikost  vým�r  je  

znázorn�na  v tabulce �. 4.  Velikost  pozemk�  pro  výstavbu  rodinných  dom�  se  pohybuje  v 

rozmezí    1000 –  2300 m2 . Vody  na  pozemcích  budou  zasakovány, �ímž  podpo�í  p�irozené  
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zasakování deš�ových vod do p�dy. Parcelace pozemk�  respektuje uli�ní zástavbu 

rodinnými domy. 

Tab.�.04: Výpis parcelace

�.p. Vým�ra [m2] �.p. Vým�ra [m2] 

1 1031 11 1111 

2 1526 12 1191 

3 1399 13 1180 

4 1244 14 1165 

5 1653 15 1758 

6 2380 16 2815 

7 1660 17 1787 

8 1524 18 1603 

9 1387 19 1665 

10 2010 Ø 1583,6 

           

Rodinné domy budou �ešeny jako samostatn� stojící. Rodinný  d�m  bude  mít  jedno  

nadzemní  podlaží  a  obytné podkroví. Domy budou podsklepeny. Jejich st�echa m�že být 

bu� sedlová nebo valbová do sklonu st�echy max  50°.  

Dispozi�ní �ešení rodinného domu  

Rodinné  domy  jsou  navrženy  ve  více typech. Mohou být dvoupodlažní stávající  se  ze  

�ty�  obytných  místností  a  kuchyn�.  S garážovým stáním nebo bez n�j. 

Dopravní  napojení  území bude  zajišt�no  v jižní �ásti ze stávající komunikace Podjárky. 

Ve�ejná prostranství  

Ve�ejná prostranství jsou navržena jako ulice v ší�ce 8 m, v�etn� oboustranné dvoupruhové 

vozidlové komunikace o ší�ce 6m  s návrhovou  rychlostí  50km/h,  dále  se tu p�ipojuje 

p�ší komunikace ve form�  dlážd�ného chodníku o ší�ce 2m. Ulice jsou  pro  celou  lokalitu  

navrženy  dle  normy  tak,  aby  spl�ovaly  podmínky  pro  umíst�ní obousm�rné vozidlové 

komunikace.  
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Ochranná a bezpe�nostní pásma  

Inženýrské  sít�  nejsou  ve  VARIANT�  A  �ešeny.  Na jihozápadní �ásti pozemku se 

nachází ochranné pásmo lesa.  

Varianta B

V návrhu �ešení hlavní  VARIANTY B jsou stanoveny funk�ní i prostorové podmínky pro  

využití  území,  v�etn�  urbanistického  návrhu  ve�ejných  prostranství.  Je  zde  navrženo  

napojení lokality na ve�ejnou technickou a dopravní infrastrukturu a také d�lení pozemk�

na jednotlivé stavební parcely a schematické umíst�ní rodinných dom�. Území bude 

obslouženo pomocí nové komunikace,  která  navazuje  na  ulici Podjárky.  

V lokalit� o rozloze cca 3,67ha je navrženo 18 samostatných rodinných dom� (RD) a 8 

rodinných dom� v �adové výstavb�.  Celkem  se  tedy  v území  nachází  26 bytových  

jednotek.  P�edpoklad  po�tu  obyvatel  je  pro  rodinný  d�m je  4  �lenná  rodina. Celkem 

je tedy p�edpokládaná obydlenost lokality 104 obyvatel. Celá urbanistická varianta je 

zobrazena  ve  výkresech  studie  s  popisy  a  legendou.  Objemová studie rodinného domu 

je p�edložena formou p�dorys�, �ez� a pohled�.  

Ve�ejná prostranství  

Ve�ejná prostranství jsou navržena jako ulice v ší�ce 8,5m, v�etn�  jednosm�rné 

komunikace o ší�ce 5,5m s návrhovou rychlostí 30km/h, dále je to p�idružený zelený pás v 

ší�ce 1m, ke kterému se p�ipojuje p�ší komunikace ve form�  dlážd�ného chodníku o ší�ce 

2m. Odstavná  a  parkovací  stání  jsou  u  rodinných  dom� �ešena  na  samotném  

pozemku  v garážích a na p�íjezdových cestách jejichž min délka je 6m.Zbývající odstavná 

místa jsou p�idružena ke komunikaci ve form� podélného stání.  

Parcelace  

Návrh  parcelace  pozemk�  v�etn�  umíst�ní  objekt�  rodinných  dom�  je zakreslen v 

urbanistickém výkrese. Výpis parcelace a její velikost vým�r je znázorn�na v tabulce �. 5.  

Samotná  velikost  pozemk�  pro  výstavbu  rodinných  dom�  se  pohybuje  v rozmezí  

971 – 2316 m
2 

.  
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Tab.�.05: Výpis parcelace

�.p. Vým�ra [m2] �.p. Vým�ra [m2] 

1 6215 11 1100 

2 1410 12 1035 

3 1235 13 1086 

4 1136 14 2316 

5 1040 15 1128 

6 972 16 1247 

7 3350 17 1035 

8 1421 18 1250 

9 1122 19 1123 

10 971 20 2580 

           

d) zásady technického �ešení 

Typový rodinný d�m 

Stavebn� technické �ešení  rodinného domu.  

Rodinný d�m je �ešen jako dvou podlažní, je �áste�n� pod v�tšinou p�dorysu domu 

podsklepený a jeho st�echu tvo�í sedlová konstrukce st�echy. Tato st�echa je ze st�ešních 

tašek Tondach. P�ístup do objektu je �ešen ze severní strany. P�íjezd na parkovací stání je 

zajišt�n vjezdem z navrhované komunikace. P�dorys má obdélníkový tvar objektu. Fasáda 

domu je barevn� �ešena v p�írodním stylu a sv�tlých odstínech, aby zapadala do okolní  

krajiny lesa a nenarušovala jeho ráz, je tvo�ena omítkou a kamenným soklem.   

Základové konstrukce  

Svislá  konstrukce  stavby  rodinného  domu  je  založena  v nezámrzné  hloubce základové 

spáry  1000mm  a  v podsklepených �ástech  v hloubce  500mm  na základových  

železobetonových pásech. Podlahy v 1.NP  budou tepeln� izolovány od terénu tepelnou 

izolací z polystyrenu a zbytek podlaží bude odizolován od 1.PP.    
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Svislé konstrukce  

Vn�jší nosné  obvodové  st�ny budou provedeny  z cihelných tvárnic Porotherm 30 P+D.  

Vnit�ní  nosné  st�ny  budou  z cihelných  tvárnic  Porotherm  19  AKU,  které  mají  

vylepšené tepeln� akumula�ní a akustické vlastnosti. P�í�ky jsou sádrokartonové. 

P�edst�nové jádrové instalace ve WC jsou tvo�eny plynosilikátovými p�esnými tvárnicemi 

Ytong tlouš�ky 150 mm.    

Komín je navržen z komínového systému  Schiedel SIH-UNI. 

  

Schodišt�

Dvouramenné  betonové  schodišt�  o  tlouš�ce  desky  100mm  se  nachází  uvnit�  

dispozice rodinného domu a je obloženo d�ev�nými materiály.   

Vodorovné konstrukce  

P�eklady jsou v nosných st�nách  �ešeny systémem Heluz. Na t�chto svislých  

konstrukcích  je  provedena  konstrukce  stropu  HELUZ Miako z keramických  vložek      

v tlouš�ce 210 mm.   

St�ešní konstrukce  

St�ešní  konstrukce rodinného domu  bude z d�ev�ných  trámk�,  které  budou  

naimpregnovány  proti  d�evokazným  houbám  a  šk�dc�m,  vzájemn� zav�trovány           

a kotveny do pozedních v�nc� v podkroví. Na t�chto krokvích bude na la�ování položena 

st�ešní  krytina Tondach.  

Podlaha  

Podlahy  budou  v  komunika�ních  prostorech  z mechanicky  odolné  keramické  dlažby             

( sou�initel smykového t�ení = 0,6). Podlaha  v obytných  místnostech  bude  tvo�ena  bu�  

plovoucí  podlahou  nebo  kobercem. V ostatních  místnostech  jako  je  koupelna,  WC,  

chodba  a  kuchyn�  budou  povrchy podlahy tvo�eny keramickou dlažbou.  

Úpravy povrch�

Výpln� otvor� dve�í a oken v obvodových st�nách jsou tvo�eny plastovými 6 - ti 

komorovými profily REHAU s trojitým  sklem. Vnit�ní povrchové úpravy  budou  



32

provedeny štukovou vápennou omítkou a vn�jší úprava omítky bude provedena jako 

drásaná.  

Technické vybavení objektu  

Rodinné domy  budou vytáp�ny plynovými kotli o výkonu odpovídajícím tepelným 

ztrátám domu. P�ívod plynu je zajišt�n novým plynovodním �adem PE 50,  z n�hož jsou 

p�ípojky zavedeny u každého RD do  HUP  stojícím  na  vlastním  pozemku.  V objektu  

bude  rozvedeno podlahové vytáp�ní. Jednotlivé p�ípojky k RD budou �ešeny jako           

PE DN 40.  

Objekt  bude  zásoben  vodou  z nového  zaokruhovaného  �adu  pitné  vody  z PE80,  

který se napojuje na stávající vodovodní �ad. Jednotlivé p�ípojky k RD budou provedeny  

z  PVC DN 32. 

Splaškové  odpadní  vody  budou  odvád�ny  do  nov�  vybudované  oddílné  kanalizace  

DN 250, které  se  budou  napojovat  na  jednotnou  stávající  kanalizaci. Deš�ové  vody    

ze  st�ech,  pozemk�  a  nájezd�  objekt�  budou zasakovány na vlastním pozemku.  

Objekty budou napojeny na novou trafostanici o výkonu 630kVA. 

Multifunk�ní h�išt�

Je vytvo�eno z um�lé trávy Vario Slide Supreme 35, tl.35mm. Podkladní vrstvu tvo�í 

asfaltový koberec otev� AKO16, tl.50mm dále je to st�rkodr�, tl.200mm a št�rkopísek, 

tl.60mm. 

 H�išt� má sloužit jako víceú�elové a má kapacitu 10 osob. 

e) zd�vodn�ní navrženého �ešení staveb z hlediska dodržení p�íslušných obecných 

požadavk� na výstavbu 

Požadavky na výstavbu jsou spln�ny. 

f) u zm�n stávajících staveb údaje o jejich sou�asném stavu 

Na �ešeném území se nachází pouze zatravn�né porosty. 
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6.2 Stanovení podmínek pro p�ípravu výstavby 

a) údaje o provedených a navrhovaných pr�zkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku, 

Bylo provedeno prozkoumání lokality a zohledn�ní místních zkušeností spojených 

z p�edchozí okolní výstavby. Z map o záplavových územích lze vy�íst, že se nejedná         

o inunda�ní území.  

b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chrán�ných území dot�ených 

výstavbou se zvláštním z�etelem na stavby, které jsou kulturními památkami 

nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo 

památkových zónách a s uvedením zp�sobu jejich ochrany 

Tab.�.06:– Ochranná pásma 

Druh  Ochranné pásmo [ m ] 

Vodovod DN 80 1,5 

Podzemní elektrické vedení do 110kV  1,0 

plynovod DN 50 1,0 

Ochranné pásmo lesa 50 

        

Území se nenachází v památkové zón�. 

c) uvedení požadavk� na asanace, bourací práce a kácení porost�

Bourací práce malého rozsahu. Jedná se o odstran�ní malého vzrostlého porostu. 

d) požadavky na zábory zem�d�lského p�dního fondu a pozemk� ur�ených k pln�ní 

funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory do�asné 

nebo trvalé 

Pozemky 590/1, 590/3, 592/1, 594/1, 594/2, 602, 605/1, 611, 597/3 jsou vedeny jako orná 

p�da, ale po�ítá se s vyn�tím ze zem�d�lského p�dního fondu dle nového územního plánu. 
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e) uvedení územn� technických podmínek dot�eného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hledisek p�íjezd� na stavební pozemek, p�ípadných p�eložek 

inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií           

a odvodn�ní stavebního pozemku 

P�íjezd k pozemku bude zajišt�n z ulice Podjárky. V první fázi výstavby budou z�ízeny 

navrhované p�ípojky, na které bude napojen vodom�r a staveništní elektrorozvad��. 

f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

požadavcích na p�ísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové 

úpravy. 

Veškeré  zemní  práce  budou  provád�ny  na �ešeném území.  P�ed  zapo�etím  prací  bude  

provedena  skrývka  ornice v tlouš�ce 20 cm.  Ornice  bude uložena na pozemcích a po 

ukon�ení stavebních prací bude použita pro kone�né úpravy terénu. Výkopky budou 

deponovány v území. P�ípadný  p�ebytek výkopku bude odvezen na p�edem domluvené 

skládky, nebo použit k terénním úpravám na jiném pozemku. 

6.3 Základní údaje o provozu, pop�ípad� výrobním programu a 

technologii   

a) popis navrhovaného provozu, pop�ípad� výrobního programu 

V navrhovaných objektech nebudou žádné výrobní provozy 

b) p�edpokládané kapacity provozu a výroby 

V navrhovaných objektech nebudou žádné výrobní provozy 
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c) popis technologií, výrobního programu, pop�ípad� manipulace s materiálem, 

vnit�ního i vn�jšího dopravního �ešení, systému skladování a pomocných 

provoz�

V navrhovaných objektech nebudou žádné výrobní provozy 

d) návrh �ešení dopravy v klidu 

Návrh dopravy v klidu po�ítán dle vzorce : N = Oo  . ka  + Po  . ka  . kp  

N …celkový po�et stání pro posuzovanou stavbu/území 

Oo … základní po�et odstavných stání 

Po … základní po�et parkovacích stání 

k a … sou�initel vlivu stupn� automobilizace 

k p … sou�initel redukce po�tu stání 

Stupe� automobilizace pro Ostravu je 2,8 => k a = 1  

Dle charakteru území lokalita spadá do kat. B a skupiny 3 => k p = 0,6 

Po�et odstavných stání:

U každého RD se nachází jedno odstavné stání na komunikaci. 

P�ší doprava:

P�ší doprava je v území �ešena pomocí jednostranných dlážd�ných chodník� o ší�ce 2 m,  

které  jsou  konstruovány  soub�žn�  s komunikací.  Mezi  komunikací  a  chodníkem  je 

zelený  pás  o  ší�ce  1 m  z d�vodu  bezpe�n�jšího  pohybu  chodc�.  P�í�ný  sklon  

chodníku  je max 2%. 

e) odhad pot�eby materiál�, surovin 

V navrhovaných objektech nebudou žádné výrobní provozy 
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f) �ešení likvidace odpad� nebo jejich využití (recyklace apod.), �ešení likvidace 

 splaškových a deš�ových vod 

• Likvidace odpadu ze stavební �innosti  

Nakládání  s odpady  ve výstavb�  a  provozu  objekt�  se  �ídí  dle  platných  legislativních  

p�edpis�,  zejména  podle zákona  „o  odpadech“  �.185/2001  Sb. 

• Odpad ze stavební �innosti 

U výstavby stavebních objekt� se p�edpokládá se vznikem ur�itého množství odpadu, 

p�ípadn� stavební suti. Tyto druhy odpad� je možné nabídnout k využití. Stavební su� je 

možné nabídnout firmám, které se zabývají recyklací stavebního odpadu. 

• Odpadové hospodá�ství objekt�

  

P�i uvažované kapacit� 104 osob, které budou bydlet v navržených rodinných domech       

a p�edpokládaných 3 litrech odpadu na osobu za den, dojdeme k �íslu 312 litr� odpadu za 

den. P�dorysné rozm�ry rodinných dom� umož�ují umíst�ní nádob pro t�íd�ný odpad, 

který v obci funguje pomocí barevných pytl�. 

g) odhad pot�eby vody a energií pro výrobu 

V navrhovaných objektech nebudou žádné výrobní provozy 

h) �ešení ochrany ovzduší,  

Nebude docházet ke zne�is�ování ovzduší. Mimo zplodiny z provozu osobních 

automobil�. 

i) �ešení ochrany proti hluku 

U navrhovaných objekt� není t�eba �ešit ochranu proti hluku. 
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j) �ešení ochrany stavby p�ed vniknutím nepovolaných osob. 

Každý rodinný d�m bude mít své vlastní ochranné prvky proti vniknutí nepovolaných osob 

(jako jsou nap�. bezpe�nostní dve�e, alarm,…) 

6.4 Zásady zajišt�ní požární ochrany staveb 

  

V této fázi projektové dokumentace se jedná p�edevším o stanovení požárn� nebezpe�ného 

prostoru. Zjednodušený postup vymezení t�chto ploch uvádí �SN 730802 Z1 ve �l. 10.4.6, 

kde lze použít vzorec Ov (odstup) = 0,36 h, kde h = výška ze které mohou padat ho�lavé 

�ásti stavby. V p�ípad� RD jsou výšky dv�, 7,1 m v h�ebeni a cca 4,8 m od okapové �ímsy. 

Odstupy pak obepínají stavbu RD v ší�ce 2,56 m resp. 1,73 m. v tomto orienta�ním 

výpo�tu se požární zatížení ani požárn� otev�ené plochy v podrobnostech neuvažují. 

6.5 Zajišt�ní bezpe�nosti provozu stavby p�i jejím užívání 

Stavby RD p�i správném provedení podle vyhlášek ke SZ a platných norem nejsou 

uživatel�m nebezpe�né (výšky zábradlí nad prostorem, stoupání a profil schod�, umíst�ní 

technického vybavení mimo dosah neoprávn�né manipulace nap�. d�tmi nebo hosty). 

6.6 Návrh �ešení pro užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace Zásady �ešení komunikací, ploch a objekt� z hlediska 

užívání a p�ístupnosti pohybov� a zrakov� postižených. 

Bezbariérové  �ešení  staveb  má  za  úkol  vyhov�t  pot�ebám  t�lesn�  postižených  osob  

p�i užívání staveb. Podle vyhlášky �. 398/2009 Sb. se k osobám s omezenou schopností 

pohybu a orientace, �adí i osoby pokro�ilého v�ku, osoby doprovázející dít� v ko�árku, dít�

do 3 let, t�hotné ženy a také osoby mentáln� omezené. 
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Venkovní prostory:

Všechna místa pro p�echázení budou na rozmezí chodníku a silnice odd�lena varovným 

pásem ší�ky 400mm kontrastní barvy s hmatovou úpravou. V tomto míst� bude obrubník 

snížen, aby výškový rozdíl mezi vozovkou a chodníkem dosahoval maximáln� 2cm. 

6.7 Popis vlivu stavby na životní prost�edí a ochranu zvláštních zájm�

a) �ešení vlivu staveb, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prost�edí, 

pop�ípad� provedení opat�ení k odstran�ní nebo minimalizaci negativních ú�ink�

Stavby  v území  nemají  vliv  na  významné    lokality  ani  pta�í  oblasti  Natury  2000     

a  také nebudou mít negativní vliv na životní prost�edí a zdraví osob.   

Proti ú�ink�m a úniku ropných produkt� z parkujících automobilu spolu s odvodem 

deš�ových vod do vodote�e je navržena odd�lená deš�ová kanalizace s ú�inným 

odlu�ova�em ropných látek. 

b) �ešení ochrany p�írody a krajiny nebo vodních zdroj� a lé�ebných pramen�

Není t�eba zvláštních opat�ení. 

c) návrh ochranných a bezpe�nostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 

stavby. 

Navržené stavby nevyžadují návrh a vytvo�ení bezpe�nostních a ochranných pásem 

6.8 Návrh �ešení ochrany staveb p�ed negativními ú�inky vn�jšího 

prost�edí   

a) povodn�

Stavby svou polohou nevyžadují návrh tohoto �ešení. 
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b)  sesuvy p�dy  

Stavby svou polohou nevyžadují návrh tohoto �ešení. 

c)  poddolování 

Tento vliv bude zohledn�n v dalším stupni dokumentace. 

d)   seizmicita 

Stavby svou polohou nevyžadují návrh tohoto �ešení. 

  

e) radon 

Podle dosud provedených pr�zkum� v sousední lokalit� je p�dní aktivita radonu na st�ední 

úrovni, tzn. bude nutná pasivní ochrana odpovídajícími vložkami proti zemní vlhkosti 

(Radonelast apod.). 

f) hluk v chrán�ném venkovním prostoru a chrán�ném venkovním prostoru stavby 

Stavby svou polohou nevyžadují návrh tohoto �ešení. 

. 

6.9 Civilní ochrana 

Stavby svým charakterem nevyžaduje návrh tohoto �ešení 
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7. ZHODNOCENÍ EKONOMICKÉ NÁRO�NOSTI NÁVRHU

Výstavba navržených rodinných dom� si vyžádá nemalé finan�ní prost�edky. Pro propo�et 

dle technickohospodá�ských ukazatel� jsem použil Ukazatele pr�m�rné orienta�ní ceny na 

m�rovou a ú�elovou jednotku dle ÚRS PRAHA, a.s. za rok 2010 a odhadní ceny dle ÚUR.  

Jedná se o hrubý propo�et stavebních náklad�, který má pouze orienta�ní charakter. 

Podrobné hodnoty ekonomického rozpo�tu nejsou p�edm�tem této práce. 

Tab. �.07: Propo�et dle THU 

Položka mj po�et 
mj 

cena/mj 
[K�/ mj] 

Cena s DPH 
[K�] 

A) Stavební objekty 
SO 01 �adový rodinný d�m
 Obestav�ný prostor  [m3] 3200 4747 15 190 400 
SO 02 - 
19 Rodinný d�m 
 Obestav�ný prostor [m3] 7875 5026 39 579 750 
SO 20 Multifunk�ní h�išt�

- um�lá tráva Vario Slide 
Supreme 35, tl.35mm 

[m2] 459 804 369 036 

- asfalt.koberec otev� AKO16, 
tl.50mm 

[m2] 459 194 89 046 

 - st�rkodr�, tl.200mm [m2] 459 240 110 160 
 - št�rkopísek, tl.60mm [m2] 459 180 82 620 
 Celkem  650 862
SO 21 Komunikace a zpevn�né plochy

SO 21.1

Pochozí plochy  
- bet.dlažba zámková, tl.do 
60mm 

[m2] 1150 846 972 900 

SO 21.2
Pojízdné plochy 
-komunikace  

[m2] 3162 1175 3 715 350 

 Celkem 4 688 250 
SO 22.1 Vodovodní p�ípojka     
  - DN 80 PE [bm] 585 2442 1 428 570 

Kanaliza�ní p�ípojka     
SO 22.2 - splašková - PE DN 250 [bm] 577 4300  2 481 100 
SO 22.3 - deš�ová    - PE DN 80 [bm] 580 4100  2 378 000 
 Celkem     4 859 100 
SO 22.4 Plynová p�ípojka 
 - plast  DN 50 [bm] 665 1115 741 475 
SO 22.5 Elektrop�ípojka 

- kabelové vedení zemní AYKY 
3*70+40 mm2 [bm] 585 984 575 640 
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B) Ostatní 
 Terénní úpravy 

- kácení strom� s pr�m. kmene 
<90cm 

[ks] 7 2450 17 150 

C) Celková cena stavební �ásti 67 731 197 

PROJEKT.A INŽENÝR.PRÁCE 2,5 % 1 693 280 
NUS 8% 5 418 495 
REZERVA 10% 6 773 120 

CELKEM 81 616 092

Celková ceny orienta�ního propo�tu varianty B bez DPH vychází na 81 616 092 K�. 
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8. ZÁV�R 

Úkolem diplomové práce bylo navrhnout bytovou zástavbu v �ásti obci Dolní Lhota. 

Návrh tématu byl dán obcí Dolní Lhota. Obec v zastoupení starosty Dolní Lhoty panem 

Mgr. Bc. Vladimírem Sobasem poskytl pot�ebné podklady, které m�ly pro mou práci 

zásadní vliv. P�esn� mi ur�ily velikost �ešeného území, objasnily mi problematiku krajiny a 

základové pom�ry daného území. 

 S výše uvedenými podklady jsem již mohl za�ít pracovat na mé práci, konkrétn� na 

výkresové �ásti. B�hem navrhování jsem narazil na množství problém�, které jsem �ešil 

doporu�enou literaturou a zejména na konzultacích s vedoucí mé diplomové práce, Ing. 

Ji�ím Kalvachem, kterému bych cht�l tímto pod�kovat za spolupráci a za poskytnutí 

cenných informací, které mi usnadnili �ešení a napomohly mi k zvládnutí mé diplomové 

práce. 

 P�ínosem pro mne na této práci bylo, že jsem p�i realizaci návrhu zjistil, co vše 

obnáší obstarat všechny pot�ebné informace o území a zrealizovat svou myšlenku do 

ucelené podoby.  

 Všechny zadané cíle v úvodní �ásti diplomové práce jsem splnil. 

 Navrhl jsem variantní �ešení a vhodné umíst�ní rodinných dom� s napojením na 

p�ší trasy, které spl�ují požadavky, pot�eby a nároky obce. 

 Navrhl jsem �ešení dopravy ve form� p�íjezdové cesty k rodinným dom�m a zajistil  

dostate�né množství parkovacích míst. 

 V záv�ru jsem zpracoval stru�né ekonomické zhodnocení návrhu. 
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