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1. Úvod 
 

Tato diplomová práce �eší vypracování územní studie zástavby v lokalit� ,,Na Vyhlídce “ 

v obci Brn�nec, v �ásti Moravská Chrastová. Lokalita má rozlohu 6,58 ha a nachází se na 

východním okraji obce. 

 
 Žijeme v moderní spole�nosti, která si žádá výstavbu nových, ú�elných, atraktivních a 

v neposlední �ad�  kvalitn� dispozi�n� i technologicky zpracovaných dom� sloužících pro 

pr�mysl, zem�d�lství, vzd�lání, administrativu a další. Nov� vzniklá stavba, jakožto i celé 

uskupení staveb, by m�la zaujmout svým vzhledem, nenudit, ale musí být také vhodn� 

za�len�na do charakteru daného prostoru. Pozemek musí být vhodn� využit, stavby na n�m by 

m�ly být uspo�ádány tak, aby vynikly jeho kladné vlastnosti a naopak aby se minimalizovaly 

jeho vlastnosti záporné. V dnešní  dob� se ustupuje od budování obrovských sídliš� a z�etel se 

klade na kvalitu staveb samotných,  i na následné bydlení.      

 

 Problém sou�asných menších obcí spo�ívá v postupném odcházení mladší generace, 

která odchází za prací do m�st. Ovšem bydlení ve m�st� i na vesnici má své p�ednosti i úskalí. 

Ve m�stech je zpravidla v�tší poptávka po pracovní síle, vyšší platy, v�tší kulturní vyžití 

apod. Naopak  náklady na bydlení a kvalita životního prost�edí ve srovnání s obcí jsou 

neporovnateln� dražší respektive horší. Sen spousty mladých lidí �i pár� je mít svoje vlastní 

bydlení v rodinném domku, ale v dnešní ekonomicky náro�né dob� je pro valnou v�tšinu 

mladých lidí tento sen nerealizovatelný. Jisté �ešení se nabízí v podob� výstavby rodinného 

domu práv� na vesnici, kde jsou p�edevším ceny pozemk� �ádov� nižší než ve m�st�, tím 

pádem je celý zám�r na rodinný d�m podstatn� reáln�jší, alespo� co se finan�ní stránky tý�e. 

Samoz�ejm� není vhodné zamezit odchodu mladší generace do m�st vytvo�ením dnes 

populárních satelitních m�ste�ek.   

 

 V malých vesnicích jako je Brn�nec se nabízí �ešení ve vhodném dopln�ní stávající 

zástavby nebo vytvo�ením a  p�ipravením vhodných pozemk� k nové výstavb� jako je práv� 

lokalita ,,Na Vyhlídce “. Tím, že území bude p�ipravené pro výstavbu, jist� p�iláká 

potencionální zájemce.  
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 Vzhledem k tomu, že obec momentáln� prožívá stavební i rozvojový útlum je jedním 

z úkol� této diplomové práce snaha p�isp�t k atraktivnosti a p�itažlivosti obce a p�ilákat 

produktivní a aktivní obyvatele. Výsledkem této práce je komplexní ucelený návrh územní 

studie z �ásti tvo�ené individuálním bydlením a z �ásti bydlením hromadným. Návrh vychází 

jak z platného územního plánu, tak z požadavk� obce, s jejímiž zastupiteli prob�hla jednání 

s cílem idealizovat jejich p�edstavy s požadavky územního plánu. 

 

 Sou�ástí �ešení je vhodné napojení ploch pro hromadné bydlení na stávající bytové 

domy na severní stran� území a návrhu ploch individuálního bydlení na jižní stran�. 	ešení 

zahrnuje vazby na širší okolí s ohledem na požadavky územního plánu, dopravní napojení 

lokality, �ešení technické infrastruktury v�etn� jejího napojení na stávající vedení, návrh 

zelen�, p�ších komunikací,mobiliá�e, sportovních a odpo�inkových ploch. Sou�ástí �ešení je 

rovn�ž rozbor sou�asného stavu, problém� a limit� v území. 

 

 Jako odborné podklady byly požity územní plán obce, jeho grafická i textová �ást, 

platné normy a vyhlášky, odborné publikace, konzultace s odbornými pracovníky a 

konzultace se zastupiteli obce. 

 

1.1 Podklady pro zpracování 

P�ed zahájením této diplomové práce, potažmo práce na samotných návrzích bylo  nezbytn� 

nutné zajistit dostate�né množství podklad� jako jsou podklady mapové a textové 

dokumentace, historické informace, fotodokumentace a celou �adu ostatních podklad�, 

samoz�ejm� v odpovídající kvalit� a rozsahu. 

 

Obecní Ú�ad Brn�nec:   - Územní plán 

Stavební Ú�ad B�ezová nad Svitavou: - Polohopis 

  - Výškopis 

      - Katastrální mapa 

Jednotliví správci sítí:    - Mapa vedení vodovod� a kanalizací 

      - Mapa vedení plynovodu 

      - Mapa vedení elektrického vedení 

      - Mapa vedení sd�lovacího vedení 

Vlastní podklady:    - Fotodokumentace 

      - Konzultace se zastupiteli obce 
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2. Teoretická východiska 

Znalost názvosloví a odborných termín� je jednou ze základních pom�cek pro dorozumívání 

v technické praxi, proto zde uvádím a vysv�tluji d�ležité pojmy, které se v této práci 

vyskytují. 

 
2.1 Základní pojmy 

 

Územní studie 

Územní studie �eší územn� technické, urbanistické a architektonické podmínky využití 

území. Navrhuje, prov��uje a posuzuje možná �ešení vybraných problém�, p�ípadn� úprav 

nebo rozvoje n�kterých funk�ních systém� v území, nap�. ve�ejné infrastruktury, územního 

systému ekologické stability. [14] 
 
Budova 

Nadzemní stavba prostorov� soust�ed�ná a navenek p�evážn� uzav�ená obvodovými st�nami a 

st�ešní konstrukcí. [5] 

 

Obytná budova 

Stavba ur�ená pro trvalé bydlení, ve které alespo� dv� t�etiny podlahové plochy p�ipadají na 

byty, v�etn� plochy domovního vybavení ur�eného pro obyvatele jednotlivých byt� 

(nezapo�ítávají se plochy spole�ného domovního vybavení a domovní komunikace). �lení se 

na bytové a rodinné domy. [5] 

 

Bytový d�m 

Stavba pro bydlení, ve které p�evažuje funkce bydlení, o �ty�ech a více bytech, p�ístupných  z 

domovní komunikace se spole�ným hlavním vstupem, p�ípadn� hlavními vstupy z ve�ejné 

komunikace. [5] 

 
Sít� technického vybavení 

Jsou nadzemní nebo podzemní vedení v�etn� armatur, za�ízení a konstrukcí na vedení, 

zabezpe�ující napojení území, obcí, jejich �ástí a staveb na jednotlivé druhy technického 

vybavení; podle ú�elu jsou sít� technického vybavení energetické (elektrická silová vedení, 

plynovodní a tepelná), vodovodní, stokové a telekomunika�ní, pop�ípad� jiná vedení 

(nap�íklad produktovody). [6] 
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Mobiliá� 

Je funk�ní vybavení obytných i neobytných prostor sloužící k r�znorodým �innostem od 

relaxace, užitku, �i jako prost�edek práce. Je nedílnou sou�ástí funk�ního vybavení obytných 

a jiných technických a hospodá�ských prostor.  

 

Zele� 

Je soubor živých a neživých prvk� uspo�ádaných podle estetických zásad do více 

funk�ních kompozic, které utvá�ejí nebo dopl�ují dané prost�edí. Z urbanistického hlediska 

se zelení rozumí také funkce území.  

  

 Funk�ní typy zelen� je výraz používaný pro up�esn�ní hlavní funkce základní 

plochy. Popisy funk�ních typ� jsou d�ležitým nástrojem, který se uplat�uje p�i plánování 

rozvoje systému zelen�. 

Funk�ní typy zelen� d�líme do dvou základních skupin: - plochy, na nichž zele� plní        

hlavní   funkci 

 - plochy, na nichž zele� plní funkci 

pouze dopl�kovou [4] 

 

Chodník 

�ást p�idruženého dopravního prostoru ur�ená zejména pro chodce. Je odd�len od hlavního 

dopravního prostoru vertikáln�  nebo horizontáln�. Vertikální odd�lení tvo�í zvýšená obruba 

p�ípadn� dopln�ná zábradlím, sloupky apod., horizontální odd�lení m�že tvo�it postranní 

d�licí (zelený) pás do ší�ky 3,00 m p�ípadn� odvod�ovací proužek nebo cyklistický pruh/pás. 

[9] 

 

Obytná zóna 

Jedna nebo více zklidn�ných komunikací zejména v �ástech obytných soubor� s p�evahou 

pobytové funkce s p�ímou dopravní obsluhou staveb za stanovených podmínek provozu podle 

zvláštního p�edpisu. Prostor místních komunikací v této zón� je opticky, p�ípadn� i fyzicky a 

také hmatov�) rozd�len na prostor pobytový a prostor dopravní se smíšeným provozem a je 

obvykle �ešen v jedné úrovni. [9] 

 
 

 

 4



Parkování 

Umíst�ní vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace, zpravidla  po dobu nákupu, 

návšt�vy, zam�stnání, naložení nebo vyložení nákladu. [7] 

 

Parkovací stání 

Plocha ur�ená pro parkování nebo odstavení vozidla. [7] 

 
Parkovací záliv 

Plocha ur�ená pro jedno nebo n�kolik parkovacích stání s podélným, šikmým nebo kolmým 

�azením umíst�ná podél jízdního pásu. [7] 

 
Parkovišt� 

Venkovní prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše odd�lené od pozemní 

komunikace, na kterém jsou navržena jednotlivá parkovací stání. [7] 

 
Území 

�ást povrchu zem� se zahrnutím prostoru i pod povrchem vymezená ú�elov�. Rozlišujeme t�i 

základní typy území a to kraje, m�sta a obce, �ást m�sta nebo obce, �i ur�itá zóna. 

 
Obec 

Je základním územním samosprávným spole�enstvím ob�an�, tvo�í územní celek, který je 

vymezen hranicí území obce. Zárove� je ve�ejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec 

vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpov�dnost z t�chto vztah� vyplývající. 

 

Zastavitelná plocha 

Je plocha ur�ená územním plánem �i zásadami územního rozvoje k zastav�ní. Je ur�ena 

stavební �árou, stavební hranicí nebo stavební hloubkou. [14] 

 

Zastav�né území 

Je územní obce ur�ené územním plánem nebo postupem stavebního zákona. Do zastav�ného 

území jsou zahrnuty parcely v intravilánu. Výjimkou jsou vinice, chmelnice a p�da pro 

zajiš�ování speciální zem�d�lské výroby. Je vymezeno v územním plánu. Zastav�né území 

v obci m�že být jedno, ale m�že jich být i více. [14] 
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Limity využití území 
Limity využití území jsou závazné podmínky realizovatelnosti zám�r� vyplývajících 

z územního plánování. Ur�ují ú�el, zp�sob, ohrani�ení a podmínky uspo�ádání a využití 

území. Stanovují nep�ekro�itelnou hranici nebo rozp�tí pro využití a uspo�ádání území. Jsou 

pro po�izovatele a projektanty územn� plánovací dokumentace závazné a musí je respektovat. 

 
2.2 Územní plánování 
 
2.2.1 Separace bydlení a vybavenosti 

Cílem územního plánování je vytvá�et p�edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 

území, spo�ívající ve vyváženém vztahu podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, pro 

hospodá�ský rozvoj a pro soudržnost spole�enství obyvatel území, který uspokojuje pot�eby 

sou�asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Územní 

plánování zajiš�uje p�edpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 

�ešením ú�elného využití a prostorového uspo�ádání území s cílem dosažení obecn� 

prosp�šného souladu ve�ejných a soukromých zájm� na rozvoji území. Za tím ú�elem sleduje 

spole�enský a hospodá�ský potenciál rozvoje. 

 

2.2.2 Úkol územního plánování 

Úkolem ÚP je �ešení funk�ního využití území, návrh jeho organizace, v�cné a �asové 

koordinace, a to s ohledem na hodnoty a podmínky v daném území, konkrétn� tedy: zjišt�ní a 

posouzení stavu území, ur�ení limit využití území, návrh funk�ního a prostorového 

uspo�ádání území, ur�ení asana�ních, rekonstruk�ních nebo rekultiva�ních zásah� v území. 

Dále ur�ení ochrany chrán�ných území, objekt�, ochranných pásem a vymezení t�chto území, 

posouzení územn�-technického d�sledku p�ipravovaných staveb a jiných opat�ení v území a 

ur�ení odpovídající �ešení d�sledk�. ÚP ur�uje umíst�ní staveb a územn� technické, 

urbanistické a architektonické zásady jejich umíst�ní, ur�uje zdroje a rezervy území pro jeho 

další rozvoj, ur�uje územn� technická a organiza�ní opat�ení pro optimalizaci využití území, 

prov��uje a posuzuje pot�ebu zm�n v území, vytvá�í v území podmínky pro snižování 

nebezpe�í ekologických a p�írodních katastrof, prov��uje a vytvá�í podmínky pro hospodárné 

vynakládání prost�edk� z ve�ejného .rozpo�tu. [14] 
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Specifické znaky ÚP : - dlouhodobost 

    - velký rozsah �ešeného území s ur�itým po�tem   

       obyvatel 

    - týká se mnoha zájmových skupin, jejichž zájmy má  

       koordinovat 

    - ovliv�uje kvalitu života a životní prost�edí 

    - je soustavnou �inností, cyklicky obnovovanou 

    -  �ídí se platnými zákony[14] 

 

2.2.3.   Nástroje územního plánování 

Základními nástroji územního plánování jsou:  - územn� plánovací podklady 

       - politika územního rozvoje 

      - územn� plánovací dokumentace[14] 

 

2.3   Územn� plánovací podklady 

Územn� plánovací podklady jsou podklady analytické povahy,  které zjiš�ují a vyhodnocují 

stav a vývoj území, a územní studie, které ov��ují možnosti a podmínky zm�n v území; slouží 

jako podklad k po�izování politiky územního rozvoje, územn� plánovací dokumentace, jejich 

zm�n� a pro rozhodování v území. 

Územn� plánovací podklady tvo�í územn� analytické podklady a územní studie. [14] 

 

2.3.1   Politika územního rozvoje 

Politika územního rozvoje ur�uje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkol� 

územního plánovaní v republikových, p�eshrani�ních a mezinárodních souvislostech, zejména 

s ohledem na udržitelný rozvoj území, a ur�uje strategii a základní podmínky pro napl�ování 

t�chto úkol�. 

 Politika územního rozvoje s ohledem na možnosti území koordinuje tvorbu a 

aktualizaci zásad územního rozvoje, tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými 

úst�edními správními ú�ady, a zám�ry na zm�ny v území republikového významu a stanoví 

úkoly zajiš�ující tuto koordinaci. 

 Politiku územního rozvoje po�izuje ministerstvo pro celé území republiky a schvaluje 

ji vláda. 
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Politika územního rozvoje je závazná pro po�izování a vydávání zásad územního 

rozvoje, územních plán�, regula�ních plán� a pro rozhodování v území. [14] 

 

2.3.2   Územn� plánovací dokumentace 

Územn� plánovací dokumentace je tvo�ena zásadami územního rozvoje, územním plánem a 

regula�ním plánem 

 Územní plán je projekt zám�ru, jak uspo�ádat území v budoucích letech. Navrhuje 

využití ploch �ešeného území pro rozli�né funkce, �ešení podzemních i nadzemních 

inženýrských sítí a �ešení objekt�. 

 

2.3.3 Územní studie 

Navrhuje, prov��uje a posuzuje možná �ešení vybraných problém�, pop�ípad� úprav území 

nebo rozvoj v n�kterých funk�ních systémech (nap�. ve�ejná infrastruktura, ÚSES), které by 

mohly významn� ovlivnit nebo podmínit využití a uspo�ádání �ešeného území �i jeho �ástí. 

 Po�izovatel po�izuje územní studii z vlastního nebo jiného podn�tu, nebo tehdy kdy je 

to uloženo UPD. V zadání je ur�en její obsah, rozsah, cíl a ú�el. [14] 

 

2.4  Urbanismus 
Je obor, který v sob� zahrnuje metody, postupy a �innosti pro vytvo�ení harmonického 

usm�rn�ní lidského osídlení; vychází z architektury. Využívá se p�i �ešení výstavby a 

zástavby m�st, obcí a krajiny, �asto jako nástroj  územního plánování. Považuje se za v�dní 

obor, který má zvláštnost v tom, že n�které urbanistické po�iny se sou�asn� považují za 

um�ní, protože urbanismus �eší v�ci nejen technické, ale i výtvarné a estetické. Má 

teoretickou i praktickou stránku. Urbanistická �innost probíhá v prostoru. Každý prostor je 

urbanistickou �inností formován. D�ležitou stránkou je vnímání daného prostoru- to znamená 

schopnost �lov�ka pozorovat p�edm�ty kolem sebe zrakem. 

  

 V tomto pojetí je urbanismus a územní plánování nedíln� propojeno, i když oba obory 

mají své specifické poslání. Oba obory mají své spole�né i odlišné znaky. Urbanismus není 

zásadn� závislý ne zákonech a p�edpisech, hledá obecn� platné zásady a jejich uplatn�ní, 

výsledkem je teorie nebo dílo a je zárove� um�ním, ale i v�dou. [3] 
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2.4.1 Nástroje urbanismu 

Nástroje urbanismu lze obecn� rozd�lit do dvou kategorií, a to na prvky p�írodní a prvky 

um�lé. Mezi prvky p�írodní prvky pat�í:  - terén (rovina, náhorní poloha, údolní poloha) 

      - zele� (3.stupn� – trávníky, ke�e, stromy) 

      - voda (emocionální prvek) 

 Mezi prvky um�lé (statické, dynamické) pat�í: objekty a za�ízení vytvo�ené lidskou 

�inností, nap�íklad: stožáry, železnice, nádrže, silnice, mosty. [3] 

         

2.5  Koncepce rozvoje venkova 

Systematická pé�e o rozvoj region� a obcí je znakem vysp�lého státu. Vytvá�ení koncepcí 

rozvoje je mimo jiné  jednou z priorit �lenských stát� Evropské unie, jejímž �lenem je od 1. 

kv�tna 2004 i �eská republika. Napl�ování této priority klade velké nároky nejen na úst�ední 

orgány státní správy, krajské orgány, ale i na jednotlivé obce. 

  

 Obecným cílem rozvoje venkova je uchování, obnova a rozvoj obcí, který by 

odpovídal pot�ebám obyvatelstva i ochran� životního prost�edí. I ve venkovských oblastech je 

však, a� se to na první pohled nemusí zdát,  plánování rozvoje velmi náro�ným, složitým a 

odpov�dným úkolem. Základem je plánování celkového rozvoje obce ve st�edn�dobém až 

dlouhodobém horizontu. Koncepce rozvoje obcí navazují na národní a regionální plánování. 

P�edevším regionální plánování se snaží ovlivnit rozmíst�ní ekonomických aktivit mezi 

jednotlivé regiony tak, aby byl v co nejv�tší mí�e omezen nerovnom�rný rozvoj. 

 Taková opat�ení bývají garantována vládou a mohou zahrnovat p�ímé investice do 

infrastruktury i do sociální struktury, podn�ty k ovliv�ování a rozhodování firem týkajících se 

umíst�ní aktivit atd. Regionální plánování se pokouší o usm�r�ování rozvoje region� pomocí 

ur�ité strategie, která spojuje fyzické zm�ny s ekonomickou a sociální politikou. 

V souladu s politikou Evropské unie je u nás nov� podporováno mikroregionální plánování 

rozvoje, tedy plánování mikroregion�, jehož sou�ástí je práv� i obec Brn�nec. 

 
2.5.1 Spolupráce s ve�ejností 

Cht�jí-li obce vytvá�et prost�edí, kde lidé mohou žít ve v�tší harmonii se svým okolím a 

sou�asn� v nich povzbudit zájem o realizování rozvojových zám�r�, je nezbytné s nimi být p�i 

plánování i uskute��ování naplánovaných cíl� v neustálém kontaktu. Nesta�í však jen dobrá 

v�le starosty a zastupitelstva, je také pot�eba s lidmi um�t tvo�iv� a v�cn� spolupracovat. 
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2.5.2 Program obnovy venkova 

Program obnovy venkova vyty�uje jako hlavní cíl podporu obyvatel venkova a samospráv 

venkovských obcí vytvo�ením organiza�ních a ekonomických podmínek pro celkovou obnovu 

venkovského prostoru a rozvoj zdravého životního prost�edí, zachování a rozvíjení p�írodních 

a kulturních hodnot venkova. Pro napln�ní tohoto cíle Program definuje sedm základních 

okruh� priorit, které by jednotlivé místní programy obcí m�ly napl�ovat: 

   1) udržení, obnova a rozvoj místních kulturních a spole�enských tradic, 

   životního stylu, pospolitosti obyvatel obce a v�domí vlastní  

   odpov�dnosti za obnovu a rozvoj obce; 

   2) rozvíjení partnerských vztah� se sousedními obcemi i m�sty, se 

   sousedícími mikroregiony a se sp�átelenými obcemi za hranicí �eské 

   republiky; 

   3) rozvoj hospodá�ství, zejména využívajícího místních hmotných 

   zdroj� a zam�stnávajícího místní obyvatele; 

   4) zachování a obnova vlastního obrazu obcí, jejich sep�tí s krajinou, 

   zachování a obnova specifického rázu venkovské zástavby, jeho  

   p�irozené a jedine�né p�sobivosti v míst� a v krajin�, obnova kulturních 

   památek na venkov�; 

   5) úprava ve�ejných prostor� a staveb, zlepšení ob�anské vybavenosti a 

   technické infrastruktury v�etn� technických za�ízení zajiš�ujících  

              ochranu životního prost�edí; 

   6) udržení, obnova a ú�elné využití potenciálu okolní zem�d�lsky  

   využívané krajiny; 

   7) p�evzetí spoluodpov�dnosti za udržování a rozvoj regenera�ní,  

   rekrea�ní a terapeutické funkce venkovského prostoru. 

 

2.6 Limity využití území 
Limity využití území jsou hranicí pro využití území, a to hranicí relativn� nep�ekro�itelnou. 

Základní t�íd�ní limit� vychází z objektu, kterého se využití týká (tedy zpravidla 

funk�ní složky) a z limitovaného jevu (nap�. hluk). 

Druhy limit�: 1) Limity intervalové - ur�ující ohrani�ení, interval p�ípustných hodnot  

  ukazatele využití území. 

  2) Limity vyjád�ené jako p�íkazy a zákazy. 
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  3) P�edb�žné správní podmínky pro návrh využití území v územn� plánovací 

  dokumentaci 

 
2.7 Ochranná pásma 
Mezi typy územních ochran �adíme ochranná pásma, pásma hygienické ochrany, 

zabezpe�ovací pásma, trasy technické infrastruktury, chrán�né oblasti, chrán�né území, 

ochrany ovzduší, ložisek nerost�. Tyto typy ochran stanovují zákony a jiné p�edpisy. 

 V tomto území se zakazují nebo omezují ur�ité �innosti z d�vodu ochrany zájm� 

spole�nosti. Zabezpe�ování a vymezování ochrany všech chrán�ných území, 

chrán�ných objekt�, oblastí a ochranných pásem je základním úkolem územního 

plánování. [3] 

 

2.8 Obytná zóna 
Obytná zóna je oblast, ve které zna�n� p�evládá pobytová funkce nad funkcí dopravní. Její 

za�átek a konec je ozna�en dopravním zna�ením. Charakteristickou vlastností obytných ulic 

je spole�ný pohyb chodc�, cyklist� i motorových vozidel, ovšem nutno dodat, že je d�ležité a 

nutné, aby se všichni ú�astníci  �ídili stanovenými podmínkami. Obytná zóna se m�že skládat 

z jedné �i více obytných ulic. Optimáln� by se m�la skládat pouze ze stavebn� upravených 

obytných ulic a zklidn�ných ploch. Jedna z d�ležitých vlastností je, že svoji polohou a 

umíst�ním by m�la odradit �idi�e motorových vozidel, takže by nem�la umož�ovat nap�íklad 

zkrácení si cesty apod. 

 Obytné ulice se d�lí na dopravní a pobytový prostor. Dopravní prostor je vymezen pro 

pohyb všech ú�astník�  smíšeného provozu a ne jen výhradn� pro motorová vozidla. Naopak 

v pobytovém prostoru není možný pohyb ani stání vozidel. Slouží výhradn� k pobytu a 

odpo�inku obyvatel�m p�ilehlé zástavby.   

Výhody obytné zóny:  - zlepšení podmínek p�ší a cyklistické dopravy 

    - možnost využití uli�ního prostoru pro hru a pohyb chodc� 

    - pomalá rychlost vozidel (20 km/h) p�ispívá k bezpe�nosti 

    - uplatn�ní zelen� 

Nevýhody obytné zóny: - pomalá pr�jezdní rychlost 

    - vyšší nároky na projektantskou �innost 

    - vyšší finan�ní nároky na vybudování  

    - náro�n�jší letní i zimní údržba 

    - problémy s parkováním 
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2.9 Bytový d�m 

Je to stavba pro bydlení, ve které p�evažuje funkce bydlení, s �ty�mi a více byty, které jsou 

p�ístupné z domovní komunikace se spole�ným hlavním vstupem, p�ípadn� hlavními vstupy z 

ve�ejné komunikace. [5] 

  

 V�tšina lidí sní o vlastním individuálním rodinném bydlení, avšak vzhledem 

k finan�ní situaci si jej nemohou dovolit. 	ešení nabízí práv� bytový d�m, který mimo 

základní pobytovou funkci mnohdy nabízí další vybavení v podob� spole�ných místností, 

sušáren apod. V dnešní dob� jsou bytové domy využívány p�edevším mladší generací jako 

jejich  první samostatné bydlení nap�íklad po dokon�ení školy, nebo naopak starší generací, 

která vyhledává pohodlí za dostupné peníze. 

Výhody bytových dom�: - urbanistická ekonomie 

- náklady na zhotovení jednoho bytu (ekonomie výstavby) 

- nízké prostorové nároky 

- spole�né rekrea�ní plochy a zele� 

Nevýhody bytových dom�: - nedostatek intimity 

- akustika 

    - ztráta styku s p�írodou [15] 

 

2.10 Rodinný d�m 

Jde o stavbu pro bydlení, která svým stavebním uspo�ádáním odpovídá požadavk�m na 

rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostor� ur�ena k 

bydlení; rodinný d�m m�že mít nejvýše t�i samostatné byty, dv� nadzemní a jedno podzemní 

podlaží a podkroví.[5] 

 Rodinný d�m si v�tšina lidí staví z d�vodu spln�ní snu a vlastním bydlení, které je 

možno si ztvárnit  dle svých p�edstav, a� už se jedná o funkci estetickou nebo praktickou. 

Mezi ostatní nesporné výhody rodinných dom� pat�í p�ímý vztah k venkovnímu prost�edí, 

akustická pohoda, soukromí a objektová rozmanitost. 

Naopak nejv�tší nevýhodou m�že být, obzvlášt� v dnešní ekonomicky náro�né dob�, 

financování výstavby rodinného domu. Mezi další nevýhody pat�í: náklady na spot�ebu 

materiál�, docházkové vzdálenosti, zv�tšení délky komunikací a technické a dopravní 

infrastruktury. 
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3. Základní údaje o území 
3.1 Charakteristika obce 
3.1.1 Základní údaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr.1 Znak obce 

 

Kraj:   - Pardubický 
Okres:   - Svitavy 
Poloha:  - zem�pisná ší�ka:   49°37'48.574" 

   - zem�pisná délka:  16°31'19.714" 

Katastrální vým�ra: -6,29 km2 

Status:   - obec 

 

3.1.2 Geografické informace 

Obec Brn�nec vznikla historickým vývojem a leží v údolí �eky Svitavy p�ibližn� 15 km jižn� 

od Svitav na silnici I/43 Brno – Svitavy. Je to malá obec o 1 650 obyvatelích (k 31.12.2009) 

nacházející se na hranici mezi Pardubickým a Jihomoravským krajem, ovšem spadá pod kraj 

Pardubický.  

  

 Místní  zna�n� �lenitá krajina je sou�ástí Svitavské pahorkatiny, která je vklín�na mezi 

�eskomoravskou vrchovinu a Brn�neckou vrchovinu. Nejnižší bod se nachází v nadmo�ské 

výšce 365 m.n.m. na jižním okraji, naopak nejvyšší ve výšce 553 m.n.m. na východním 

okraji. 
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Obec na západ� sousedí s k.ú. B�lá nad Svitavou, na severu s k.ú. Zá�e�í nad Svitavou a 

B�ezová nad Svitavou, k.ú. Dolní Rudná  obce Rudná, na východ� s k. ú. Dolní Smržov m�sta 

Letovice, na jihu k.ú. Rozhraní obce Rozhraní a k. ú. Chrastavec obce Chrastavec. 

 

 

 

 

Obr.2 Poloha obce 

 

3.1.3 Historie obce 

Nejstarší písemný záznam o Moravské Chrastové je v listin� olomouckého biskupa     

Konráda  I. z roku 1323. Výše jmenovaný rychtá� nebyl prvním rychtá�em v obci, a proto se  

m�žeme domnívat , že po�átky Mor. Chrastové sahají p�ibližn� do poloviny 13.století. Od té 

doby, p�es 600 let, až do roku 1945 se zde prolínalo �eské a n�mecké obyvatelstvo. N�m��tí 

továrníci, konkrétn� rodina Baderových  zde v roce 1853 a zahájili výrobu hedvábného zboží. 

Tradice textilní výroby má ko�eny až v v 17.století. V místní továrn� nacházela p�evážná �ást 

obyvatelstva obživu. Podle mnichovského diktátu v roce 1938 m�la Mor.Chrastová z�stat 

v oklešt�né �SR. S tímto však místní i okolní henleinovci nesouhlasili a proto zorganizovali 

v noci na 31.10.1938  ozbrojený p�epad vesnice, p�i kterém padli 4 vojáci z p�ivolané 

�s.armády. Po jejím zásahu se museli n�me�tí ordne�i stáhnout  za demarka�ní �áru u B�ezové 

nad Svitavou ( 2 km od vesnice).  

  

 V roce 1944 byl na louce pod chrastovskou školou  mezi železni�ní tratí a �ekou 

Svitavou narychlo  vybudován koncentra�ní tábor. Byla to pobo�ka velkého koncentra�ního 

tábora Gross Rosen. Tábor byl obehnán ostnatým drátem a nep�etržit� hlídán. Tam byli 

v krutých podmínkách umíst�ni židovští v�zni, muži i ženy, v po�tu cca. 1200 osob, aby 
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pracovali na vále�né výrob� pro Oskara Schindlera, kterou tento rozporuplný pán, svitavský 

rodák a aktivní bojovník za rozbití 1.�s.republiky, provozoval v pronajatých prostorách 

nyn�jšího závodu Vitka Brn�nec. Vojenskou výrobu i židovské v�zn� sem p�emístil 

z Krakova v dob�, kdy již n�mecká vojska ustupovala z Ruska. Práv� tyto události  se staly 

úst�edním motivem knihy australského spisovatele Thomase Keneallyho, které dal název  

,,Schindler�v seznam“.Tato kniha se stala p�edlohou nato�ení známého filmu téhož názvu. 

 

3.2 Rozbor stávajícího stavu obce 

 

3.2.1 Miroregion Brn�nec 

Obec Brn�nec je sou�ástí mikroregionu Brn�nec. Tento mikroregion je dobrovolný svazek 

obcí v okresu Svitavy, jeho sídlem je práv� obec Brn�nec a jeho cílem je hájení oprávn�ných 

ekonomických, sociálních, spole�enských a kulturních zájm� obyvatel regionu, �ešení 

problém� p�esahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí, zejména se jedná o úkoly v 

oblasti školství, sociální pé�e, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, ve�ejného po�ádku, 

ochrany životního prost�edí, cestovního ruchu, zabezpe�ování �istoty obce, správy ve�ejné 

zelen� a ve�ejného osv�tlení, shromaž
ování a odvoz komunálních odpad� a jejich 

nezávadného zpracovávání, využití nebo zneškodn�ní, zásobování vodou, odvád�ní a �išt�ní 

odpadních vod, zavád�ní, rozši�ování inženýrských sítí, systém� ve�ejné osobní dopravy k 

zajišt�ní dopravní obslužnosti daného území, správy majetku obcí atd. Sdružuje celkem 11 

obcí a byl založen v roce 2002. 

 

Obce sdružené v mikroregionu: - Banín 

     - B�lá nad Svitavou 

     - Bohu�ov 

     - Brn�nec  

     - Chrastavec 

     - Lavi�né 

     - Rozhraní 

     - Rudná 

     - Študlov 

     - Vít�jeves 

     - Želivsko 
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 Základním prostorem mikroregionu Brn�nec je území nacházející  se v povodí �eky 

Svitavy. Jedná se o území o celkové rozloze tém�� 6 000  ha s celkovým po�tem necelých 

4 000  obyvatel. Území tohoto mikroregionu se nachází v jižní �ásti bývalého 

Východo�eského kraje v bývalém okrese Svitavy. Severní hranice sdílí mikroregion Brn�nec 

s územím svazku obcí Mikroregion Svitavsko, na východ� s územím Sdružení obcí 

Moravskot�ebovska a Jeví�ska, na jihu až jihovýchod� s územím bývalého  okresu Blansko a 

podél západního okraje s územím dalšího mikroregionu svitavského okresu - Poli�sko. Na 

území se nachází �ada chrán�ných p�írodních útvar� a kulturních památek. 

 

3.2.2 Klimatické podmínky 

Území je dle klimatologického �len�ní �R za�azeno do oblasti mírn� teplé. Tento okrsek je 

p�evážn� rozší�en v údolí Svitavy. Západním a východním sm�rem navazuje na chladn�jší 

a vlh�í okrsek. Oblast je charakterizovaná krátkým, mírným a suchým létem. Jaro i podzim 

bývají mírné, zima je chladná s obvyklým trváním sn�hové pokrývky. 

P�evládající sm�ry v�tr� jsou západní (26,8 %) a jihozápadní (16,8 %). �asté jsou i v�try 

severozápadní (14,3 %) a východní (11 %). 

 

 

KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY PRO MEZOKLIMATICKOU OBLAST 
 MT3 

Po�et letních dn� 20 - 30 
Po�et dn� s teplotou 10�C a více 120 - 140 
Po�et dn� se sn�hovou pokrývkou 60 - 100 
Pr�m�rná teplota v lednu -3 - -4 
Pr�m�rná teplota v �ervenci 16 - 17 
Pr�m�rná teplota v dubnu 6 -  7 
Pr�m�rná teplota v �íjnu 6 -  7 
Po�et mrazových dn� 130 - 160 
Po�et ledových dn� 40 - 50 
Po�et dn� se srážkami 1 mm a více 110 - 120 
Úhrn srážek ve vegeta�ním období 350 - 400 
Úhrn srážek v zimním období 250 - 300 
Po�et zamra�ených dn� 120 - 150 
Po�et jasných dn� 40 - 50 

Tab.1 Klimatické charakteristiky oblasti; [18] 

 

3.2.3 Pr�mysl v obci 

Do roku 1995 byla na území obce rozsáhlá pr�myslová výroba. Práci zde nenalezli jen místní 

obyvatelé, ale dojížd�l sem i  nemalý po�et obyvatel sousedních obcí. Obec byla a je 

spojována p�edevším s textilním pr�myslem. Po roce 1995 ale zájem o místní produkty 
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výrazn� klesal a d�íve vyhlášené podniky za�ali snižovat po�ty zam�stnanc�, což m�lo za 

následek zvýšení nezam�stnanosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3 Chátrající areál Vitka a.s. 

 

 V roce 2001 byl pr�myslový závod Vitka a.s. zcela uzav�en a tím ztratilo zam�stnání 

n�kolik desítek lidí.  Uzav�ením se celý tento tovární prostor stal jedním z nejv�tších 

brownfield� na území svitavského okresu a negativn� p�sobí i na obec samotnou. 

V sou�asnosti jsou v obci v provozu dva  pr�myslové závody a to Pr�mstav a Silk and 

Progress.  

 

3.2.4 Bydlení v obci 

Plochy pro bydlení tvo�í podstatnou �ást  ploch zastav�ného území obec. A�koli se jedná o 

malou obec nalezneme zde jak p�vodní zástavbu rodinnými domy, zem�d�lské usedlosti, 

domy m�stského typu, tak i skupiny objekt� bydlení hromadného. Hromadné bydlení je 

umíst�no jak v �ásti obce Moravská Chrastová,  tak v �ásti Brn�nec a spole�n� tvo�í 

nezanedbatelnou �ást možnosti bydlení v obci. 

 

3.2.5 Možnost rekreace 

V obci nedošlo v minulých letech k výraznému rozvoji chata�ení, ale v posledních letech se 

p�edevším �ást obce Chrastová Lhota stala nepsaným centrem víkendových chata�� a o 

víkendech a svátcích je to jedna z nejrušn�jších �ástí celé obce. Pom�rn� dostate�n� jsou 

v území umíst�ny plochy sad� a zahrad a zahrádká�ské osady, jako dopln�k bydlení 
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v bytových domech. Celkov� se na možnost rekreace obyvatel obce neklade velký d�raz a 

tato oblast je pom�rn� zanedbávána. 

 

3.2.6 Ob�anská vybavenost 

Centrem ob�anské vybavenosti obce je budova obecního ú�adu nacházející se v centru �ásti 

Moravská Chrastová v samostatné budov�. V ní je dále umíst�na matrika, policejní stanice a 

pen�žní ústav. V�tšina orgán� státní správy sídlí ve Svitavách, stavebním ú�adem pro Brn�nec 

je M�stský ú�ad v B�ezové nad Svitavou. Poštovní ú�ad je umíst�n ve vyhovujícím objektu 

v jižní �ásti Moravské Chrastové. Za chyb�jícím vyšším ob�anským vybavením 

(zdravotnictví, kultura) obyvatelé dojížd�jí do Svitav. 

 

 Ubytování a stravování poskytuje v obci pouze Lidový d�m, další dv� za�ízení jsou 

bez možnosti ubytování. Za�ízení služeb v obci jsou zastoupeny opravami elektrospot�ebi�� a  

chladících za�ízení. Pro kulturní a spole�enské akce je využíváno Lidového domu s kapacitou 

cca 200 míst a areál dobrovolných hasi�� v �ásti Brn�nec. Mezi nejnavšt�vovan�jší objekty 

ob�anské vybavenosti pat�í místní knihovna, která sídlí v centrální �ásti obce ve 

zrekonstruovaném objektu. V obci se nachází dv� mate�ské školy umíst�né v Brn�nci i 

Moravské Chrastové. Základní škola je rozd�lena do dvou budov, p�i�emž první stupe� sídlí 

ve zrekonstruované budov� v Brn�nci a druhý stupe� v severní �ásti Moravské Chrastové, 

jejíž sou�ástí je i školní jídelna. 

 

 V centrální �ásti Moravské Chrastové je umíst�na kapli�ka svatého Isidora z 1. 

poloviny 18. století. V severní �ásti je modlitebna evangelické církve. H�bitov v obci není, 

ob�ané využívají za�ízení v B�ezové nad Svitavou, Rozhraní a B�lé nad Svitavou. 

 

 V Brn�nci je ve t�ech nov� vystav�ných objektech umíst�no zdravotní 

st�edisko.V jednom z nich je umíst�na i lékárna, nicmén� za odbornými zdravotnickými 

úkony dojížd�jí ob�ané do Svitav. V samostatném objektu v Brn�nci se nachází rehabilita�ní 

klinika. 

 

 Prodejny potravin a smíšeného zboží jsou umíst�ny v centru Moravské Chrastové 

i Brn�nce. Dopln�ny jsou obchody drogerie, železá�ství, textilu a produkty Silk and Progress. 
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 V severní �ásti Brn�nce se nachází h�išt� hojn� využívané pro hasi�ský sport, ale i pro 

jiné sporty, p�edevším kopanou. V centru Brn�nce v areálu základní školy se nachází h�išt� 

s mantinely a tenisový kurt.Ve východní �ásti Moravské Chrastové je umíst�no h�išt� pro 

kopanou. Nutno dodat, že veškeré objekty sloužící pro sportovní ú�ely jsou již zna�n� 

opot�ebovány a mnohé by zasloužili rekonstrukci.  

 

3.2.7 Zele� 

Sídelní zele� v obci je vzhledem k velikosti obce a kvalitnímu krajinnému zázemí 

minimalizována na n�kolik ploch. V dálkových pohledech se uplat�uje krajinná zele� a lesy 

v okolí. Drobné skupiny vzrostlé ve�ejné zelen� jsou i sou�ástí ve�ejných prostranství. V�tší je 

pouze plocha zahrady bývalé Löw-Beerovy vily a plocha dopln�ná mobiliá�em p�ed 

modlitebnou evangelické církve. 

 

3.3 P�ší a cyklistické komunikace 
Samostatná p�ší cesta propojuje sever Brn�nce s B�ezovou, další propojují místní 

komunikace. Podél silnice I/43 v obci je �áste�n� vybudován oboustranný chodník, v jižní 

�ásti �ešeného území není žádný. V centru obce jsou chodníky již vybudované. P�es obec 

nevede žádná zna�ená turistická trasa. Zna�ená trasa se nachází až na k.ú. B�ezové nad 

Svitavou, vede od železni�ní stanice B�ezová nad Svitavou na Rudnou a dál na sever na 

Lanškroun. P�es obec jsou sm�rovány zna�ené cyklistické trasy. 

  

3.4 Dopravní infrastruktura 
3.4.1 Ve�ejná doprava 

Ve�ejná doprava je v obci zastoupena železni�ní a autobusovou dopravou. 

Autobusová doprava je zajiš�ována linkovými spoji. Na �ešeném území se nachází tyto 

autobusové zastávky: - Brn�nec, Mor. Chrastová, pošta 

- Brn�nec, Mor. Chrastová, vozovna �SAD 

- Brn�nec, Mor. Chrastová, cukrárna 

- Brn�nec, Mor. Chrastová, lidový d�m 

   - Brn�nec, Mor. Chrastová, Mariánské údolí 

   - Brn�nec, Mor. Chrastová, žel. st. 

   - Brn�nec, most 

   - Brn�nec, mlýn 
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Zastávky jsou v�tšinou opat�eny �ekárnami jednostrannými i oboustrannými a na silnici I/43 a 

II/363 zálivy pro zastavení.  

 
3.4.2 Železni�ní doprava 

Obcí Brn�nec prochází dvoukolejná elektrifikovaná železni�ní tra� �. 260 �eská T�ebová - 

Svitavy – Brno. Tra� je sou�ástí I. tranzitního železni�ního koridoru, na n�mž je v �ešeném 

území dokon�ena modernizace v�etn� výstavby protihlukových opat�ení.. Obec je 

obsluhována ze stávající železni�ní zastávky �D Moravská Chrastová. 

  

3.4.3 Silni�ní doprava 

Obec Brn�nec je na silni�ní sí� napojena silnicemi: 

     - I/43 Brno - Svitavy -Králíky - státní hranice 

     - II/363 Poli�ka - B�lá n.S. - Mor. Chrastová 

      - III/363 10 Brn�nec - B�ezová nad Svitavou 

     - III/363 11 Brn�nec - B�ezová nad Svitavou 

     - III/363 13 Brn�nec - Chrastavec – Študlov 

     - III/366 7 Brn�nec, Moravská Chrastová – K�enov. 

 Dopravní obsluze obce dále slouží stávající sí� místních a ú�elových komunikací 

v pr�m�rném technickém stavu. 

 

3.5 Technická infrastruktura 

 

3.5.1 Zásobování vodou 
Vodovodní systém obce je �ešen z jímacího území (dvou studní) pro skupinový vodovod 

Brn�nec na katastrálním území Moravské Chrastové. Ze studní je voda �erpána do vodojemu. 

	ešeným územím procházejí trasy B�ezovského vodovodu ( DN 600 a DN 1200) zásobující 

pitnou vodou m�sto Brno. Obec  má vybudován ve�ejný vodovod. Voda jímacího území je 

p�ivedena, respektive �erpána potrubím DN 150 do zemního vodojemu. Z vodojemu je voda 

p�ivedena hlavním zásobovacím �ádem DN 200 do sou�asn� zastav�ného území. 

Provozovatelem vodovodního systému je Obecní ú�ad Brn�nec. Zásobovací �ady ve�ejného 

vodovodu pokrývají celé zastav�né území - je zásobován bytový fond, ob�anská vybavenost, 

pr�myslová výroba. Obec je zásobována v jednom tlakovém pásmu. Profily stávajícího 

potrubí se pohybují v rozmezí DN 80 až DN 200 a  jsou pro zásobování obyvatelstva, 

ob�anské vybavenosti i pr�myslové výroby vyhovující.  
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3.5.2  Odkanalizování 

Na �ešeném území je realizována jednotná kanalizace (výjimku tvo�í pouze lokalita ,,Na 

Vyhlídce“ kde je  realizována i deš�ová kanalizace), která je zaúst�ná do místního recipientu 

– významného vodního toku Svitava. 

  

 V roce 2006 byla na území realizována nová splašková kanalizace v�etn� �OV. Nutno 

podotknout, že její realizace nebyla promyšlená do d�sledk�. Zám�rem bylo, aby místní �OV 

sloužila i pro okolní obce a na toto uvažované množství splaškových vod byla také navržena. 

Ovšem okolní obce se odmítly napojit a z tohoto d�vodu obyvatelé platí výrazn� vyšší ceny 

vodného a sto�ného, protože pro pot�eby pouze jedné obce je �OV zna�n� p�edimenzována. 

V sou�asné dob� je na kanalizaci napojena v�tšina obyvatel. Na splaškové kanalizaci, 

vzhledem ke konfiguraci terénu, je navrženo n�kolik díl�ích kanaliza�ních �erpacích stanic. 

 

 Deš�ové vody budou v maximální mí�e kumulovány na pozemcích, respektive 

odvedeny stávající kanalizací �i povrchov� do nejbližšího otev�eného p�íkopu. Na splaškové 

kanalizaci, vzhledem ke konfiguraci terénu, je navrženo n�kolik díl�ích kanaliza�ních 

�erpacích stanic. 

  

 Na splaškové kanalizaci, vzhledem ke konfiguraci terénu, je navrženo n�kolik díl�ích 

kanaliza�ních �erpacích stanic. Odpadní vody v obci jsou odvedeny gravita�n� a pomocí 

výtla�ných �ád� na �istírnu odpadních vod, která je situovaná na levém b�ehu Svitavy, mezi 

Brn�ncem a Chrastavou Lhotou. Je navržena klasická, mechanicko – biologická �istírna. 

Na �OV Brn�nec budou napojeny odpadní vody z Moravské Chrastové  a Chrastové Lhoty. 

 

3.5.3  Vodní toky v území 

Obcí protéká n�kolik vodních tok�, z nichž nejv�tší jsou: - Chrastovský potok 

        - B�lský potok 

        - �eka Svitava. 

 Nejv�tším vodním tokem nejen v obci, ale i v celém okolí je �eka Svitava protékající 

nap�í� celým územím sm�rem od severu k jihu. Na severní �ásti toku pravideln� dochází 

k záplavám. Nejvíce postiženými �ástmi jsou louky, orné p�dy, ale také pr�myslový areál 

Pr�mstav. 
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3.5.4 Zásobování elektrickou energií 

Obec je zásobována elektrickou energií z hlavních nadzemních vedení  nap�tím 22 kV. 

Z vedení jsou provedeny odbo�ky pro jednotlivé trafostanice. Na �ešeném území je v provozu 

12 trafostanic 22/0,4 kV. Ty zásobují elektrickou energií celou obec s celkovým instalovaným 

výkonem 2960 kVA, který je možné u n�kterých trafostanic zvýšit vým�nou ze výkonn�jší 

jednotku trafa. Elektrické stanice v obci jsou sloupové, betonové nebo p�íhradové, napájené 

nadzemním vedením. Tato za�ízení jsou v dobrém stavu. Distribu�ní sí� nízkého nap�tí je 

v p�evážné mí�e vybudována jako nadzemní. 

 

3.5.5 Zásobování plynem 

Obec Brn�nec je zásobována zemním plynem z vysokotlakého plynovodu DN 150, PN 40 a je 

pln� plynofikována. Vlastní rozvodná sí� obce je provedena v systému st�edotlak. P�es obec 

prochází VTL plynovod DN 150, který je ukon�en VTL regula�ní stanicí. VTL plynovod je 

do �ešeného území p�iveden od západu, od obce Chrastavec. STL je napojen na VTL 

regula�ní stanici. Odtud je STL plynovod veden do obce a místních �ástí. V Brn�nci jsou 

vybudovány STL rozvody, které jsou provozovány v tlaku 0,3 MPa a jsou provedeny v 

profilech 50 až 225. STL rozvod je nov� vybudován.  

. 
3.5.6  Zásobování teplem 

V obci v�etn� místních �ástí se používá pro zásobování teplem zemní plyn. Výjimku tvo�í 

pouze t�i nov� postavené bytové domy v lokalit� ,, Na Vyhlídce“, která k vytáp�ní používá 

d�evní št�pku, která je spalována v koteln� sousedící s domy. Nemovitosti jsou z v�tší �ásti 

napojeny na STL rozvody p�es domovní regulátory. Tam, kde nejsou provedeny p�ípojky 

zemního plynu je používáno jako topné medium p�evážn� pevné palivo. 

. 
3.5.7 Možný rozvoj obce 

Zásadní vliv na rozvoj obce mají i spole�enské zájmy v oblasti dopravy a technické 

infrastruktury. V územním plánu Pardubického kraje jsou v �ešeném území navrženy dv� 

ve�ejn� prosp�šné stavby. Jedná se o nadzemní vedení 2 x 110 kV Svitavy – Brn�nec stavba 

p�eložky silnice I/43. Ob� tyto stavby mají na rozvoj obce zásadní vliv. 

 

 P�edevším stavba výše zmín�ného obchvatu je pro obec velmi významná. Trasa 

obchvatu je vedena východním sm�rem v maximáln� možném odstupu od zastav�ného území 

i zastavitelných ploch, p�esto se ochranné pásmo obchvatu p�ímo  dotýká lokality ,,Na 
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Vyhlídce“, která je v rámci obce nejv�tší plochou ur�enou pro výstavbu. P�ípadná realizace 

by m�la samoz�ejm� vliv na místní drobné podnikatele. Rozvoj obce  je p�edevším sm��ován 

do proluk, enkláv zem�d�lské p�dy v zastav�ném území a volných ploch v obci.  

 
 3.6 Urbanistický charakter obce 
 
Obec Brn�nec je situována p�edevším podél silnice I/43 a podél �eky Svitavy. Z toho vyplývá 

její p�evážn� liniové uspo�ádání s domy umíst�nými pr��elími kolmo k vozovce nebo �ece. 

Na území se nachází rozmanité druhy staveb. P�evládá  p�vodní �adová zástavba, ale 

vyskytují se zde i prvorepublikové vily, zem�d�lské usedlosti, izolované rodinné domy �i 

dvojdomy a v neposlední �ad� také bytové domy. Typické jsou obdélníkové p�dorysy se 

sedlovou st�echou a dv�ma nadzemními podlažími. V posledních letech vzr�stá zájem o 

bydlení v bytových domech, proto nedaleko centra obce vyrostly t�i nové bytové domy, které 

jsou sou�ástí �ešeného území. Nov� postavené rodinné domy mají rozli�ný charakter.  

Centrum vsi má charakter m�stské ulice s nevhodn� zmodernizovanými domy.  
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4. Popis �ešeného území 

 
4.1 Cíl návrhu 
Obec Brn�nec se nachází na silnici I/43, která je spojnicí mezi nejv�tšími okolními m�sty, a to 

Letovicemi a Svitavami, proto je vzhledem k sou�asnému trendu st�hování obyvatel z m�st 

do okolních vesnic její poloha velice výhodná a logicky vznikají nároky na pozemky ur�ené 

pro výstavbu. V územní plánu obce je vy�len�no n�kolik takových ploch. Území �ešené v této 

práci je svou rozlohou nejv�tší ze všech ploch navrhovaných k tomuto ú�elu a zabírá pom�rn� 

zna�nou �ást obce. Obec je krom� bezprost�ední okolí procházející silnice velmi klidnou 

oblastí, proto je v poslední dob� o zdejší bydlení zna�ný zájem. 

 

 Cílem této studie je vytvo�it optimální návrh využití území v lokalit� ,,Na Vyhlídce“, 

které bude sloužit jak pro bydlení hromadné tak pro bydlení rodinné. Sou�ástí návrhu bude 

základní parcelace území, napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu a 

rozmíst�ní jednotlivých objekt� rodinného a hromadného bydlení. 

 

4.2 Identifikace území 
Území se nachází v �ásti obce Moravská Chrastová v centrální �ásti. V dané lokalit� byla již 

provedena výstavba t�í bytových dom�, ke kterým byla vybudována p�íjezdová cesta ze 

silnice I/43, která slouží jako obslužná komunikace pro bytové domy, ale také po ní probíhá 

dovoz d�evní št�pky do skladu nacházejícího se nad �ešeným územím. Sou�asn� s výstavbou 

dom�, byly vybudovány dv� parkovací plochy. První bezprost�edn� sousedící s bytovými 

domy a druhá sousedící s kotelnou na d�evní št�pku, která vytápí práv� tyto objekty. Jelikož je 

celé toto území vedeno v územním plánu, jako území ur�ené k zástavb�, bylo sou�ástí 

výstavby rovn�ž napojení tohoto území na stávající inženýrské sít�, které byly vybudovány 

s dostate�ným naddimenzováním v souvislosti s uvažovanou budoucí zástavbou. Území se 

nachází ve zna�n� kopcovitém terénu. P�evýšení od západního konce k východnímu je tém�� 

50 m. Práv� tato skute�nost spolu s již postavenými bytovými domy, kotelnou a parkovišti 

tvo�í do jisté míry limity využitelnosti této lokality. 
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Obr.4 Stávající bytové domy 

 

Území má celkovou rozlohu  6,58 ha. Ze západní strany je vymezeno stávající zástavbou, 

jižní �ást je vymezena ochranným pásmem zamýšleného silni�ního obchvatu, východní �ást je 

vymezena stávající loukou a ze severní strany území �áste�n� ohrani�uje Chrastovský potok a 

stávající komunikace. Celé toto území je zatravn�né a bez vzrostlé zelen�.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.5 Severní pohled na �ešené území 

 

4.2.1 Stavby v území 

Na daném území byly postaveny v roce 2007 t�i bytové domy, p�íjezdové komunikace k nim, 

parkovací plochy a kotelna na d�evní št�pku. Bytové domy jsou �ty�podlažní, obdélníkového 

p�dorysu se sedlovou st�echou. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou domy na východní 

stran� zapušt�ny do terénu do výšky t�í metr�. Tím vzniká pro byty umíst�né v 1.NP 

nevhodné prost�edí z hlediska chladu a prosv�tlení místností. Z t�chto d�vod� o byty není 

z �ad ob�an� zájem. Celkov� výstavba nebyla provedena p�íliš precizn�. Nev�tší problém 
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spo�íval v absenci parkovacích míst pro nájemníky bytových dom�. Tím vznikaly zna�né 

problémy, protože auta byla parkována na p�íjezdové komunikaci, která k tomu nebyla 

navržena. Postupem �asu byla k dom�m p�istav�na dv� parkovišt�. Jedno bezprost�edn� 

sousedící s nejsevern�ji umíst�ným domem a druhé od n�j p�ibližn� 100 m  vzdálené. První 

parkovišt� je umíst�né na východní stran� dom�, ale problémem je fakt, že domy jsou 

vybaveny pouze vstupem ze strany západní. Z toho d�vodu se problém s parkováním zcela 

neodstranil, ale k jistému zlepšení došlo. Druhé parkovišt� je díky své vzdálenosti od dom� 

zcela nevyužívané. 
 

4.3 Požadavky obce 
Sou�ástí zadání na vypracování této studie byl požadavek obce, aby byly v co nejv�tší mí�e 

využity stávající komunikace vybudované soub�žn� s bytovými domy a pokud možno nebylo 

s t�mito plochami nakládáno k jinému ú�elu než pro který byly postaveny. 

 

 Dále obec požadovala, aby nebyl zcela do d�sledku dodržen stávající územní plán, 

který území rozd�luje na �ást ur�enou pro hromadné bydlení a rodinné bydlení. D�vod 

k tomuto kroku je ten, že stávající bytové domy, které mají sloužit jako sociální byty, nejsou 

zcela napln�ny z d�vodu nevyhledávané koncepce byt� 2 + 1. Další d�vod byl, že nabídka 

hromadného bydlení je v obci celkem kvalitn� pokryta stávajícími bytovými domy. Proto bylo 

po konzultaci s vedením obce docíleno zmenšení plochy ur�ené práv� pro hromadné bydlení, 

což se ale pozitivn� projeví ve zna�ném zv�tšení plochy ur�ené pro rodinné individuální 

bydlení. Vedení obce se rozhodlo zažádat z výše uvedeného d�vodu o zm�nu územního 

plánu.   
 

4.4 Majetkové pom�ry 
Území se skládá ze zna�ného množství pozemkových parcel. Jedná se o pozemkové parcely 

�íslo: 413/2, 413/16, 161/4, 163/1, 161/18, 161/23, 161/22, 161/19, 161/20, 414/5, 413/17, 

917/6, 113/10 a 113/11. Všechny tyto parcely jsou v území zastoupeny celou svojí plochou.  

Výjimku tvo�í pouze pozemkové parcela �íslo 91/5, která je v �ešené ploše zastoupena 

plochou 9 473 m2 , pozemková parcela �íslo 161/2 zastoupena plochou 22 665 m2 a parcela 

�íslo 161/24, jejíž podíl v území �iní 15 591 m2. Všechny výše zmín�né pozemkové parcely 

jsou v majetku obce Brn�nec. 
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4.5 Dopravní dostupnost 
Dopravn� je území dostupné pom�rn� kvalitn�. Nejbližší a zárove�  nejfrekventovan�jší 

autobusová zastávka je od západní strany pozemku vzdálená p�ibližn� 150 m. Železni�ní 

stanice Moravská Chrastová je rovn�ž docházkov� vyhovující a je vzdálena p�ibližn� 400 m. 

Z t�chto d�vod� není v �ešeném území navržena nová autobusová zastávka ani železni�ní 

stanice. 

 

4.6 Limity území 
P�ed samotným �ešením návrh� je nutné zajistit vyjád�ení o existenci sítí od jednotlivých 

správc�. Vedení t�chto sítí a jejich ochranná pásma mohou mít zásadní vyliv na využití 

území. Vzhledem  k faktu, že p�i výstavb� stávajících sítí nacházejících se na �ešeném území 

se po�ítalo s budoucí výstavbou, jsou sít� vedeny vhodným zp�sobem a jen minimáln� 

ovliv�ují možnosti zastav�ní. Proto výsledný návrh nepo�ítá s žádným p�esunutím, omezením 

ani navýšením kapacit stávajících sítí. 

 

 Ovšem jisté limitující prvky zde jsou. �áste�ným omezením je stávající trafostanice 

nacházející se na západní stran�, jejíž ochranné pásmo �áste�n� zasahuje do území a sd�lovací 

vedení O2, které je vedeno od západní strany ke stávajícím bytovým dom�m. Tyto faktory, ale 

rovn�ž výsledný návrh neovliv�ují. Další limitující faktor jsou stávající bytové domy a k nim 

p�íslušné parkovací plochy, kde musí být dodržen požadavek na dodržení minimálních 

odstupových vzdáleností od stávajících staveb.  

 

4.6.1 Ochranná pásma  

Ochranná pásma vyskytující se v �ešené oblasti: - OP vodovodu  

       - OP kanalizace deš�ové  

       - OP kanalizace splaškové  

       - OP sd�lovacího vedení 

       - OP elektrického vedení NN 

       - OP plynovodu 

       - OP transforma�ní stanice 

OP vodovodu je dle zákona o vodovodech a kanalizacích pro potrubí do DN 500 v�etn� 1,5 m 

od vn�jšího líce, pro potrubí v�tší než DN 500 je to 2,5 m. 
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Ochranná pásma podzemních elektrických vedení jsou vymezena po obou stranách krajního 

kabelu, a to  - 3 m pro vedení nad 110 Kv v�etn� 

  - 1 m  pro vedení do 110 Kv v�etn�. 

 

Ochranné pásmo transforma�ní stanice je dle ÚP obce Brn�nec vymezeno okruhem o 

pr�m�ru 10 m. 

 

Ochranné pásmo plynovod� je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 

vzdálenosti od jeho p�dorysu. Ochranné pásmo plynovodu STL �iní 1,0 m. 

 

Ochranné pásmo sd�lovacího vedení  1,5 m po obou stranách krajního vedení. 

 

4.7 Vazba na územní plán 
Dané území je v územním plánu obce Brn�nec vedené p�ímo pro ú�ely bydlení, jak 

hromadného tak individuálního rodinného. Všechny varianty �ešené v této práci pln� 

respektují sou�asný územní plán až na jednu výjimku. Tou výjimkou je zmenšení plochy pro 

hromadné bydlení a její nahrazení plochou pro bydlení rodinné individuální. Územní plán  

rovn�ž stanovuje podmínku zakazující budování nových dopravních napojení na stávající 

komunikace I/43. Tato podmínka je využitím stávajících komunikací rovn�ž spln�na. 

 

4.8 Varianty územní studie 
Výsledkem této studie je využití lokality ,,Na Vyhlídce“, která v sob� zahrnuje prostory pro 

bydlení hromadné, ale i pro bydlení rodinné. Vzhledem k velikosti daného území se jedná o 

zna�ný zásah do stávajícího bydlení v obci. Úkolem studie je navázat na stávající dopravní 

infrastrukturu a na stávající bytové domy. 	ešené území je svým tvarem a p�edevším profilem  

pom�rn�  složité. Studie za�le�uje návrh do širší urbanistické struktury obce, navrhuje 

obsluhu dopravní a technickou infrastrukturu. Výsledná varianta by se m�la stát podkladem 

pro p�ípadné budoucí zájemce o výstavbu v dané lokalit�. 

  

 Tato práce �eší celkem t�i varianty s tím, že první dv� jsou ve fázi konceptu a t�etí 

výsledná varianta již �eší dané území podrobn�ji v�etn� návrhu a výpo�tu profil� a kapacit 

inženýrských sítí, parkoviš�, obslužných komunikací, p�ších komunikací, mobiliá�� a zelen�. 

Rovn�ž je navržen základní typ rodinného domu a ob�anského vybavení v podob� restaurace. 
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4.8.1 Návrh urbanistického �ešení – varianta 1 

Tato varianta klade d�raz na co nejv�tší podíl zastav�ného území a tím i umíst�ní 

maximálního po�tu dom�. Byly navrhnuty pásy jednotlivých dom�, které jsou z východní  a 

západní strany napojeny na navržené komunikace. Vzhledem ke složité konfiguraci terénu, 

byly navrženy terasové domky v po�tu 43, které jsou rozd�leny do p�ti pás� po šesti domech, 

dále na t�i domky samostatn� stojící a na p�t dvojdom�. Domy jsou p�es sebe p�edsazeny 

v závislosti na sklonu terénu. Zám�rem bylo, aby domy kopírovaly terén, a tím docházelo 

k co nejmenším zá�ez�m do stávajícího terénu. U každého domu je navržena zpevn�ná 

plocha. Charakteristickým rysem tohoto návrhu je, že p�edsazené �ásti dom�, slouží jako 

terasa. Parkování je �ešeno jako spole�né formou hromadných garáží, umíst�ných na obou 

okrajích dané zástavby, respektive formou dvou od sebe odd�lených garáží u dvojdom� a 

samostatných garáží u izolovaných dom�. 

 

 Pro ú�ely hromadného bydlení byly navrženy t�i bytové domy obdélníkového 

p�dorysu, o t�ech podlažích sloužících k bydlení a jedním podlažím ur�eným pro parkování. 

Tyto domy zachovávají rozm�ry již vybudovaných bytových dom�. Jednotlivý domy jsou 

koncipovány jako 3 + 1, s tím že parkování je zajišt�no formou spole�ných garáží umíst�ných 

v p�ízemí. Toto �ešení je vhodné vzhledem ke sklonu terénu a odstra�uje nedostatky spojené 

s problémy p�ípadného bydlení v tomto prostoru, jak tomu je v již postavených domech. 

Celkový po�et nov� navržených byt� v hromadném bydlení je 18.   

 

 Mezi stávající a nov� navrženou zástavbou bytových dom� je navržena restaurace, 

která je p�ístupná novým napojením ze stávající komunikace. P�ed restaurací jsou navrženy 

p�íslušné parkovací plochy. V severozápadní �ásti pozemku je umíst�no víceú�elové 

sportovní h�išt� s parkovacím stáním. Toto umíst�ní se jeví jako nejvhodn�jší vzhledem 

k tomu, že na tomto míst� je sklon terénu nejmírn�jší, a tím nedojde k p�ípadným v�tším 

zá�ez�m. 

 

 Veškeré nov� navržené automobilové i p�ší komunikace jsou napojeny na stávající a 

nevytvá�í nové napojení na silnici I/43. Území je napojeno v severní a jižní �ásti. Komunikace 

jsou navrženy ve funk�ní skupin� C s dvoukruhovou obousm�rnou komunikací s návrhovou 

rychlostí 50 km/h. Výjimku tvo�í pouze komunikace vedená podél navržených bytových 

dom�, která je navržena jako funk�ní skupina D1 o ší�ce 8,0 m. Ší�ka ostatních 

automobilových komunikací je 6 m, ší�ka p�ších komunikací je 1,5 m. 
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 Mezi nevýhody této varianty pat�í spole�ný prostor terasy. V p�ípad� domu výše 

umíst�ného tvo�í terasa poch�zí st�echu, ale naopak u domu umíst�ného pod terasou tvo�í 

strop. Tato kombinace je pom�rn� složitá a vznikají složit� �ešitelné sousedské spory. Další 

nevýhodou jsou domy umíst�né v prost�ední �ásti jednotlivých pás� terasových dom�, kde 

vzniká zna�ná docházková vzdálenost od  p�ších komunikací vedených po stranách 

automobilových komunikací k samotnému domu (viz. p�íloha �.2). 

 
4.8.2 Návrh urbanistického �ešení – varianta 2 

Tato varianta klade d�raz na umíst�ní v�tšího po�tu r�zných typ� rodinných dom� a op�t na 

maximální možné zastav�ní území. Jsou navrženy pásy zástavby rodinnými domy, které jsou 

navrženy jako terasové. Zástavba se snaží v co nejv�tší mí�e kopírovat stávající terén. Je 

navrženo celkem 42 dom�, které jsou rozd�leny do t�í šikmých pás� složených z terasových 

dom�, do osmi samostatn� stojích rodinných dom� a do t�í dvojdom�. Jednotlivé terasové 

domy jsou od sebe podéln� odsazeny. Typickým znakem tohoto návrhu jsou rozsáhlé terasy 

rodinných dom�, které mají plochu totožnou s plochou samotného domu. Domy jsou osazeny 

s p�ihlédnutím na tvar a sklon terénu a jsou z východní i západní strany  napojeny na nov� 

navržené komunikace. Parkování je pro každý d�m �ešeno samostatnou garáží v prostoru pod 

domem, který vznikne v d�sledku terasovitého uspo�ádání. V jižní �ásti je navrženo osm 

samostatn� stojích rodinných dom� umíst�ných podél navržené komunikace. Parkování je 

�ešeno v suterénu v samostatné garáži a na p�íjezdové komunikaci. V severovýchodní �ásti 

území jsou umíst�ny �ty�i terasové dvojdomy. Terasy vzniknou odsazením výše položeného 

domu. Parkování je �ešené formou dvou od sebe odd�lených garáží. Další vzniknou na 

p�íjezdové cest�.  

 

 Hromadné bydlení je v této variant� zastoupeno t�emi bytovými domy s podzemními 

garážemi, obdélníkovým p�dorysem a sedlovou st�echou. Domy zachovávají rozm�ry i 

vzhled stávajících bytových dom� a jsou navrženy jako 3 + 1 s tím, že první podlaží tvo�í 

spole�né garáže a další t�i tvo�í bydlení. Toto �ešení je vhodné vzhledem ke sklonu terénu a 

odstra�uje nedostatky spojené s problémy p�ípadného bydlení v tomto prostoru, jak tomu je 

v již postavených domech. Celkový po�et nov� navržených byt� v hromadném bydlení je 18.   

Tato skupina bytových dom� je obslužnou komunikací spolu s komunikací pro p�ší napojena 

na stávající komunikace. 
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 Mezi izolovanými rodinnými domy a dvojdomy je umíst�ná restaurace s parkovací 

plochou a tvo�í centrum nov� navržené zástavby. V severozápadní �ásti území je umíst�no 

víceú�elové sportovní h�išt� s parkováním. Parkovišt� je umíst�no podéln� s komunikací, 

�ímž nedojde ke zbyte�n� hlubokému zá�ezu do stávajícího terénu. 

 

 Veškeré nov� navržené automobilové i p�ší komunikace jsou napojeny na stávající a 

nevytvá�í nové napojení na silnici I/43. Území je napojeno v severní a jižní �ásti. Komunikace 

jsou navrženy ve funk�ní skupin� C s dvoupruhovou obousm�rnou komunikací s návrhovou 

rychlostí 50 km/h. Výjimku tvo�í pouze komunikace vedené mezi terasovými  domy, která je 

navržena jako funk�ní skupina D1 o ší�ce 8,0 m. Ší�ka automobilových komunikací je 6 m, 

ší�ka p�ších komunikací je 1,5 m s tím, že mezi automobilovou a p�ší komunikací je umíst�n 

zelený pás o ší�ce 0,8 m, který p�ispívá k bezpe�nosti a slouží k umíst�ní zelen�.  

Mezi nevýhody této varianty pat�í spole�ný prostor terasy. V p�ípad� domu výše umíst�ného 

tvo�í terasa poch�zí st�echu, ale naopak u domu umíst�ného pod terasou tvo�í strop. Tato 

kombinace je pom�rn� složitá a vznikají složit� �ešitelné sousedské spory (viz. p�íloha �.3). 
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5. Podrobné �ešení hlavní varianty 

 
5.1 Urbanistické �ešení 
Hlavní návrh se snaží v co nejv�tší mí�e navázat na stávající budovy, dopravní a technickou 

infrastrukturu a v neposlední �ad� i  na zachování vesnického rázu a dané urbanistické 

struktury obce.  Zárove� se snaží novou obytnou zástavbu navrhovat dle moderních  

urbanisticko-architektonických princip�. Hlavní návrh maximáln� využívá místních 

podmínek a pom�r� a snaží se t�chto faktor� využít. Území se nachází ve zna�ném sklonu. 

P�evýšení od nejzápadn�jšího konce území k nejvýchodn�jšímu je 45 m. Z tohoto d�vodu 

byly pro zástavbu rodinnými domy vybrány domy terasové, které se snaží p�izp�sobit danému 

sklonu terénu tak, aby docházelo k co nejmenším terénním úpravám a zá�ez�m. Velikost 

parcel se pohybuje od 748 m2 ( parcela �.7) do 1 421 m2 (parcela �.22). Tento rozptyl dává 

p�ípadným stavebník�m zna�nou volnost p�i výb�ru velikosti stavební parcely, dle finan�ních 

i jiných požadavk� a rovn�ž byl jedním z požadavk� zadavatele. Uli�ní prostory jsou tvo�eny 

obslužnou komunikací funk�ní skupiny C o ší�ce 6,0 m nebo komunikací funk�ní skupiny D, 

podskupiny D1 (obytná zóna) dle �SN 73 6110. 

 

Základní informace: - celková vým�ra území 65 800 m2. 

   Z toho: 

- komunikace 8 822 m2 ( 13,4 % z celkové vým�ry ) 
   - RD,OV, BH  6 024 m2 ( 9,2 % z celkové vým�ry ) 

   - stávající BH, plochy odpo�inku,sportu 1212 m2 (1,9 % z celk vým�ry ) 

   - soukromé parcely, ve�ejná zele� 49 742 m2(75,5 % z celk. vým�ry ) 

 

 Celkem je navrženo 36 samostatn� stojících rodinných terasových dom� a 3 bytové 

objekty, které jsou výrazn�  pod�ízeny místnímu �lenitému terénu. Bytové domy jsou 

obdélníkového p�dorysu, se sedlovou st�echou a o t�ech podlažích sloužících k bydlení a 

jedním podlažím ur�eným pro parkování. Tyto domy zachovávají rozm�ry již vybudovaných 

bytových dom�. Jednotlivé domy jsou koncipovány jako 3 + 1, s tím že parkování je zajišt�no 

formou spole�ných garáží umíst�ných v p�ízemí. Toto �ešení je vhodné vzhledem ke sklonu 

terénu a odstra�uje nedostatky spojené s problémy p�ípadného bydlení v tomto prostoru, jak 

tomu je v již postavených domech. Celkový po�et nov� navržených byt� v hromadném 
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bydlení je 18 a jsou p�ístupné z východní i západní strany. Tyto byty spl�ují požadavky 

zadavatele na vytvo�ení prostorn�jšího bydlení než je tomu ve stávajících bytových domech.  

 

Návrh respektuje regulativa ÚP obce Brn�nec, který ur�uje: 

- pro BR 1-2 nadzemní podlaží, p�ípustné podsklepení  

- pro BH 3-4 nadzemní podlaží, p�ípustné podsklepení 

 

 Pro zvýšení pohodlí obyvatel v �ešeném území je navržena ob�anská vybavenost – 

restaurace. Nachází se v centu východní �ásti území. P�ed restaurací jsou navrženy p�íslušné 

parkovací plochy. V severozápadní �ásti pozemku je umíst�no víceú�elové sportovní h�išt� 

s parkovacím stáním primárn� ur�ené pro širokou ve�ejnost. Toto umíst�ní se jeví jako 

nejvhodn�jší vzhledem k tomu, že zde je sklon terénu nejmírn�jší, a tím nedojde k p�ípadným 

v�tším terénním úpravám. Nad h�išt�m se nachází ve�ejná odpo�inková plocha se zelení, 

zpevn�nými komunikacemi a amfiteátrem, jehož tvar kopíruje terén a v p�ípad� pot�eby m�že 

sloužit jako tribuna pro diváky. Další ve�ejná odpo�inková plocha se nachází ve východní 

�ásti za bytovými domy a bude �áste�n� zast�ešená. V území je vzhledem k požadavk�m na 

zpomalení odtoku srážkových vod do deš�ové kanalizace umíst�na reten�ní nádrž, jejíž okolní 

plocha bude rovn�ž sloužit k relaxaci. 

 

5.2 Dopravní �ešení 
 

5.2.1 Obslužné komunikace 

Jednou z podmínek zadavatele, bylo navrhnout dopravní obslužnost území napojením na 

stávající komunikace, které již byly vytvo�eny spolu s bytovými domy. Mimo této 

podmínky stanoví p�ímo územní plán obce Brn�nec, že je nep�ípustné vytvá�et jakékoliv další 

dopravní napojení na silnici I/43.  Veškeré nov� navržené automobilové i p�ší komunikace 

jsou napojeny na stávající a nevytvá�í nové napojení na silnici I/43. Navržené komunikace 

vytvá�í  sí� navzájem propojených dvoupruhových komunikací, obytných zón a stávajících 

komunikací.  

 

 Úkolem obslužných komunikací je jednak  zajistit celkovou dostupnost území, ale také 

p�íjezd ke všem stavebním parcelám. Veškeré komunikace spl�ují dle �SN 73 6110 

minimální polom�ry oblouku v závislosti na jeho p�í�ném sklonu a návrhové rychlosti. Tyto 
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komunikace umož�ují p�íjezd nejen obyvatel�m, ale také vozidl�m pro odvoz komunálního 

odpadu, údržbu území, zásobování ob�anské vybavenosti a složkám integrovaného 

záchranného systému. Území je napojeno v severní a jižní �ásti. Komunikace jsou navrženy 

ve funk�ní skupin� C s dvoupruhovou obousm�rnou komunikací s návrhovou rychlostí 50 

km/h. Jejich ší�ka je 6,0 m, s tím že po jedné stran� je umíst�n pás zelen� o ší�ce 2,0 m a p�ší 

komunikace ší�ky 1,5 m. 

 

Tab.2 Skladba komunikace funk�ní skupiny C 

MATERIÁL TLOUŠ�KA VRSTVY (mm) 
ACO   60   
SPOJOVACÍ POST�IK   -   
R-MAT   60   
ŠT�RKODR�,frakce 0-32 mm   150   
ŠT�RKODR�,frakce 0-63   200   

CELKOVÁ TLOUŠ�KA   470   
 

 

 V pásu zelen� jsou umíst�ny podélné parkovací zálivy o rozm�rech 2,0 m x 6,75 m 

v souladu s �SN 73 6056. Výjimku tvo�í pouze komunikace na severní stran� území a 

v centrální �ásti území. Ob� tyto komunikace jsou  navrženy jako funk�ní skupiny D, 

podskupiny D1 (obytná zóna) dle �SN 73 6110 o ší�ce 8,0 m a budou provedeny ze zát�žové 

zámkové dlažby. V této studii vzniknou celkem �ty�i nové k�ižovatky, u kterých musí být dle 

�SN 73 6102 dodrženy rozhledové pom�ry. V této studii nemají pom�ry  vliv na umíst�ní 

jednotlivých dom�. K�ižovatky jsou stykové tvaru ,, T ”. 

 

Tab.3 Skladba komunikace funk�ní skupiny D1 

MATERIÁL TLOUŠ�KA VRSTVY (mm) 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA   80   
ŠT�RKODR�,frakce 0-4 mm   40   
ŠT�RKODR�,frakce 0-32 mm   150   
ŠT�RKODR�,frakce 0-64 mm   200   

CELKOVÁ TLOUŠ�KA   470   
 

 Tyto zóny jsou primárn� ur�eny pro pobytovou funkci, která zna�n� p�evládá na 

funkcí dopravní. Vjezd i výjezd z t�chto zón je ozna�en p�íslušnou dopravní zna�kou “obytná 

zóna” nebo “konec obytné zóny”. Rychlost v t�chto úsecích je ze zákona 20 km/h. Dalším 
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bezpe�nostním prvkem p�ed vjezdy a výjezdy do t�chto zón jsou zvýšené nájezdové rampy. 

Po stranách obytných zón jsou navržena odstavná stání tak, aby na každý rodinný d�m 

p�ipadalo jedno podélné otev�ené stání a jedno garážové stání.  

 

 Navržené komunikace budou od zeleného pásu odd�lené obrubníkem s výškovým 

rozdílem 0,2 m. P�íjezd k navrženým bytovým dom�m je �ešen prodloužením stávající 

komunikace, kterou bude kopírovat komunikace pro p�ší v ší�ce 1,5 m. Na konci tohoto 

prodloužení bude z�ízeno obratišt�. Napojení jednotlivých parcel je provedeno z obslužných 

komunikací p�ípadn� obytných zón samostatným sjezdem opat�eným sníženým obrubníkem 

s maximálním výškovým rozdílem 0,02 m a bude provedeno ze zát�žové zámkové dlažby. 

P�íjezdové komunikace jsou ší�ky 3,0 m. Restaurace a její zásobování je napojené odbo�ením 

z probíhající komunikace v ší�ce 6,0 m. Toto odbo�ení  je ur�eno i pro p�íjezd na parkovišt� 

ur�ené pro hosty restaurace. 

 

5.2.2 Statická doprava 

Pro pot�eby rodinných dom� jsou navržena dv� parkovací stání. Jedno kryté garážové o 

rozm�rech 3,5 m x 5,0 m a druhé umíst�né podéln� s p�ilehlou komunikací v zálivu o rozm�ru 

2,0 m x 6,75 m. Dv�ma odstavnými místy není vybaveno pouze šest rodinných dom� 

v centrální �ásti území. Tento fakt byl brán v úvahu p�i návrhu parkovišt� p�ed blízkou 

restaurací a po�et stání byl navýšen práv� o �ty�i místa tak, aby všechny domy v území m�ly 

k dispozici dv� stání. 

 

 Parkování pro bytové domy je �ešené formou podzemních garáží. Pro každý byt je 

navrženo jedno odstavné stání. Celková kapacita t�chto garáží je 7 odstavných stání o 

rozm�rech 2,5 m x 5,0 m  plus  stání ur�ené pro osoby s omezenou schopností pohybu 

s rozm�ry 3,5 m x 5,0 m dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. Pro krátkodobé parkování bude využíváno 

stávající parkovišt� umíst�né p�ed navrženými domy pop�ípad� nevyužívané parkovišt� na 

sever od bytových dom�, vzdálené p�ibližn� 50 m. 

 

 Parkování u víceú�elového sportovního h�išt� je navrženo v po�tu 11 míst o 

rozm�rech 2,5 m x 5,0 m. Jedno stání o rozm�rech 3,5 m x 5,0 m je ur�ené pro osoby 

s omezenou schopností pohybu  dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických 
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požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. Stání je p�im��en� dimenzované 

pro pot�eby sportovc�, divák� i p�ípadných návšt�vník� odpo�inkových ploch. 

 
Výpo�et po�tu parkovacích míst pro parkovišt� ,, P2 ,,dle �SN 73 6110  

-výpo�et je odvozen od stupn� automobilizace 600 vozidel/1000 obyvatel (1 vozidlo na 1,67 

obyvatele) 

Celkový po�et stání  : 

N=Oo . Ka + Po . Ka . Kp 

N…celkový po�et stání pro navrhovanou stavbu 

Oo..základní po�et odstavných stání p�i stupni automobilizace 400 vozidel/1000 

obyvatel(=po�et stálých stání pro ubytované) 

Po…základní po�et parkovacích stání 

Ka..sou�initel vlivu automobilizace 

Kp…sou�initel redukce po�tu stání 

 

Oo= 0 

Ka= 1,5 

 
Po, hrá�i = 5 (sportovišt� tréninkové,rekrea�ní – 2 návšt�vníci na jedno ú�elové  stání) 
 
Po, diváci = 1 (sportovišt� s diváky 8-10 na jedno ú�elové  stání) 
 
Po, park = 1 ( plocha v m2 �  10000 m2  na jedno ú�elové stání) 
 
Kp=1 (skupina 1-obce do 5 000 obyvatel,) 
 
N= 0 + 7 .1,5 . 1 = 10,5  � nutno navrhnout 11 stání  + 1 stání pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace  

 

 Restaurace je uvažována jako restaurace 4. skupiny a dle tohoto faktu bylo p�istoupeno 

k samotnému výpo�tu kapacity parkovišt�. Samotná parkovací plocha je rozd�lena na dv� 

�ásti, které od sebe d�lí výškov� odd�lená p�ší komunikace. Tato parkovací plocha je 

zám�rn� naddimenzována, aby každý rodinný d�m m�l k dispozici dv� odstavná místa. Tento 

požadavek nelze dodržet u šesti dom� v centrální �ásti území, proto budou mít obyvatelé 

t�chto dom� druhé odstavné místo práv� zde. Parkovišt� zahrnuje 28 stání o rozm�rech 2,5 m 

x 5,0 m 
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Výpo�et po�tu parkovacích míst pro parkovišt� ,, P1 ,,  

Celkový po�et stání :  
 
 N=Oo . Ka + Po . Ka . Kp 
 
N…celkový po�et stání pro navrhovanou stavbu 
Oo..základní po�et odstavných stání p�i stupni automobilizace 400 vozidel/1000 

obyvatel(=po�et stálých stání pro ubytované) 

Po…základní po�et parkovacích stání 

Ka..sou�initel vlivu automobilizace 

Kp…sou�initel redukce po�tu stání 

Oo= 6 

Ka= 1,5 

 
Po,restaurace = 12,5 (restaurace 4. skupiny – 8-10 m2 na jedno ú�elové  stání) 
 
Kp=1 (skupina 1-obce do 5 000 obyvatel,) 
 
N= 6 . 1,5 + 12,5 .1,5 . 1 = 27,75  � nutno navrhnout 28 stání  + 2 stání pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace  

 

5.2.3 P�ší komunikace 

Podél všech obslužných komunikací je po jedné stran� navržena p�ší komunikace o ší�ce 1,5 

m. Tyto komunikace navazují na stávající a tvo�í ucelený systém. Navržený zelený pás ší�ky 

2,0 m slouží nejen pro podélné parkování, ale také jako bezpe�nostní odstup od dopravního 

prostoru.  Povrch chodníku bude rovný, pevný, upravený proti skluzu a bude vyspádován 

sm�rem k automobilové komunikaci. V �ešeném území jsou vzhledem k o�ekávané malé 

hustot� provozu navrhnuta dv� místa pro p�echázení o ší�ce 3,5 m a jeden p�echod pro chodce 

ší�ky 4,0 m. 

 

Tab.4 Skladba komunikace pro p�ší 

MATERIÁL TLOUŠ�KA VRSTVY (mm) 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA   60   
ŠT�RKODR�,frakce 4-8 mm   40   
ŠT�RKODR�,frakce 0-32 mm   200   

CELKOVÁ TLOUŠ�KA   300   
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5.3 Typový d�m 

Sou�ástí zadání této práce není �ešení typového domu, p�esto se jím v práci �áste�n� 

zabývám. Návrh terasového domu je zna�n� složitým procesem. Konfigurace terénu 

v �ešeném území však tuto variantu p�ímo nabízí. D�m je �ešen s ohledem na sklon terénu, 

který zna�n� kolísá a taktéž je velký d�raz kladen na vytvá�ení co nejmenších zá�ez� do 

stávajícího terénu. Základem domu jsou dv� podlaží o stejných velikostech. Princip spo�ívá 

v tom, že dle orientace domu k automobilové komunikaci je spodní, potažmo vrchní patro 

odsazeno od vrchního respektive spodního. Tímto uspo�ádáním vzniká terasa, která je stejn� 

dlouhá jako je práv� odsazení jednotlivých pater domu. Odsazení pater je závislé na sklonu 

terénu a m�že být dlouhé dle pot�eby. Proto se délka terasy a potažmo délka celého domu 

m�ní, aby bylo dosaženo co nejv�tšího p�iblížení sklonu terénu. Každému nov� navrženému 

domu p�ipadají dv� parkovací stání. První z odstavných míst je vy�ešeno garáží o rozm�rech 

3,5 m x 5,0 m p�ímo vestav�nou do dispozice domu. Podle orientace terénu vzhledem k silnici 

je garáž umíst�na v 1. NP nebo v 1.PP a je p�ístupná p�ímo z p�ilehlé komunikace. Druhé 

stání je umíst�no p�ed domem a je orientováno podéln� s komunikací a umíst�no v zálivu o 

ší�ce 2,0 m a délce 6,75 m. Dv�ma odstavnými místy nejsou vybaveny pouze �ty�i rodinné 

domy v centrální �ásti území. Tento fakt byl brán v úvahu p�i návrhu parkovišt� p�ed blízkou 

restaurací a po�et stání byl navýšen práv� o �ty�i místa tak, aby všechny domy v území m�ly 

k dispozici dv� stání. 

 

 Rodinný d�m je navržen jako dvoupodlažní s rozm�ry jednoho podlaží 8,0 m x 11,0 

m, celková zastav�ná plocha tomu tedy �iní 176,0 m2. Celková délka domu je závislá na 

p�edsazení jednotlivých pater. V hlavní variant� se vykytují dv� délky, a to 18, 5 m nebo 16, 0 

m. V p�ípad� délky 18,5 m má terasa plochu 60,0 m2, v p�ípad� délky domu 16,0 má terasa 

plochu 36 m2. 

 

V 1.NP je umíst�n: - 2 x pokoj (2x13,95 m2) 

   - wc s p�edsíní (3,4 m2) 

   - garáž (17,5 m2) 

   - tech.místnost (4,65 m2) 

   - komunikace (12,57 m2) 

   - pracovna (12,0 m2) 

   - botník (3,4 m2) 
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Ve 2.NP je umíst�n: - obývací pokoj s kuchyní (44,04 m2)  

   - hygienické zázemí (7,5 m2) 

   - ložnice (13,95 m2) 

   - pokoj (13,95 m2) 

   - komunikace (6,84 m2) 

 

 Vstup je orientován na východní stranu. Obývací pokoj je propojen s prostorem 

zahrady. V obou pokojích v 1.NP  jsou umíst�ny dve�e p�ímo propojující pokoje s terasou. 

Ob� patra podlaží jsou vybavena hygienickým zázemím. Vytáp�ní a oh�ev TUV  bude �ešeno 

bu
 elektricky nebo plynem, dle uvážení každého stavebníka. Pozemek je vždy propojen 

s automobilovou i p�ší komunikací p�íslušným sjezdem. Zásobování vodou bude zajišt�no 

vodovodní p�ípojkou z nov� vybudovaného �ádu. Splaškové vody budou svedeny do nov� 

vybudovaného �ádu splaškové kanalizace. Deš�ové vody budou �áste�n� svedeny do nov� 

vybudované deš�ové kanalizace a �áste�n� budou likvidovány vsakováním. Napojení NN a 

plynu bude rovn�ž provedeno z nov� vybudovaného podzemního vedení. 

 

5.4 Restaurace 
Pro pot�eby obyvatel v �ešeném území potažmo i v celé obci je v centrální �ásti území 

umíst�na restaurace. Podobné za�ízení v celé obci chybí a umíst�ní nedaleko od centra se jeví 

jako vhodná varianta. Objekt je p�ístupný p�ší i automobilovou komunikací. V západní �ásti 

je umíst�na parkovací plocha s kapacitou 28 míst o rozm�rech 2,5 m x 5,0 m a 2 místa o 

rozm�rech 3,5 m x 5,0 m. Hlavní vstup do restaurace je umíst�n na západní stran� objektu. 

Komunikace pro zásobování je spole�ná s p�íjezdem na parkovací plochu. Vedená je z 

p�ilehlé komunikace a její ší�ka je 6,0 m. Objekt je navržen jako jednopodlažní, 

obdélníkového p�dorysu o rozm�rech  11,0 m x 33,0 m s plochou st�echou.  

 

P�dorysná plocha je rozd�lena na: - restauraci (138,9 m2) 

     - kuchy� (plus zázemí a sklady) (64,8 m2) 

     - salonek (57 m2)  

     -  hygienické prostory salonku (12,8 m2)  

     - hygienické zázemí restaurace (31,02 m2) 

     - komunikace (12,88 m2) 
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 Plochu restaurace je možno rozd�lit do dvou �ástí, salonek a samotný prostor 

restaurace. Oba tyto prostory jsou od sebe odd�lené, provozn� zcela nezávislé, vybavené 

vlastním hygienickým zázemím a odd�lenými vchody. Za objektem na východní stran� je 

navržena relaxa�ní plocha s mobiliá�em a zelení.  

 

5.5. Zele� 
Zele� v území je d�ležitým faktorem této práce.  Nejen že pozitivn� p�sobí na lidskou 

psychiku, ve v�tších uskupeních vytvá�í relaxa�ní plochu, ale má také funkci ochrannou. 

 

 Ochrannou funkci zele� vykonává podél stávající komunikace na severní stran� území. 

V této �ásti jsou vedeny inženýrské sít�, proto je nutné zde vysazovat pouze zele� s m�lkým 

ko�enovým systémem. V návrhu jsou vy�len�ny �ty�i ve�ejné plochy pro odpo�inek a 

relaxaci, jejichž sou�ástí je zele� a tvo�í zde dominantní prvky  (viz.výkres �.12). Výsledná 

varianta uvažuje zelený pás mezi p�ší a obslužnou komunikací. Zde je s ohledem na vedení 

inženýrských sítí rovn�ž navržena pouze zele� s m�lkým ko�enovým systémem a nízkým 

vzr�stem. S umíst�ním v�tších strom� a ke�� se po�ítá pouze v okolí bytových dom� a ve 

východní �ásti pozemku restaurace. Výsadba zelen� na soukromých pozemcích je ponechána 

v režii vlastník� pozemk� s tím, že v místech rozhledových trojúhelník� a sm�rových oblouk� 

obslužné komunikace musí mít p�im��enou výšku, aby nebránila v rozhledu. Tato výška je 

dána 0,7 m nad úrove� komunikace. Je doporu�ené vysazovat stromy a ke�e, které jsou 

v p�ilehlém okolí obvyklé. Veškeré ve�ejné plochy budou zatravn�né a pravideln� udržované.  

 

 

5.6 Víceú�elové sportovní h�išt� 
V navržené zástavb� je v západní �ásti podél obslužné komunikace umíst�no víceú�elové 

sportovní h�išt�. Jeho umíst�ní práv� v této �ásti je ovlivn�no nevelkým sklonem, tím pádem 

vznikají menší zemní práce v d�sledku snadn�jšího zasazení h�išt� do terénu. Je ur�eno pro 

pestrou škálu sport� jako kopaná, basketbal, tenis atd. K dispozici je zde parkovací plocha 

dimenzovaná jak pro p�ípadné hrá�e, tak pro diváky. P�ípadní diváci mohou využít amfiteátr 

umíst�ný v terénu tak, aby byl na herní plochu optimální výhled. H�išt� je primárn� ur�eno 

pro obyvatele �ešeného území, ale vzhledem k místnímu nedostatku sportovních ploch lze 

o�ekávat i zájem širší ve�ejnosti.  

 

 40



5.7 Technická infrastruktura 

 

5.7.1 Zásobování vodou 

V �ešeném území již byla provedena �áste�ná výstavba veškerých pot�ebných inženýrských 

sítí, vodovodního �ádu nevyjímaje. Stávající potrubí je provedeno z DN 110 PE. Do území 

vstupuje na jeho západní hranici a ukon�eno je v nejvyšším bod�, který se nachází cca 200 m 

nad navrhnutou zástavbou. Navržený vodovodní �ád se skládá ze �ty� úsek� a  je �áste�n� 

tvo�en systémem okruhovým a �áste�n� v�tevným. Celková délka nového vodovodního 

vedení je 786 m a je na n�j napojeno všech 36 rodinných dom�, 3 bytové domy a 

restaurace.Všechny tyto objekty budou napojeny vlastní vodovodní p�ípojkou s vodom�rem. 

V návrhu se vyskytují dva druhy DN potrubí a to 80 a 100. Materiál zvolený pro nové vedení 

je PE. V celém území jsou rozmíst�ny 4 hydranty (viz.výkres �.8). 

 

Výpo�et dle CSN 75 5401 

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

Úsek �.1 

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. 

5 x RD ( 4 os/d�m=20 osob)…35+4 m3/rok � 106 l/os.den � Qp,b = 2 136  l/den 

Qmax,denní =Qp,b * kd = 2 136* 1,4 = 2 990 l/den 

kd…pro obce s 1001 až 5000 obyvatel = 1,4 

Maximální hodinová pot�eba  

Qh(14)= 0,05 * Qm/3600 = 0,05 * 2 990 /3600 = 0,0415 l/s 

Qh(20)= Qh /24 * Qm= 2,1/ 24 * 2 990 = 261,6 l/h = 0,0726 l/s = 0,0726  * 10-3 m3/s 

Kh…spot�ebišt� sídlištního charakteru= 2,1 
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Výpo�et pr�m�ru potrubí  

DN = �4 * Qh(20) /��* v =�4 * 0,0726  * 10-3/��* 1,0 =0,0304=30,4 mm �Vypo�tené DN 32 

nelze z d�vodu umíst�ní hydrantu použít�VÝSLEDNÝ NÁVRH DN 80 

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

 

Úsek �.2 

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. 

Vý�ep, podávání studených jídel a teplých jídel 80 35 m3 /rok + mytí skla bez trvalého 

pr�toku nebo my�ka skla za jednu sm�nu 60 m3 /rok. 

 

14 x RD ( 4 os/d�m=56 osob)…35+4 m3/rok � 106 l/os.den � Qp,b= 5 936 l/den 

1 x Restaurace (pr�m�rný po�et osob 35)… 80 m3/rok  + 60 m3/rok � Qp,ov=13 424  l/den 

Qcelk = 5 936 + 12 424 = 18 360 l/d 

Qmax,denní = Qcelk* kd = 18 360  * 1,4 = 25 704 l/den  

kd…pro obce s 1001 až 5000 obyvatel = 1,4 

Maximální hodinová pot�eba  

Qh(14)= 0,05 * Qm/3600 = 0,05 * 25 704 /3600 = 0,357 l/s 

Qh(20)= Qh /24 * Qm= 2,1/ 24 * 25 704 = 2 249,1  l/h = 0,625  l/s = 0,625 * 10-3 m3/s 

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

Výpo�et pr�m�ru potrubí  

DN = �4 * Qh(20) /��* v =�4 * 0,625 * 10-3/��* 1,0 =0,092 m = 92 mm  �VÝSLEDNÝ 

NÁVRH DN 100 (z d�vodu napojení na stávající sí�) 

Rychlost ,,v,, navržena z ekonomického hlediska 1,0 m/s 
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Úsek �.3 

3 x BD (celkem 72 osob)… 35 m3/rok � 96 l/os.den � Qp,bd =6 912  l/den 

Qm = Qp,bd* kd = 6 912 * 1,4 = 9 676,8 l/den 

kd…pro obce s 1001 až 5000 obyvatel = 1,4 

Maximální hodinová pot�eba  

Qh(14)= 0,05 * Qm /3600 = 0.05 * 9 676,8 /3600 = 0,1344 l/s 

Qh(20)= Qh /24 * Qm= 2,1/ 24 * 9 676,8 = 846,7 l/h = 0,235 l/s = 0,235  * 10-3 m3/s 

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

Výpo�et pr�m�ru potrubí 

DN = �4 * Qh(20) /��* v =�4 * 0,235  * 10-3/��* 1 =0,054 m = 54 mm � DN 60 nelze 

z d�vodu umíst�ní hydrantu použít�VÝSLEDNÝ NÁVRH DN 80 

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

Úsek �.4 

6 x RD ( 4 os/d�m=24 osob)…35+4 m3/rok � 106 l/os.den � Qp,b = 2 544  l/den 

Qm= Qp * kd = 2 544 * 1,4 = 3 561,6 l/den 

kd…pro obce s 1001 až 5000 obyvatel = 1,4 

Maximální hodinová pot�eba  

Qh(14)= 0,05 * Qm /3600 = 0.05 * 3 561,6 /3600 = 0,0495 l/s 

Qh(20)= kh /24 * Qm= 2,1/ 24 * 3 561,6 = 311,64 l/h = 0,0865 l/s = 0,0865 * 10-3 m3/s 

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

Výpo�et pr�m�ru potrubí  

DN = �4 * Qh(20) /��* v =�4 * 0,0865 * 10-3/��* 1 =0,031 m=31 mm � DN 32 nelze 

z d�vodu umíst�ní hydrantu použít�VÝSLEDNÝ NÁVRH DN 80 

Použité zna�ky a symboly: 

QPv Pr�m�rná denní pot�eba vody pro obyvatelstvo 

Q m -Maximální denní pot�eba vody pro obyvatelstvo 
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Q H (14) -Maximální hodinová pot�eba vody pro obyvatelstvo ve 14 hodin 

Q H (20) - Maximální hodinová pot�eba vody pro obyvatelstvo ve 20 hodin 

DN Pr�m�r potrubí 

p -Po�et obyvatel 

q i - Specifická pot�eba pitné vody 

k d - Koeficient denní nerovnom�rnosti 

k h - Koeficient hodinové nerovnom�rnosti 
 

5.7.2 Splašková kanalizace 

Obec Brn�nec pat�ila svojí velikostí mezi obce, které jsou povinny do roku 2010 vybudovat 

�istírnu odpadních vod. Tento zám�r se s p�isp�ním pen�z Evropské unie  a �eské republiky 

poda�ilo zrealizovat a v roce 2006 byl spušt�n zkušební provoz. Po ro�ním zkušebním 

provozu byla celá stavba v �íjnu roku 2007 zkolaudována a uvedena do provozu. Nová 

kanalizace je p�evážn� jednotná. 	ešené území je jako jediné v obci vybaveno oddílnou 

kanalizací. Stávající kanalizace je umíst�na v komunikaci na severní stran� pozemku, jsou na 

ni napojeny stávající bytové domy a zpevn�né plochy a je provedena z PVC. P�i její realizaci 

bylo dop�edu po�ítáno s budoucí zástavbou, proto jsou její kapacity zna�n� p�edimenzované a 

z tohoto d�vodu není problém se s navrhnutým vedením p�ipojit.  

 

 Navržená splašková kanalizace má celkovou délku 1 117 m a je provedena z PVC. Její 

dimenze je dána požadavkem na minimální DN v zastav�ném území, které je dáno DN 250. 

Samostatnými  p�ípojkami je napojeno všech 36 rodinných dom�, 3 bytové domy a 

restaurace. Hloubka uložení se uvažuje p�ibližn� od 1,8 m do 4,5 m, dle profilu komunikace, 

ve které je vedení umíst�no. Nov� navržené vedení tvo�í okruhy a v�tve. P�ed parcelou �.13 

se kanaliza�ní okruh d�lí na dv� �ásti rozd�lené dle spádu. Parcely �.1, 3, 5 a 7 jsou 

odkanalizovány do p�es nové kanaliza�ní vedení do stávajícího na severní stran� pozemku. 

Kanalizace u t�chto parcel má opa�ný sklon než jaký má celý zbytek daného okruhu. Toto 

�ešení bylo zvoleno z d�vodu p�íhodného profilu terénu (viz.výkres �.8). Celá kanaliza�ní 

soustava je složena ze �ty� úsek�. 
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Výpo�et množství splaškových vod dle �SN 75 6101 

Úsek �.1 

5 x RD 

Qmax = kmax . Qmax,d =7,4 . 2 990 = 22 126 l/den = 6, 14 l/s  � NORNOGRAM  firmy WAVIN 

Ekoplastik, s.r.o. � DN 150,minimální DN 250�výsledný návrh DN 250 

kmax…dle po�tu p�ipojených obyvatel 

 

Úsek �.2 

5 x RD 

Qmax = kmax . Qmax,d =7,4 . 2 990 = 22 126 l/den = 6, 14 l/s  � NORNOGRAM  firmy WAVIN 

Ekoplastik, s.r.o. � DN 150,minimální DN 250�výsledný návrh DN 250 

kmax…dle po�tu p�ipojených obyvatel 

Qmax,d …viz výpo�et vodovodní sít� 
 
Úsek �.3 

20 x RD 

1 x OV 

Qmax = kmax . Qmax,d =5,8  . (8 480 + 13 424)  = 127 043 l/den = 35,28 l/s  � NORNOGRAM  

firmy WAVIN Ekoplastik, s.r.o. � DN 250�požadavek na minimální DN spln�n�výsledný 

návrh DN 250 

kmax…dle po�tu p�ipojených obyvatel 

Qmax,d …viz výpo�et vodovodní sít� 
 
 
Úsek �.4 

6 x RD 

Qmax = kmax . Qmax,d =7,4 . 3 561,6 = 27 021 l/den = 7,51 l/s  � NORNOGRAM  firmy 

WAVIN Ekoplastik, s.r.o. � DN 150,minimální DN 250�výsledný návrh DN 250 

kmax…dle po�tu p�ipojených obyvatel 

Qmax,d …viz výpo�et vodovodní sít� 
  

5.7.3 Deš�ová kanalizace 

	ešené území je jako jediné v obci vybaveno oddílnou kanalizací. Stávající kanalizace je 

umíst�na v komunikaci na severní stran� pozemku, jsou na ni napojeny stávající bytové domy 

a zpevn�né plochy, je provedena z PVC a je zaúst�na do místního recipientu – Chrastovského 
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potoka. P�i její realizaci bylo dop�edu po�ítáno s budoucí zástavbou, proto jsou její kapacity 

zna�n� p�edimenzované a z tohoto d�vodu není problém se s navrhnutým vedením p�ipojit.  

 

 Nov� navržená deš�ová kanalizace je umíst�na v komunikaci, je provedena z PVC a 

její celková délka �iní 1 172 m. Její dimenze se pohybuje od DN 250 do DN 300. 

Samostatnými  p�ípojkami, pro odvedení deš�ových vod ze st�ech,  je napojeno všech 36 

rodinných dom�, 3 bytové domy a restaurace. Dále jsou na všech vedeních navrženy uli�ní 

vpusti. Výjimku tvo�í pouze komunikace vedoucí podél západní strany území. Zde jsou 

umíst�ny jak uli�ní vpusti, tak odvod�ovací rigoly umíst�né podél zeleného pásu. Jejich 

úkolem je p�i intenzivn�jších deš�ových srážkách svést vodu stékající po komunikaci do 

kanalizace. Na této �ásti kanaliza�ní sít� je umíst�na reten�ní nádrž, která jímá deš�ové vody 

a tím zpomaluje jejich odtok do samotné kanalizace.  Nov� navržené vedení tvo�í okruhy a 

v�tve. P�ed parcelou �.13 se kanaliza�ní okruh d�lí na dv� �ásti rozd�lené dle spádu. Parcely 

�.1, 3, 5 a 7 jsou odkanalizovány do p�es nové kanaliza�ní vedení do stávajícího na severní 

stran� pozemku. Kanalizace u t�chto parcel má opa�ný sklon než jaký má celý zbytek daného 

okruhu. Toto �ešení bylo zvoleno z d�vodu p�íhodného profilu terénu (viz.výkres �.8). Celá 

kanaliza�ní soustava je složena ze �ty� úsek�. 

 

Výpo�et množství deš�ových vod dle �SN 75 6101 

P�edpoklad: 

- Plocha st�echy 1 rodinného domu 148m2  nebo 128 m2
 

- Plocha st�echy restaura�ního za�ízení 330 m2 

- Plocha st�echy 1 bytového domu 242 m2 

 

Voda z chodníku bude odvedena do terénu nebo bude chodník vyspádován nad p�ilehlou 

komunikaci a tím bude srážková voda odvedena deš�ovou kanalizací. 

 
Úsek �.1 
Qmax,d  =  . qs  . Ss   [ l/s ] 

qs. . . . intenzita sm�rodatného dešt�  [ l/ (s.ha) ] 

Ss. . . . plocha povodí ur�itého úseku stoky [ ha ] 

  � = 0,8  (st�echy) 

  � = 0,6  (dlažba) 

St�echy = 5*148 = 740 m2 =0,074 ha      

Dlažba = 496m2=0,0496 ha     
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Qmax,d  = 0,8 * 130 *  0,0740  + 0,6 * 130 * 0,0496 = 11,56 l/s � NORNOGRAM  firmy 

WAVIN Ekoplastik, s.r.o. � DN 200 

  

Úsek �.2 

Qmax,d  =  . qs  . Ss   [ l/s ] 

qs. . . . intenzita sm�rodatného dešt�  [ l/ (s.ha) ] 

Ss. . . . plocha povodí ur�itého úseku stoky [ ha ] 

  � = 0,8  (st�echy,asfalt) 

  � = 0,6  (dlažba) 

St�echy = 726 m2=0,0726 ha      

Asfalt = 678 m2=0,0628 ha     

Dlažba =145 m2=0,0145 ha     

Qmax,d  = 0,8 * 130 *  0,0726  + 0,8 * 130 * 0,0628 + 0,6 * 130 * 0,0145 = 15,21 l/s � 

NORNOGRAM  firmy WAVIN Ekoplastik, s.r.o. � DN 200 

 

Úsek �.3 

Qmax,d  =  . qs  . Ss   [ l/s ] 

qs. . . . intenzita sm�rodatného dešt�  [ l/ (s.ha) ] 

Ss. . . . plocha povodí ur�itého úseku stoky [ ha ] 

  � = 0,8  (st�echy,asfalt) 

  � = 0,6  (dlažba) 

St�echy = 768 m2=0,0768 ha      

Dlažba =520 m2=0,052 ha     

Qmax,d  = 0,8 * 130 *  0,0768  + 0,6 * 130 * 0,052= 12,04 l/s � NORNOGRAM  firmy 

WAVIN Ekoplastik, s.r.o. � DN 200 

 

Úsek �.4 

Qmax,d  =  . qs  . Ss   [ l/s ] 

qs. . . . intenzita sm�rodatného dešt�  [ l/ (s.ha) ] 

Ss. . . . plocha povodí ur�itého úseku stoky [ ha ] 

  � = 0,8  (st�echy,asfalt) 

  � = 0,6  (dlažba) 

St�echy = 2 604 m2=0,2604 ha      

Asfalt = 1 720 m2=0,1720 ha     
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Dlažba =560 m2=0,056 ha     

Qmax,d  = 0,8 * 130 *  0,2604  + 0,8 * 130 * 0,172 + 0,6 * 130 * 0,056 = 49,33 l/s � 

NORNOGRAM  firmy WAVIN Ekoplastik, s.r.o. � DN 300 

 

Úsek �.5 

Qmax,d  =  . qs  . Ss   [ l/s ] 

qs. . . . intenzita sm�rodatného dešt�  [ l/ (s.ha) ] 

Ss. . . . plocha povodí ur�itého úseku stoky [ ha ] 

  � = 0,8  (st�echy,asfalt) 

  � = 0,6  (dlažba) 

St�echy = 256 m2=0,0256 ha      

Asfalt = 1 150 m2=0,115ha     

Dlažba =719 m2=0,0719 ha     

Qmax,d  = 0,8 * 130 *  0,0256  + 0,8 * 130 * 0,115 + 0,6 * 130 * 0,0719 = 22,4 l/s + uvažovaný 

p�epad z reten�ní nádrže� NORNOGRAM  firmy WAVIN Ekoplastik, s.r.o. � DN 200 

 

5.7.4 Zásobování elektrickou energií 

	ešené území bude napojeno na stávající trafostanici umíst�nou ve východní �ásti, ale i na 

stávající podzemní vedení umíst�né na severní stran� pozemku. P�i jejich realizaci bylo 

výhledov� po�ítáno s p�ipojením budoucí zástavby, proto byl nem�l být problém s jejich 

kapacitami. Jednotlivé rozvody budou vedeny v p�ší komunikaci.  Pro celou lokalitu je 

navržené podzemní vedení v celkové délce 1 305 m (viz.výkres �.7).  

 
Výpo�et pot�eby elektrické energie 

Pb = n * Pbi * ß 
Symboly použité p i výpo tu: 

Pb výpo tové zatížení [kW] 

Pbi specifická pot eba elektrické energie pro bytový fond [kW/bj]; Pbi = 5,5 kW/bj 

ß  soudobost; p i X bytových jednotkách  

n po et bytových jednotek  

B1 stupe elektrifikace bytu 

Výpo et elektrické energie pro lokalitu: 

Stupe� elektrifikace bytu B1(specifický p�íkon 11 kW/bj) 
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V�tev �.1 

Pb = 5 * 11 * 0,58 = 31,9 KW 

V�tev �.2 

Pb = 5 * 11 * 0,58 = 31,9 KW 

V�tev �.3 

Pb = 27 * 11 * 0,39 = 115,8 KW 

V�tev �.4 

Pb = 17 * 11 * 0,43 = 80,4 KW 

V�tev �.5 

Pb = 6 * 11 * 0,55 = 36,3 KW 

V�tev �.6 

Pb = 6 * 11 * 0,55 = 36,3 KW 

 

5.7.5 Zásobování plynem 

Lokalita bude napojena na v�tev STL DN 110 PE umíst�né na severním okraji území a na 

stávající rozvod vedený podél stávající zásobovací komunikace. Nov� navržený plynovod 

tvo�í kombinaci v�tevného a okruhového systému.  Jednotlivá DN vyskytující se v síti jsou 

DN 63 a DN 110, navržený materiál je PE. Celková délka nového plynovodu je 1 275 m.  

 

Výpo�et ro�ní pot�eby plynu 

� ��
n

i
isiP PqQ  

Va�ení: 

3 1
1 1 1 190 39 7 410 m . h

n

r
i

Q q P 	� � � � ��  

P�íprava TUV 

3 1
2 1 1 930 39 36 270 m . h

n

r
i

Q q P 	� � � � ��  

Celková ro�ní spot�eba: 
3

1 2 43 680m . rokr r rQ Q Q� 
 �  

 

 49



Dimenze jednotlivých v�tví plynovodu budou svým DN navazovat na stávající rozvody 

plynovodu. (viz.výkres �.7). 

 

5.8 Sd�lovací vedení 
 Podél nov� navržených komunikací bude vedeno sd�lovací vedení. Systém vedení je v�tevný 

a napojuje se na stávající vedení. V rámci nové zástavby není t�eba stávající vedení p�ekládat. 

Nov� navržené vedení bude umíst�no v pruhu zelen� lemujícího  komunikace. 

 

5.9 Ve�ejné osv�tlení 
Podél nov� navržených komunikací je navrženo vedení ve�ejného osv�tlení, které se napojí na 

stávající vedení a bude umíst�no v pruhu zelen� lemujícího komunikace. Osv�tlení bude 

provedeno svítidly ve vzdálenostech p�ibližn� 30 m umíst�né na ocelových stožárech o výšce 

6 m. Celková délka nov� navrženého vedení je 1 408 m. 

 

5.10 Odpadové hospodá�ství 
U rodinných dom� je nakládání s odpady �ešeno formou umíst�ní kontejner�, jejichž umíst�ní 

si zajistí každý obyvatel individuáln�. U restaurace je kontejner na odpad umíst�n na 

p�íjezdové komunikaci. U bytových dom� jsou vymezeny zpevn�né plochy, p�ístupné z p�ší 

komunikace ur�ené pro pot�ebné množství kontejner�. P�ed každým bytovým domem je 

umíst�na jedna taková plocha. Ve�ejné kontejnery na komunální odpad jsou umíst�ny u 

víceú�elového sportovního h�išt�. 
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6. Pr�vodní  a souhrnná technická zpráva 
 Tyto zprávy jsou co se obsahu tý�e p�im��en�  �ešeny dle stavebního zákona                 

( 183/2006 ) dle vyhlášky �.503/2006 Sb., konkrétn� p�ílohy �.4 – Obsah a rozsah 

dokumentace k žádosti o umíst�ní stavby nebo za�ízení (DUR) nebo rozhodnutí o zm�n� 

stavby a o zm�n� vlivu stavby na využití území. 

 

6.1 Pr�vodní zpráva 

 

6.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Poloha v obci:  Území se nachází v �ásti obce Moravská Chrastová v centrální �ásti. Pozemek 

se nachází ve zna�n� kopcovitém terénu. P�evýšení od západního konce k východnímu je 

tém�� 50 m. Na území jsou postaveny t�i bytové domy, p�íjezdové komunikace a parkovací 

plochy, zbývající �ást je tvo�ena loukou. Území je ze západní strany ohrani�eno stávající 

zástavbou, z jižní strany ochranným pásmem uvažovaného silni�ního obchvatu, z východní 

strany stávající loukou a ze severní strany stávajícími dopravními komunikacemi. 

 

Údaje o vydané územn� plánovací dokumentací: Práce je vypracována v souladu s platným 

územní plánem obce Brn�nec. 

 

Údaje o souladu zám�ru s územn� plánovací dokumentace: 	ešené území je v územním plánu 

obce Brn�nec ur�eno k zástavb� tvo�ené �áste�n� bytovými domy a �áste�n� rodinnými 

domy. 

 

Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�: Údaje o spln�ní byly v p�edstihu p�edjednány a 

p�íslušná dokumentace je zpracována v souladu s požadavky dot�ených orgán�. 

 

Možnosti napojení stavby na ve�ejnou dopravní a technickou infrastrukturu: 

 
	ešené území je napojeno na stávající dopravní komunikace na severní a jižní stran� a spl�uje 

tím podmínku o zákazu vytvá�ení nových napojení na stávající komunikace I/43. Technická 

infrastruktura je na míst� již vyhotovena a byla vybudována s dostate�nou kapacitní rezervou, 

proto je možné se na ni s novými vedeními napojit. 
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Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, v�etn� zdroj� 

nerost� a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské k�ry a poddolovaných 

území: 	ešené území neleží v poddolovaném území ani v míst� výskytu nerost�. P�edpokládá 

se obvyklé zakládání staveb jako u stávající obecní zástavby. 

 

Poloha v��i záplavovému území: Území se nenachází v záplavovém území. 
 
Druhy a parcelní �ísla dot�ených pozemk� podle katastru nemovitostí: Území se skládá ze 

zna�ného množství pozemkových parcel. Jedná se o pozemkové parcely �íslo: 413/2, 

413/16, 161/4, 163/1, 161/18, 161/23, 161/22, 161/19, 161/20, 414/5, 413/17, 917/6, 113/10, 

113/11, 161/2, 161/24.  

 
P�ístup na stavební pozemek po dobu výstavby, pop�ípad� p�ístupové trasy: Území je 

p�ístupné ze dvou místních komunikací, na kterých lze z�ídit vjezd i výjezd ze stavby (viz. 

výkresová �ást). 

 

Zajišt�ní vody a energií po dobu výstavby: Zásobování stavby vodou bude z�ízeno do�asným 

napojením na stávající vodovodní �ád. Elektrická energie bude odebírána p�es staveništní 

rozvad�� z do�asné p�ípojky vedené ze stávající sít�. 

 

6.1.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Ú�el užívání stavby: Území je po výstavb� obslužných komunikací a sítí technické 

infrastruktury ur�ené pro izolované rodinné bydlení a pro hromadné bydlení. 

 

Trvalá nebo do�asná stavba: Jedná se o stavbu trvalou. 
Novostavba nebo zm�na dokon�ené stavby:  Novostavba. 

Etapizace výstavby: Výstavba navrhovaných objekt� prob�hne ve dvou etapách. 

 

6.1.3 Orienta�ní údaje stavby 

Základní údaje o kapacit� stavby (po�et ú�elových jednotek, jejich velikost, užitkové 

plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy apod.): celková vým�ra území 65 800 m2. 

Z toho: - komunikace 8 822 m2  
 - RD,OV, BH  6 024 m2  

 - stávající BH, plochy odpo�inku, sportu 1212 m2  

 - soukromé parcely, ve�ejná zele� 49 742 m2 
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Celková bilance nárok� všech druh� energií, tepla a teplé užitkové vody: celková ro�ní 

spot�eba plynu z toho 343 680m . rok 336 270 m . h 1	  na p�ípravu TUV,. 

 

Celková spot�eba vody (z toho voda pro technologii): Maximální denní spot�eba pro 

nejvytížen�jší v�tev 6 912 l/den, max: 0,235 l/s. Technologická voda není uvažována. 

 

Odborný odhad množství splaškových a deš�ových vod:  Maximální hodnota na nejvytížen�jší 

v�tvi: 127 043 l/den = 35,28 l/s.  Maximální denní hodnota splaškových  vod pro 

nejvytížen�jší v�tev 6 912 l/den, max: 0,235 l/s. 

 

Požadavky na kapacity ve�ejných sítí komunika�ních vedení ve�ejné 

komunika�ní sít�:Požadavek na standardní p�ipojení 23 rodinných dom� a 3 bytových dom�-

celkem o 18 bytech. 

 

Požadavky na kapacity elektronického komunika�ního za�ízení ve�ejné 

komunika�ní sít�:Bez požadavk�. 

 
P�edpokládané zahájení výstavby: 05/2013 

P�edpokládaná lh�ta výstavby: 25 m�síc�. 

 

6.2 Souhrnná technická zpráva 

 

6.2.1 Popis stavby 

Zd�vodn�ní výb�ru stavebního pozemku: Dané území je platným územním plánem ur�ené pro 

výstavbu hromadného a individuálního bydlení.  
 

Zhodnocení staveništ�: Území je ve zna�ném sklonu. P�evýšení od nejzápadn�jší  �ásti 

k nejvýchodn�jší je tém�� 50 m. Staveništ� bude obslouženo ze stávající komunikací. 

 

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného �ešení:  Návrh se snaží v co nejv�tší 

mí�e navázat na stávající budovy, dopravní a technickou infrastrukturu a v neposlední �ad� i  

na zachování vesnického rázu a dané urbanistické struktury obce.  Zárove� se snaží novou 

obytnou zástavbu navrhovat dle moderních  urbanisticko- architektonických princip�. Hlavní 

návrh maximáln� využívá místních podmínek a pom�r� a snaží se t�chto faktor� využít. Pro 
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zástavbu rodinnými domy vybrány domy terasové, které se snaží p�izp�sobit danému sklonu 

terénu tak, aby docházelo k co nejmenším terénním úpravám a zá�ez�m. Velikost parcel se 

pohybuje od 748 m2 ( parcela �.7) do 1 421 m2 (parcela �.22). Uli�ní prostory jsou tvo�eny 

obslužnou komunikací funk�ní skupiny C o ší�ce 6,0 m nebo komunikací funk�ní skupiny D, 

podskupiny D1 (obytná zóna) dle �SN 73 6110. 

 Celkem je navrženo 36 samostatn� stojících rodinných terasových dom� a 3 bytové 

objekty, které jsou výrazn�  pod�ízeny místnímu �lenitému terénu. Bytové domy jsou 

obdélníkového p�dorysu se sedlovou st�echou a o t�ech podlažích sloužících k bydlení a 

jedním podlažím ur�eným pro parkování. Tyto domy zachovávají rozm�ry již vybudovaných 

bytových dom�.  

 

Zd�vodn�ní navrženého �ešení stavby z hlediska dodržení p�íslušných obecných 

požadavk� na výstavby:  Navrhovaná studie pln� respektuje veškeré platné zákony, normy a 

vyhlášky. 

 

U zm�n stávajících staveb údaje o jejich sou�asném stavu, záv�ry stavebn� 

technického pr�zkumu, p�ípadn� stavebn� historického a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí: Zm�ny stávajících staveb nejsou uvažovány. 

 

6.2.2 Stanovení podmínek pro p�ípravu výstavby 

Údaje o provedených a navrhovaných pr�zkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku: Veškeré pot�ebné detailn�jší pr�zkumy 

budou sou�ástí podrobn�jšího stupn� projektové dokumentace. 

 
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 ochran: Realizací stavby nedojde k narušení bezpe�nostních pásem. 
 
Uvedení požadavk� na asanace, bourací práce a kácení porost�: Bez požadavk�. 
 
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: Bez požadavk�. 
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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: Realizací nevzniknou nároky na p�eložení stávajících sítí. Stavební 

pozemek bude napojen na nov� zrealizované inženýrské sít�, které navazují na sít� stávající. 

 

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

požadavcích na p�esun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy: 

Výkopové práce jsou uvažovány v horninách 2.-3. t�ídy t�žitelnosti. �ást vyt�žené horniny 

bude použita na modelaci terénu, zbytek bude odvezen na deponii. Požadavky na sadové 

úpravy nejsou �ešeny. 

 

6.2.3 Základní údaje o provozu 

Popis navrhovaného provozu, pop�ípad� výrobního programu: Po zrealizování daného 

zám�ru bude území uvedeno do b�žného provozu s p�evažující funkcí bydlení. 

 
P�edpokládané kapacity provozu a výroby: celková vým�ra území 65 800 m2. 

Z toho: - komunikace 8 822 m2 , RD,OV, BH  6 024 m2 , stávající BH, plochy odpo�inku, 

sportu 1212 m2, soukromé parcely, ve�ejná zele� 49 742 m2 

Popis technologií, výrobního programu, pop�ípad� manipulace s materiálem, 

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

�ešeno. 

 

Návrh �ešení dopravy v klidu: Pro pot�eby rodinných dom� jsou navržena dv� parkovací 

stání. Jedno kryté garážové a druhé umíst�né podéln� s p�ilehlou komunikací v zálivu. 

Parkování pro bytové domy je �ešené formou podzemních garáží. Pro každý byt je navrženo 

jedno odstavné stání. Celková kapacita t�chto garáží je 7 odstavných stání  plus jedno stání 

ur�ené pro osoby s omezenou schopností pohybu. Parkování u víceú�elového sportovního 

h�išt� je navrženo v po�tu 11 míst plus jedno stání ur�ené pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. Parkovací plocha ur�ená pro návšt�vníky restaurace zahrnuje 28 stání. 
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�ešení likvidace odpad� nebo jejich využití /recyklace apod./, �ešení likvidace 

splaškových a deš�ových vod, ochrana p�d a podzemních vod v pr�b�hu stavby: Odpady v 

pr�b�hu stavby budou t�íd�ny a likvidovány v souladu s platnými p�edpisy. Tuhý komunální 

odpad bude odkládán do kontejner� a následn� odvozen. Splaškové a deš�ové vody budou 

odvedeny do stávající splaškové a deš�ové kanalizace. 

 
Odhad pot�eby vody a energií pro výrobu:Není �ešeno. 

 

�ešení ochrany ovzduší:P�ípadná realizace nebude mít žádný vliv na zne�išt�ní ovzduší. 

 

�ešení ochrany proti hluku: Provoz stavby bude narušovat okolí hlukem. 

 

�ešení ochrany stavby p�ed vniknutím nepovolaných osob: Jednotlivé objekty budou 

zabezpe�eny dle uvážení jednotlivých stavebník�. 

 
6.2.4 Zásady zajišt�ní požární ochrany stavby 

Detailn�jší �ešení bude sou�ástí podrobn�jší dokumentace. 

 

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

Bezpe�nost provozu bude záležet na každém obyvateli stavby, p�edevším d�sledným 

dodržováním platných p�edpis�. 

 
6.2.6 Návrh �ešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

Bytové domy a restaurace budou p�ístupné osobám se sníženou schopností pohybu a orientace 

podle vyhlášky �. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 

bezbariérové užívání staveb. 

 

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

�ešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prost�edí, 

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

na životní prost�edí bude �ešen formou posudku EIA v detailn�jší dokumentaci. 
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�ešení ochrany p�írody a krajiny nebo vodních zdroj� a lé�ebných pramen�:P�ípadnou 

realizací nedojde k ohrožená p�írody a krajiny. 

Návrh ochranných a bezpe�nostních pásem vyplývajících z charakteru 

realizované stavby: Charakter stavby si nežádá z�izování nových ochranných pásem. 

 

6.2.8 Návrh �ešení ochrany stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

povodn�: 	ešené území se díky umíst�ní na vyvýšenin� nachází mimo záplavovou �áru. 

 

Sesuvy p�dy:Pozemek není natolik svažitý, aby byla nutná detailn�jší dokumentace.   

 
Poddolování:Pozemek se nenachází v poddolovaném území. 
 
Seismicita: Není �ešeno. 

 

Radon:P�ed zpracováním podrobn�jší dokumentace bude proved radonový pr�zkum. 

 

6.3 Propo�et náklad� 
Vyhodnocení ekonomické náro�nosti hlavního urbanistického návrhu je zpracováno formou 

ekonomického propo�tu rozd�leného do jednotlivých kapitol dle druhu objektu �i práce. 

 

 

Tab. 4  Propo�et náklad� na jednotlivé stavební objekty 
Objekt Název MJ Po�et MJ K�/MJ Celkem K� 

S01 Terasový RD m3 528 4 600 2 428  000 

S02 Bytový d�m m3 2904 4 100 11 906 000 

S03 Restaurace m3 1320 5 500 7 260 000 

 
Ve výsledném návrh je umíst�no: - 36 RD � 36 x 2 428 000 = 87 400 000 K� 

     - 3 BD   � 3 x 11 906 000 = 35 720 000 K�  

  

Celkové náklady na budovy:  130 380 000 K� 
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Tab. 5  Propo�et náklad� na komunikace 
Objekt Název MJ Po�et MJ K�/MJ Celkem K� 

S01 Komunikace pro p�ší m2 2 268 900 2 040 000 

S02 Silni�ní komunikace m2 6 554 1 500 9 830000 

 
Celkové náklady na komunikace:  11 840 000 K� 

 

 

Tab. 6  Propo�et náklad� na technickou infrastrukturu 
Objekt Název MJ Po�et MJ K�/MJ Celkem K� 

S01 Ve�ejné osv�tlení m 1 264 1 100 1 390 000 

S02 Vedení NN m 1 305 1 850 2 414 000 

S03 Vodovod m 786 2 300  1 810 000 

S04 Plynovod m 1 275 2 200 2 805 000 

S05 Kanalizace splašková m 1 117 5 600 6 260 000 

S06 Kanalizace deš�ová m 1 172 5 500 6 446 000 

S07 Reten�ní nádrž m3 500 3 200 1 600 000 

S08 Sd�lovací vedení m 1 147   1 700 1 950 000 

 

Celkové náklady na technickou infrastrukturu: 24 675 000 K� 

 

 

Tab. 7  Propo�et náklad� sportovní plochy,odpo�inkové plochy a zele� 

Objekt Název MJ Po�et MJ K�/MJ Celkem K� 

S01 Víceú�elové 

h�išt� 

Ks 1 115 000 115 000 

S02 Lavi�ky Ks 12 3 000 36 000 

S03 Pískovišt� Ks 1 9 500 9 500 

S04 Stromy  Ks 37 3 800 140 600 

S01 Ke�e Ks 74 650 48 100 

S06 Zatravn�ní m2 4 320 76 328 300 

 

Celkové náklady na sportovní plochy, odpo�inkové plochy a zele�: 678 000 K� 
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6.3.1 Celkové náklady 

Jedná se o sou�et všech p�edcházejících položek. Pro p�esn�jší finan�ní ohodnocení by bylo 

t�eba vypracovat podrobn�jší položkový rozpo�et. 

 

Tab.8 Celkové náklady na výstavbu 

Položka Celkem K� 

Stavební objekty 130 380 000 

Komunikace 11 840 000 

Technická infrastruktura 24 675 000 

Sportovní plochy,odpo�inkové plochy a zele� 678 000 

CELKEM 167 573 000 K� 
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7. Záv�r 
 Cílem této diplomové práce bylo vytvo�it územní studii zástavby �áste�n� tvo�enou 

bytovými domy a �áste�n� domy rodinnými v obci Brn�nec, konkrétn� v �ásti Moravská 

Chrastová v lokalit� ,,Na Vyhlídce“. Sou�ástí zadání k vypracování této studie byl požadavek 

obce, aby byly v co nejv�tší mí�e využity stávající komunikace nacházející se na �ešeném 

území.  

 

Výsledný návrh pln� spl�uje, zadané podmínky i podmínky ur�ené územní plánem. Byla 

vytvo�ena územní studie, která se v co nejv�tší mí�e snaží zachovat stávající ráz obce a 

zohled�uje podmínky p�írodní i technické.  

 

Nejv�tším problémem bylo vhodn� umístit jednotlivé rodinné a bytové domy do stávajícího 

terénu, který je zna�n� svažitý. Výsledná varianta je napojena na stávající komunikace, které 

v kombinaci s nov� navrženými tvo�í celistvou sí�.  Dále byla vytvo�ena základní parcelace 

území s rozd�lením na jednotlivé parcely a ve�ejnou zele�. Lokalita byla napojena na všechny 

pot�ebné inženýrské sít� (vodovod, plynovod, elektrickou energii, sd�lovací vedení, 

odkanalizování území splaškovou i deš�ovou kanalizací) a vy�len�ní odpo�inkových a 

sportovních ploch. 

 

Samotná tvorba diplomové práce  na zadané téma se pro m� stala výzvou, protože �ešenou 

oblast potažmo p�ímo �ešený pozemek dob�e znám. 	ešení této problematiky podstatn� 

prohloubilo moje dosavadní znalosti a zárove� m� obohatilo o poznatky nové, které jsou 

spojené s tímto oborem. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 60



8. Seznam použité literatury 
 

Knihy 
[1] HASÍK, O.: Stavby pro zásobování vodou a kanalizací, 2.  upravená vydání, VŠB – 

 Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2009 

[2] HASÍK, O. :Územní plánování, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ostrava  2009 

[3] NEUFERT, E.: Navrhování staveb, Consultinvest , Praha, 2000 

[4] ŠRYTR, P. a kol.: M�stské inženýrství (1), 1999,Academia 2001 

 

Normy 
[5] �SN 73 4301 Obytné budovy  

[6] �SN 73 6005, Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení 

[7] �SN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silni�ních vozidel 

[8] �SN 73 6102 Projektování k�ižovatek na pozemních komunikacích 

[9] �SN 73 6110 Projektování místních komunikací 

[10] �SN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 

[11] �SN 75 6101 Stokové a kanaliza�ní sít� 

 

Vyhlášky, vyhlášky, p�ednášky 
[12] VYHLÁŠKA  �.  268/2009   Sb. O  technických požadavcích na stavbu 

[13] VYHLÁŠKA �. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpe�ující 

 bezbariérové užívání staveb 

[14] ZÁKON  �.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) 

[15] ZDA	ILOVÁ, R.: Typologie staveb, VŠB, Fakulta stavební, Ostrava, zimní 
 semestr 2009/2010 
Internetové odkazy 
[16] <www.uur.cz>,  Ministerstvo pro místní rozvoj, Ústav územního rozvoje. 

[17] <www.mapy.cz,  Mapové podklady 

[18] <www.brnenec.cz>,   Stránky obce Brn�nec 

[19] <www.cuzk.cz>,  	eský ú�ad zem�m��i�ský a katastrální,  

[20] <www.tzb-info.cz>,  Portál TZB – info 

[21] <nahlizenidokn.cuzk.cz>, Nahlížení do katastru nemovitostí 

 

 61



9. Seznam tabulek 
Tab. 1 Klimatické charakteristiky oblasti 

Tab. 2 Skladba komunikace funk�ní skupiny C 

Tab. 3 Skladba komunikace funk�ní skupiny D1 

Tab. 4  Propo�et náklad� na jednotlivé stavební objekty 
Tab. 5  Propo�et náklad� na komunikace 
Tab. 6  Propo�et náklad� na technickou infrastrukturu 
Tab. 7  Propo�et náklad� sportovní plochy,odpo�inkové plochy a zele� 

Tab. 8 Celkové náklady na výstavbu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62



10. Seznam obrázk� 
 
Obr.1 Znak obce 

Obr.2 Poloha obce 

Obr.3 Chátrající areál Vitka a.s. 

Obr.4 Stávající bytové domy 

Obr.5 Severní pohled na �ešené území 

Obr.6 Pohled na stávající bytové domy 

Obr.7 Umíst�ní stávající komunikace 

Obr.8 Stávající stav (pohled západní) 

Obr.9 Navrhovaný stav (pohled západní) 

Obr.10 Navrhovaný stav (pohled severní) 

Obr.11 Navrhovaný stav (pohled jižní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 63



11. Seznam p�íloh 

 
P�íloha �. 1 Fotodokumentace �ešeného území 

P�íloha �. 2 Navrhovaná varianta �.1 

P�íloha �. 3 Navrhovaná varianta �.2 

P�íloha �. 4 Vizualizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 64



 65

12. Seznam výkresové �ásti 

 
�.výkresu    Název výkresu    M��ítko 
1     Širší vztahy     1 : 7 500  

2     Zákres do ÚP     1 : 7 500 

3     Stávající stav     1 : 1000 

4     Limity území     1 : 1000 

5     Urbanistický návrh    1 : 1000 

6     Dopravní výkres    1 : 1000 

7     Energetika     1 : 1000 

8     Vodní hospodá�ství    1 : 1000 

9     Vzorový p�í�ný �ez    1 : 200 

10     Pohledy + p�dorysy 1.NP,2.NP RD  1 : 100 

11     Pohledy + p�dorys 1.NP restaurace  1 : 100 

12     Výkres zelen�     1 : 1000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod�kování 
 

Tímto bych cht�l pod�kovat všem, kte�í mi pomáhali p�i tvorb� této diplomové práce. P�edevším 

své vedoucí paní Ing. arch Jan� Pletnické, PhD za p�íkladné vedení a cenné rady. Zapomenout 

nelze ani na kolektiv VŠB – TUO fakulty stavební, který mi poskytl odborné konzultace.  

 
 
 



P�íloha �.1-  Fotodokumentace �ešeného území 

 
Obr.6 Pohled na stávající bytové domy 

 
Obr.7 Umíst�ní stávající komunikace 

 



P�íloha �.2 - Navrhovaná varianta �.1 

 

 



P�íloha �. 3 - Navrhovaná varianta �.2 

 
 



P�íloha �. 4 - Vizualizace 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.8 Stávající stav(pohled západní) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.9 Navrhovaný stav (pohled západní) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.10 Navrhovaný stav (pohled severní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.11 Navrhovaný stav (pohled jižní) 

 




