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Anotace 
Cílem diplomové práce bylo navrhnout využití území ve vymezené lokalitě v městysi 

Hustopeče nad Bečvou v rozsahu územní studie. Práce obsahuje návrh řešení výstavby 

různých typů rodinných domů a občanské vybavenosti. Dále také řešení technické a 

dopravní infrastruktury, řešení odpadového hospodářství, úpravy zeleně a návrh rozmístění 

mobiliáře. V úvodu se práce zabývá stručnou rekapitulací teoretických východisek a 

základních poznatků o vymezeném území. Při návrhu této územní studie jsem vycházela ze 

zjištěných skutečností o daném území. Studie je vypracována v rozsahu 48 stran. Návrh je 

koncipován ve dvou variantách. Varianty splňují požadavky územního plánu a řešenou 

lokalitu řeší jako zástavbu individuálního bydlení. V obou variantách jsou navrženy klidové 

zóny s integrovaným dětským hřištěm a zóny sportu. Tyto zóny budou sloužit obyvatelům 

nově navržené zástavby, tak i žákům přilehlé základní školy a širokému okolí. 

 

 

Annotation 
The main point of this diploma thesis is a proposal of utilization of the area Hustopeče nad 

Bečvou in the range of territorial plan. In this diploma thesis there is describe a proposal 

solution of the construction of the different types of family houses. There is also the proposal 

of technical and transport infrastructure, solution of waste management, regulation of 

landscape and placement of furniture. In the beginning of this diploma thesis is a brief 

recapitulation of theoretical solutions and basic knowledge about defined territory. In the 

proposal of this study I came from the founded reality about the territory. The study consists 

from 48 pages. The proposal is drawn up in two variants. The variants answer the 

requirements of territorial plan and the locality is solid as a build-up area for individual living. 

In both variants are proposed calm zones with playground for children and sport zones. These 

zones will be served for inhabitants of this area, for inhabitant from surrounding and for 

children from near school. 
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1. Úvod 

 
Hlavním cílem mé diplomové práce bylo navržení zástavby lokality č.3 v Hustopečích 

nad Bečvou, která povede ke vhodnému využití nezastavěného území, které v současné 

době slouží jako zemědělská půda. 

Zadavatelem mé diplomové práce je Obecní úřad městyse Hustopeče nad Bečvou. 

Úkolem práce je návrh zástavby rodinnými domy různého typu, dále také dětské hřiště. 

Při urbanistických návrzích jsem se snažila zohlednit stávající objekty i jednotlivé prvky 

technické infrastruktury, které ať už přímo či nepřímo budou zasahovat do řešené lokality. 

Hlavím omezujícím prvkem je vedení velmi vysokého napětí procházející jihozápadní 

částí řešeného území. 

Vytvořila jsem textovou a výkresovou část. Ke splnění tohoto cíle jsem provedla 

průzkum stávajícího stavu území. V rámci průzkumu jsem zhotovila situace širších 

vztahů a dotazník, kterým byl zjištěn převažující názor veřejnosti na budoucí plánovanou 

zástavbu. Takto získané vědomosti jsem použila na návrh zástavby rodinnými domy.  

Diplomovou práci tvoří textová a výkresová část. Textová část je složená z části 

teoretické a praktické, kde teoretická část zahrnuje informace a poznatky získané studiem 

dané problematiky. Část praktická se zabývá vlastním návrhem, řešením a využitím celé 

zvolené lokality. Diplomová práce je vyhotovená ve dvou variantách s tím, že jedna je 

dopracována do podoby územní studie. Varianty jsou si svým charakterem velmi 

podobné, obě obsahují obdobné typy rodinných domů a občanské vybavenosti, které jim 

však ukládá zadání diplomové práce a požadavky městyse Hustopeče nad Bečvou. Různí 

se svým urbanistickým pojetím, řešením obytných zón a velikostí klidových zón s 

dětským hřištěm. Obě varianty plně splňují požadavky územního plánu. Studie dále 

obsahuje technickou a dopravní infrastrukturu, ochranná pásma, řešenou plochu s 

rozvržením zeleně. U výkresů technické infrastruktury jsem vypočetla spotřeby, dimenze 

jednotlivých sítí, hloubky uložení, vzdálenost od souběžných vedení, apod. Součástí 

celého projektu je ekonomický propočet nákladů realizace jednotlivých variant. 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 
 

2.1. Základní pojmy 

Definice základních pojmů používaných českou legislativou [29,30] pro oblast 

stavebnictví a územního plánování: 

- změna v území -  změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umisťování 

staveb a jejich změn 

- stavební pozemek - pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k 

umístění stavby územním rozhodnutím a nebo regulačním plánem 

- zastavěný stavební pozemek - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební 

parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý 

celek s obytnými a hospodářskými budovami 

- zastavěné území - území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto 

zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná 

část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen 

"intravilán") 

- nezastavěné území - pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné 

plochy 

- zastavitelná plocha - plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách 

územního rozvoje 

- veřejná infrastruktura - pozemky, stavby, zařízení, a to zřizované nebo užívané ve 

veřejném zájmu: 

1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, 

letišť a s nimi souvisejících zařízení; 

2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související 

zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny 

odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, 

komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení 

veřejné komunikační sítě, produktovody; 

3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro 

vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 
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správu, ochranu obyvatelstva; 

4. veřejné prostranství 

- stavba - veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez 

zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a 

konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad 

předem omezí dobu jejího trvání 

- terénní úprava - pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se 

podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi 

související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým 

způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků 

pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu 

- sítě technického vybavení - nadzemní nebo podzemní vedení včetně armatur, zařízení a 

konstrukcí na vedení, zabezpečující napojení území, obcí, jejich částí a staveb na 

jednotlivé druhy technického vybavení; podle účelu jsou sítě technického vybavení 

energetické (elektrická silová vedení, plynovodní a tepelná), vodovodní, stokové a 

telekomunikační, popřípadě jiná vedení (například produktovody) 

- byt - soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně 

technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto 

účelu užívání určen 

 

2.2. Územní plánování a územní studie 

Úkolem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu území a zejména pro 

její udržitelný rozvoj, spočívající v rovnovážném vztahu podmínek pro příznivé životní 

prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro sjednocení společenství obyvatel území, který 

uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 

budoucích. Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho 

hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné 

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

plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 

znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro 
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veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto 

ploch a koridorů. [2] 

Cílem územní studie je prověřovat, posuzovat a navrhovat možná řešení vybraných 

problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například 

veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně 

ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. [2] 

 

2.3. Rodinný dům a jeho návrh 

Za rodinný dům se považuje taková stavba, která je ve své hlavní funkci určená pro 

bydlení a která svým stavebním uspořádáním a situací odpovídá požadavkům, jež jsou 

kladeny na způsob rodinného bydlení. Z hlediska dispozičního se jedná o stavbu, v níž je 

více než jedna polovina celkové podlahové plochy určená k bydlení. [4] 

Rodinný dům může disponovat nejvýše třemi samostatnými bytovými jednotkami, 

jedním podzemním podlažím, dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Rodinný dům 

řadíme do kategorie nízkopodlažní rodinné zástavby a disponuje specifickými 

vlastnostmi, kterými se jednoznačně odlišuje od ostatních typů bydlení. Tento typ bydlení 

je charakteristický tím, že je bezprostředně spojeno s parterem a většině případů mu 

přísluší soukromá zahrada. Do této kategorie řadíme rodinné domy izolované, dvojdomky, 

čtyřdomky, řadové rodinné domy, atriové a terasové domy. [22] 

V souvislosti s návrhem rodinného domu je nutno akceptovat řadu zavedených a 

ověřených zásad. Základními kritérii pro návrh tohoto typu bytového objektu jsou 

prostorové potřeby člověka. [25] Proto je nutné při návrhu vycházet z předpokládaného 

nebo známého počtu budoucích uživatelů takového objektu, případně bytu. Pro zajištění 

maximální pohody obyvatel je nutné neopomenout požadavky na mikroklima obytného 

prostředí. Do této kategorie řadíme především osvětlené, proslunění, ovzduší a hluk. S 

těmito aspekty přímo souvisí správná orientace vůči světovým stranám. V případě návrhu 

má rodinný dům jednoznačně výhodu především v maximální možné míře individuality 

dle požadavků budoucího uživatele. 
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Odstupové vzdálenosti RD 

Vzdálenost mezi samostatně stojícími RD nesmí být menší než 7,0 m (v případě 

individuální rekreace 10,0 m). Vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být 

menší než 2,0 m. Ve zvláště stísněných podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými 

domy snížena na 4,0 m, pokud v žádné z protilehlých částí stěn domů nejsou okna 

obytných místností. Vzdálenost průčelí s okny obytných místností musí být nejméně 3,0 

m od okraje komunikace (mimo zastavění proluk řadové zástavby). Vnější hrany pochozí 

plochy rodinného domu (např. terasa, balkón), která je nad přilehlým terénem výše než 2 

m, musí být minimálně 3 m od hranice sousedního pozemku. [14, 24] 

 

2.4. Občanská vybavenost 

Občanské vybavení je prezentováno velmi rozsáhlým souborem výrobních i nevýrobních 

zařízení, zasahující od správy a administrativy až po školství, rekreaci a sport. Cílem 

rozvoje této obslužné funkce je zvýšení nároku na kvality a pohotovosti všech služeb, 

které občanské vybavení nabízí obyvatelům jak sídla, tak i těm, kteří za službami 

dojíždějí. [4] 

Faktory, které mají rozhodující vliv na rozvoj zařízení občanského vybavení, vycházejí z 

ekonomické a sociální skladby obyvatel, z prostředí sídla a v neposlední řadě z 

dopravních možností území. Významné jsou rovněž vazby jednotlivých druhů 

občanského vybavení jak na základní funkční složky, tak na ostatní veřejnou 

infrastrukturu. Zatímco vazby na bydlení se s rozvojem osobní dopravy postupně 

uvolňují, výrazně se zvyšuje intenzita vazby na dopravní infrastrukturu. 

Zařízení občanského vybavení jsou dle typů, četnosti výskytu využívání obyvatelstvem 

situovány do centrálních, obytných a dalších částí sídel a ovlivňují jejich charakter, 

dojem a prostorovou skladbu. Kvalita a vyváženost sítě občanského vybavení a její vazba 

na další potřeby jsou zásadními faktory ovlivňující udržitelný rozvoj území, neboť 

zásadně působí jak na ekonomickou a sociální strukturu obyvatel, tak i na okolní životní 

prostředí sídel. [6] 

Podle druhů činností jsou občanská zařízení členěna na obory zařízení, tj. zařízení  

kultury, tělovýchovy, sportu a rekreace, ubytování, stravování, zdravotnictví, školství a 
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výchovy, sociální péče, maloobchodu, nevýrobních služeb, výrobních a opravárenských 

služeb, správy a administrativy, církví, vědy a výzkumu, specifická. 

 

2.4.1. Sport 

Sport je v současné době nedílnou a nepostradatelnou součástí většiny obyvatel. Ať už v 

míře aktivní nebo pasivní. V dnešní době je sport provozován na několika různých 

úrovních : sport rekreační, sport výkonnostní, sport vrcholový. 

S rostoucí životní úrovní a podílem volného času se zvyšuje množství nových sportů a 

sportovců a tím zákonitě roste poptávka po sportovních a rekreačních areálech. 

 

2.4.2. Rekreace 

K sídelním útvarům městského a venkovského typu patří bezesporu rekreace. Zelené 

rekreační plochy jsou zastoupeny ve všech městských částech, tj. v centru měst, čtvrtích, 

příměstské oblasti a volné krajině. Význam rekreace spočívá v znovunabytí energie a 

obnovení tělesných a psychických sil člověka. Právě tento aspekt rozhoduje o umísťování 

a soustřeďování rekreačních oblastí do míst s kvalitním životním prostředím. Jedním z 

nejdůležitějších činitelů v lidském životě je čas, ten rozhoduje i o rozdělení odpočinku a 

rekreaci na určité časové úseky. [16] 

 

2.4.3. Neorganizovaná tělesná výchova 

Plochy pro udržování neorganizované rekreační tělovýchovy a sportu mají garantovat 

každodenní příležitosti pro rekreaci, sport a pobyt ve vyhovujícím prostředí, především v 

blízkosti bydliště. Význam a postavení neorganizované tělovýchovy závisí na tom, jaký 

důraz klade společnost na nutnost zajištění zdravého životního stylu a jakou pozornost 

věnuje zdravotní prevenci. Zařízení tohoto druhu mají motivovat k pravidelnému pohybu 

např. spojením příležitosti k pohybu se zábavou a společenskými kontakty, mají být 

přitažlivá a dostatečně atraktivní. Tato zařízení a plochy (jako centra pohybových aktivit) 

musejí být utvářena ve shodě s představami občanů o prostředí, v němž je příjemné trávit 

volné chvíle, a to pro všechny věkové a zájmové skupiny včetně občanů tělesně či 

mentálně postižených. Pro mládež a dospělé se počítá v bezprostřední blízkosti bydliště 

podle charakteru území a jeho specifických podmínek zejména s hřišti menších rozměrů 
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(hřiště pro odbíjenou, košíkovou, házenou, badminton, nohejbal atd.). Vzhledem k tomu, 

že je snahou sdružovat tyto rekreační plochy s vodními plochami, plochami souvislé 

zeleně, případně se stávají součástí parkových a sadových úprav, lze v rámci plošných 

ukazatelů pro tyto plochy budovat i jednoduchá zařízení, sloužící k provozování 

některých disciplín sportu, rekreace a zábavy. 

 

2.5. Zásady navrhování dětských hřišť 

Za dětská hřiště jsou považována taková zařízení, které jsou určeny k zábavě a ke hře 

dětem. V žádné normě není uvedeno jak má daná plocha vypadat, a proto je vnímáme 

díky jejich vybavení a jednotlivým zařízením. Za zařízení dětských hřišť můžeme 

považovat takové vybavení a konstrukce, které svým uspořádáním a technickým řešením 

umožňují uživatelům, aby je využívala ke hře.  

Obecně se dětská hřiště rozdělují do třech kategorii, které se od sebe vzájemně liší 

věkovou kategorii uživatelů, pro které je takové zařízení určeno. 

Kategorie: 

- dětská hřiště předškolního věku ( věková skupina 1 - 3 a 3 - 6 let ) 

- dětská hřiště školního věku ( 6 - 14let ) 

- hřiště pro mládež a dospělé ( 14 let a výše) 

Přičemž jednotlivým kategoriím odpovídají požadavky minimální plochy na osobu a 

odpovídající technické zařízení a vybavení. Správnost návrhu musí být ovlivněna na 

požadavky na bezbariérovost. [15] 

Při návrhu je kladen důraz na použitelnost, bezpečnost, účelnost a požadavky hygienické, 

které se týkají především zdravotní nezávadnosti použitých materiálu a povinnosti 

provozovatele venkovní hrací plochy zajistit, aby písek používaný ke hrám dětí na 

pískovišti, nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitně znečištěn nad hygienickými limity 

upravenými prováděcím předpisem. [15] 

Důležitými prvky dětských hřišť z hlediska bezpečnosti jsou vhodně řešené dopadové 

plochy. Hlavním účelem takovéhoto zařízení je zamezení nebo zmírnění úrazu, které 

mohou vzniknout následkem pádu z herního zařízení. Na trhu je celá řada materiálu, 

které je možno k těmto účelům použít. Pro příklad drny, kůra, písek,štěrk, dřevotříska a 

jiné materiály. Drny jsou vhodné pro dětská hřiště, u nichž maximální výška pádu z 
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herního zařízení činí 1m. Travnatý porost je nutné pravidelnou údržbou zachovávat ve 

vhodném stavu, aby nedošlo ke snížení tlumící schopnosti. Kůra se i přes svou měkkost a 

dobré tlumící schopnosti v praxi využívá velmi málo. A to z toho důvodu, že její hlavní 

negativní vlastností je krátká životnost a v případě vlhkosti možnost zašpinění oděvu. 

Dalším materiálem je dřevotříska, jež je vlastně dřevěná štěpka v uvedené frakci. V praxi 

využívaná velmi málo obdobně jako kůra. Naopak hojně a často využívaným materiálem 

je písek a štěrk. Písek je ekonomicky velmi vhodnou variantou. Štěrk se používá ve frakci 

2-8 bez ostrých hran. K popředí využívání se dostávají také materiály z pryže, neboť mají 

atestace pro různé pádové výšky. Jeden z vhodným materiálů je systém Childs Play ze 

syntetického materiálu. Vykazuje vynikající tlumící schopnosti a vekmi dlouhou 

životnost bez nutnosti údržby. 

 

2.6. Pozemní komunikace 

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a 

chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. 

Cílem projektování pozemních městských komunikací je především umožnění 

komfortních podmínek pro veškeré typy dopravy, zajištění bezpečnosti všech účastníků 

dopravy, nenarušovat ostatní funkce města a chránit životní prostředí. 

Základem pro mou práci je norma 73 6110. Jsou to komunikace v intravilánu sídelních 

útvarů. Člení se do několika funkčních tříd: 

a) Rychlostní s funkcí dopravní, kategorie A1,A2 

b) Sběrné s funkcí dopravně-obslužnou,kategorie B1,B2 

c) Obslužné,kategorie C1,C2,C3 

d) Nemotorické v kategoriích D1,D2,D3 

Účelem projektování místních komunikací je zajištění co největší bezpečnosti všech 

účastníků dopravy v obcích a vytvoření takových podmínek, aby prostor místní 

komunikace plnil jak funkci dopravní, tak obslužnou a přiměřeně i společenskou a 

pobytovou. V zastavěném či zastavitelném území obcí se navrhují komunikace s 

pruhy/pásy pro chodce a/nebo dělícím pásem. Jedním z hlavních principů je 

zajištěnímaximální bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Návrh místních 

komunikací musí být ve shodě s příslušnými předpisy o ochraně životního prostředí. 
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2.7. Komunikace pro pěší 

Pro zajištění obousměrné možnosti chůze se chodníky navrhují v minimální šířce 

1500mm. Každé další rozšíření se navýší o hodnotu 750mm. Maximální podélný sklon 

může být 1:12 a sklon příčný nejvýše 1:50. U přechodů pro chodce se obrubníky 

chodníků musí snížit na hodnotu 20mm oproti vozovce. Každý chodník navazující na 

přechod pro chodce musí být opatřený signálním pásem spojující varovné pásy s 

vodícími liniemi. Navazující šikmé plochy musí mít sklon maximálně 12,5 %, což 

odpovídá požadavkům šikmých ramp. V šířce celého přechodu se navrhují nájezdy, 

nejméně však v šířce 1500mm. Podél sníženého obrubníku se musí zhotovit varovný pás 

v šířce 400mm na nějž navazuje pás signální s přesahem minimálně 800mm. Tyto pásy 

jsou zhotoveny z kontrastně reliéfní dlažby. [28] 

 

2.8. Parkovací a odstavné plochy 

Rozměr parkovacího místa se navrhuje dle několika kritérií. Podstatným kritériem je typ 

parkování ve vztahu k pojezdové komunikaci. Může se jednat o parkování kolmé, 

podélné a šikmé. Dalším důležitým činitelem v návrhu rozměru parkovacího místa je 

kategorie automobilů, pro které se plocha navrhuje. 

U parkovacích míst pro vozidla řízená osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace platí, že šířka stání musí být nejméně 3500mm a smí mít sklon nejvýše v 

poměru 1:20. V případě stání podélného musí být délka stání minimálně 7000mm. Tyto 

speciálně upravená parkovací místa jsou doplněna vodorovným a v některých případech i 

svislým dopravím značením pomocí tzv. mezinárodního symbolu přístupnosti. [15] 

Pro osobní motorová vozidla zdravotně postižených osob musí být vyhrazeno na 

vyznačených odstavných a parkovacích plochách minimální následující počet stání: 

- jedno stání při celkovém počtu méně než dvacet stání 

- dvě stání při celkovém počtu dvacet až čtyřicet stání 

- 5% stání při celkovém počtu přesahujících čtyřicet stání 

 

2.9. Zásady pro úpravy vegetace a venkovského veřejného prostranství 

Na venkově úpravy veřejného prostranství spočívají zejména v založení a údržbě 

kvalitních travnatých ploch, různých keřů a doplněním adekvátního počtu stromů s 
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charakterem regionální a obecní tradice zachování přírodního rázu krajiny. Při výběru 

dřevin je tedy vhodné dát přednost dřevinám domácím. 

Při osazování keřů je třeba dbát na správný druh a množství výsadby, aby nedocházelo k 

úplnému zakrytí parteru nebo přílišného rozdělení daného prostoru. S ohledem na 

přístupnost údržby a poměr zastíněných a osvětlených prostor je nutné volit optimální 

vzdálenosti při výsadbě keřů a stromů. 

U návrhu zeleně v uliční síti je poměrně působivé, když dřeviny jsou osazení v 

pravidelné aleji, která se navrhuje z dřevin různé velikosti koruny dle šířky doprovodné 

komunikace a odstupů od okolních budov. Vedení inženýrských sítí v ulicích obce je 

zásadní překážkou při výsadbě dřevin, jejichž minimální požadavky na bezpečnostní 

rozestupy musí být respektovány. 

 

2.10. Městský mobiliář 

Městský mobiliář, který bude sloužit jak ve veřejných prostorách, tak i v prostorách 

soukromých musí splňovat nespočet parametrů. Jedním z hlavním je odpovídající 

materiálové složení a kvalita, která je kladená na zpracování. Nepochybně dalším 

důležitým parametrem je design. Ten musí splňovat především nároky na estetickou 

hodnotu a musí být brán zřetel na neblahý vliv vandalů. V případě, že jsou prvky 

městského mobiliáře umístěné v nijak chráněném prostranství je nutné brát ohled na 

negativně působící přírodní vlivy, které značně snižují životnost mobiliáře. V případě 

uvážení a dodržení výše uvedených zásad lze docílit umístění prvků s dlouhou životností, 

zdobící nejen okolí, ale vytvářejících i příjemné odpočinkové prostředí. 
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3. Možnosti financování akce 
 

3.1. Financování akce z evropských fondů [31] 

Fondy Evropské Unie představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské 

a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke 

snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Na 

právě probíhající programové období 2007—2013 má Česká republika z evropských 

fondů k dispozici 26,69 miliard eur. 

Každá členská země si dojednává s Evropskou komisí operační programy, které 

jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi hlavními evropskými fondy a konkrétními 

příjemci finanční podpory v členských státech a regionech. Operační programy se dělí na 

prioritní osy, které konkrétně vymezují, na co mohou být finance přidělené danému 

programu využity. Každý ,kdo chce požádat o finanční podporu z fondů Evropské Unie, 

musí předložit projekt řídicímu orgánu operačního programu. Řídicími orgány operačních 

programů jsou u tématicky zaměřených OP resortní ministerstva; u územně vymezených 

OP regionální rady regionů soudržnosti, což jsou územní celky odpovídající jednomu 

nebo více českým krajům zřízené za účelem přijímání dotací z evropských fondů. 

O peníze z evropských fondů mohou žádat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, 

vlastníci dopravní infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra a další. 

Financované projekty z fondů Evropské Unie: 

Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

- např. výstavba a opravy silnic, železnic, dálnic, obchvatů, říční infrastruktury, budování 

přestupních terminálů integrované veřejné dopravy, nákupu dopravních prostředků 

městské hromadné dopravy apod. 

Ochrana životního prostředí 

- např. budování čistíren odpadních vod, rozvodných sítí pitné vody, výsadba zeleně, 

instalace větrných elektráren, budování systémů odděleného sběru odpadů, investiční 

podpora vzdělávacích, poradenských a informačních center environmentálního 

vzdělávání apod. 
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Rozvoj měst a obcí, přeshraniční spolupráce 

- např. úpravy veřejných prostranství, infrastruktura pro poskytování sociálních, 

vzdělávacích a zdravotnických služeb, infrastruktura pro poskytování zájmových a 

volnočasových aktivit, přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, 

společenských a kulturních aktivit, regenerace bytových domů apod. 

Rozvoj cestovního ruchu 

- např. rozvoj kapacit ubytovacích zařízení, vybudování, rekonstrukce a obnova skanzenů, 

muzeí apod., budování cyklostezek a cyklotras s využitím pro cestovní ruch, prezentace 

turistických destinací apod. 

Rozvoj lidských zdrojů 

- např. rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané, poskytování sociálních služeb, zvyšování 

kvality výuky cizích jazyků, vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, inovace vzdělávacích programů, vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, 

podpora dalšího vzdělávání apod. 

Zlepšování kvality služeb poskytovaných veřejnou správou a samosprávou 

- např. výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy, zavádění moderních 

metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy apod. 

Podpora podnikání, vědy a výzkumu 

- např. podpora při zakládání podniků, nákupu výrobních technologií, podpora patentové 

aktivity podniků, vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol, výstavba a další rozvoj 

existujících průmyslových parků, podpora rozvoje poradenství v oblasti eko-technologií a 

environmentálních systémů řízení, podpora marketingových služeb apod. 

Program rozvoje venkova 

- oproti období 2000 — 2006 již pod strukturální fondy nespadá podpora 

konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova. Tyto oblasti jsou 

financovány prostřednictvím Programu rozvoje venkova, financovaného z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 

 

3.1.1. Program rozvoje venkova 2007 – 2013 [31] [7] 

Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání podpory poskytované 

Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Existence a 
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realizace Programu rozvoje venkova ČR přispěje k rozvoji venkovského prostoru České 

republiky v odvětví trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a 

snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program bude také 

podporovat rozšiřování a diverzifikaci (strategie podnikání, která nespoléhá na jediný 

produkt, ale rozděluje své aktivity do různých oblastí, svá aktiva do různých firem, měn 

apod.) ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet 

nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost 

obyvatel na venkově. 

Řídícím orgánem Programu pro rozvoj venkova je Ministerstvo zemědělství ČR. 

Zprostředkujícím subjektem je Státní zemědělský investiční fond. 

Základní struktura Programu pro rozvoj venkova má 4 osy, a to: 

Osa I - je zaměřena na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a 

lesnictví. 

Osa II – má společný cíl zvýšit biologickou rozmanitost, chránit vodu a půdu a zmírnit 

klimatické změny. 

Osa III – směřuje ke zkvalitnění života ve venkovských oblastech a diverzifikaci 

hospodářství venkova. 

Osa IV – má napomoci obyvatelům venkovských mikroregionů vypracovat vlastní 

strategii rozvoje území, ve kterém žijí, a podpořit projekty pro jeho rozvoj. 

Osa III podporuje rozvoj životních podmínek ve venkovských oblastech a 

diverzifikaci ekonomických aktivit na venkově. Mezi hlavní priority patří tvorba 

pracovních příležitostí, podpora využívání obnovitelných zdrojů energie, zlepšení 

podmínek kvality života ve venkovských oblastech, včetně vzdělávání a informování 

hospodářských subjektů a v neposlední řadě ochrana kulturních památek. 

Pod tuto osu dále spadá podosa Diverzifikace činností nezemědělské povahy, kde 

je opatření zaměřeno na výstavbu, modernizaci, nákup budov, strojů, technologie a 

zařízení sloužící k diverzifikaci činnosti zemědělských podnikatelů směrem 

k nezemědělským činnostem včetně výstavby  zařízení pro využití obnovitelných zdrojů 

paliv a energie (bioplynové stanice, kotelny na biomasu, zařízení na výrobu tvarovaných 

biopaliv).Žadateli mohou být zemědělští podnikatelé.  
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Jako druhá je zastoupena podosa s názvem Podpora zakládání podniků a jejich 

rozvoje, kde je oblastí podpory drobná výroba, řemesla a služby pro hospodářství a 

obyvatelstvo. Dále je podpora zaměřena na výstavbu zařízení pro zpracování a využití 

obnovitelných zdrojů energie s cílem energetické soběstačnosti venkova. Žadateli mohou 

být podnikatelské subjekty nejmenší velikosti - mikropodniky.  

Třetí se jmenuje Podpora cestovního ruchu. Ta je určena na vybudování 

ubytovacích zařízení včetně stravování, sportovních zařízení, půjčoven sportovních 

potřeb a další turistické infrastruktury v obcích do 2000 obyvatel. Příjemcem podpory 

může být zemědělský podnikatel, nezemědělský podnikatel, nestátní nezisková 

organizace a zájmové sdružení právnických osob. 

Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, je v pořadí čtvrtém, kde 

jsou podporovány investice do základní vodohospodářské infrastruktury obcí a ostatní 

technické infrastruktury. Dále je podporováno budování a obnova místních komunikací, 

zlepšení vzhledu obcí, zlepšení občanské vybavenosti a pořizování územních plánů. 

Projekty na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV mohou být realizovány v obcích do 

2000 obyvatel, ostatní projekty v obcích do 500 obyvatel. Žadateli mohou být obce, 

svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob a církve 

a jejich organizace.  

Dále je zde podosa Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, ve které jsou 

podporovány investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím 

kulturního dědictví, jako například kulturních památek, památkově významných území, 

kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, historických 

zahrad a alejí. Dále je podporováno budování nových stálých výstavních expozic a muzeí 

s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou 

kulturu. Žadateli mohou být obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová 

sdružení právnických osob a církve a jejich organizace. 

Jako poslední je zastoupena podosa Vzdělávání a informace a jak již z názvu 

vyplývá, podpora je určena na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, 

které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení, na 

venkově v rámci aktivit podporovaných v oblastech diverzifikace činností nezemědělské 

povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy 
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a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

venkova. Žadateli mohou být obce, svazky obcí a neziskové organizace s právní 

subjektivitou. Uživatel bude fyzická nebo právnická osoba se zájmem zahájení nebo 

rozšíření podnikání nebo působení na venkově. 

Dotaci lze poskytnout žadateli, který splňuje podmínky uvedené u jednotlivých 

opatřeních/podopatřeních/záměrech ve specifických podmínkách Pravidel platných pro 

dané kolo příjmu žádostí. O poskytnutí dotace rozhoduje Státní zemědělský intervenční 

fond na základě žádosti o dotaci (pro schválení žádosti) a žádosti o proplacení (pro 

vyplacení dotace). Kontaktním místem pro žadatele/příjemce dotace pro předkládání 

veškeré dokumentace je příslušný Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního 

fondu, podle místa realizace projektu. Žadatel zabezpečuje financování realizace projektu 

nejprve z vlastních zdrojů a je povinen zajistit realizaci projektu do 24 měsíců od podpisu 

dohody, v případě leasingu se tato lhůta prodlužuje až na 36 měsíců od podpisu dohody. 

 
3.2. Financování akce z národních zdrojů [7] [8] 

K zabezpečení cílů Strategie regionálního rozvoje České republiky slouží kromě 

programů spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie také programová podpora 

financovaná z národních zdrojů. Regionální programy podpory Ministerstva pro místní 

rozvoj jsou účinnými nástroji, jejichž prostřednictvím může státní správa pozitivně 

ovlivňovat území regionů. Mezi základní cíle regionální politiky patří rozvoj regionů 

zaměřený na jejich soudržnost a zvyšování konkurenceschopnosti. Tato podpora má vést 

k diversifikaci výrobní základny a k následnému vzniku nových pracovních příležitostí a 

tím ke snížení vysoké míry nezaměstnanosti, stejně jako pomoci při zajištění základních 

funkcí veřejné správy, posílení kvality života a aktivizaci spolkové činnosti a zachování 

tradic v malých obcích. 

Základním nástrojem regionální politiky, za které odpovídá Ministerstvo pro 

místní rozvoj, je nyní  Strategie regionálního rozvoje České republiky platná pro období 

2007–2013. Zabezpečuje provázanost národní regionální politiky s regionální politikou 

Evropské unie a také s ostatními odvětvovými politikami ovlivňujícími rozvoj území. 

Zvláštní pozornost věnuje regionální politika specifickým problémům rozvoje měst a 

venkovských oblastí. K podpoře regionálního rozvoje patří také poskytování státní 
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pomoci po živelních a jiných pohromách. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje z 

podkladů od postižených krajů návrhy strategií obnovy území, které slouží po schválení 

vládou jako výchozí rámcové dokumenty k uvolňování programové pomoci jednotlivými 

ministerstvy. 

 

3.2.1. Podpora obnovy a rozvoje venkova [7] [8] 

Cílem programu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Program 

předpokládá účast obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich 

obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro 

každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Dotační 

tituly jsou následující: 

Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku, kde budou podporovány 

akce zaměřené na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. 

radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, 

hřbitovy, drobné stavby), komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování 

veřejné zeleně, rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného 

osvětlení, přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v 

souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku. Účastníkem podprogramu je obec, která 

získala ocenění modrou, bílou, oranžovou nebo zlatou stuhou v krajském kole soutěže 

Vesnice roku 2010 nebo se umístila na 1. - 3. místě v celostátním kole této soutěže. 

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 

akce. 

Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. 

Zde budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž 

výběru a přípravě se děti a mládež prokazatelně podílely, a které jsou zaměřené na 

obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní 

zařízení, kulturní zařízení), úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné 

zeleně, rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, 

cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.). Účastníkem podprogramu je obec 

do 3000 obyvatel nebo svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, 

a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do 
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katastrálního území více obcí. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně 

vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. 

Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč. 

Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova, kde 

budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na prezentaci úspěšných 

projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměnu zkušeností při přípravě 

projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, podporu spolupráce a odborného 

vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova. Účastníkem 

podprogramu je obec do 3000 obyvatel nebo svazek obcí, který je registrován v souladu 

se zákonem o obcích. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených 

uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč. 

Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci. Zde budou 

podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v 

katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturním památkou a jsou v majetku 

obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako kaple, kaplička, socha, boží muka, kříž a 

úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb. Účastníkem podprogramu je obec 

do 3000 obyvatel nebo svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, 

a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do 

katastrálního území více obcí. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně 

vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. 

Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč. 

Dotační titul č. 5 - Podpora zapojení romské komunity do života obce a 

společnosti, kde budou podporovány akce s výstupy rovněž sloužícími romské komunitě, 

na jejichž výběru a přípravě se romská komunita prokazatelně podílela nebo bude podílet, 

a které jsou zaměřené na obnovu a údržbu občanské vybavenosti (školy, předškolní 

zařízení, kulturní zařízení), rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové 

aktivity (klubovny, hřiště, apod. ), vybudování nebo rekonstrukce infrastruktury obce u 

objektů sloužících převážně romské komunitě. Účastníkem podprogramu je obec do 3000 

obyvatel, která má ve svém katastru minimálně 4% obyvatel romského etnika. Podíl 

romské menšiny na počtu obyvatel obce musí být doložen závazným prohlášením 

starosty s odkazem na příslušné dokumenty nebo studie, popřípadě kvalifikovaným 
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odhadem krajského koordinátora pro národnostní menšiny. Dotace je poskytována až do 

výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu 

akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč. 

Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace na 

realizaci schválených akcí. Investiční dotace je dotace na investiční akci, jejíž náklady 

jsou spojené s pořízením majetku nebo s jeho obnovou, při níž je majetek zhodnocován, 

případně i na náklady na údržbu a opravu majetku, pokud jsou součástí investiční akce. 

Neinvestiční dotace je dotace na neinvestiční akci, jejíž náklady jsou spojené s údržbou a 

opravou majetku, nedochází-li ke zhodnocování majetku. 

Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář Žádost o poskytnutí dotace uvedené 

na adrese http://www3.mmr.cz/zad data uloží a následně vytiskne. Listinnou podobu 

žádosti podepíše starosta/starostka obce a doručí spolu se všemi přílohami do podatelny 

Ministerstva pro místní rozvoj ve lhůtě stanovené pro doručování žádostí. Listinná 

podoba žádosti a uvedené přílohy jsou závazné pro všechny žadatele o dotací a 

předkládají se v podobě originálu nebo ověřené kopie v jednom vyhotovení v 

nerozebíratelném provedení (kroužková, knižní, spirálová nebo tepelná vazba). Správce 

podprogramu si může dodatečně vyžádat k informacím uvedeným v žádosti o dotaci 

doplňující vysvětlení, údaje nebo doklady. 
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4. Informace o území 

 
4.1. Charakteristika obce a její historie 

Městys Hustopeče nad Bečvou i se svými sídly – Hranické Loučky, Poruba a Vysoká, má 

celkovou rozlohu 2 391 ha, z toho 401 ha tvoří lesy, 1 705 zemědělská orná půda. Obec 

se 1750 obyvateli leží v nadmořské výšce 255 - 370 m.n.m., nedaleko řeky Bečvy. 

Oblast Hustopečska byla osídlena již ve starší době kamenné – paleolitu, jak o 

tom svědčí nálezy pazourků z okolí Hustopeč a Poruby. 

 První nepřímá zmínka o Hustopečích pochází z r. 1201, první písemná zmínka 

v zemských deskách je datována r. 1349. Prvním známým šlechtickým držitelem 

Hustopeč byl v polovině 14. století Milota z Brandýsa.  

Někdy v letech 1580 – 1600 byl Karlem ze Žerotína postaven v Hustopečích 

renesanční zámek na místě původní tvrze. Jedná se o významnou, velmi hodnotnou 

renesanční čtyřkřídlou arkádovou zámeckou architekturu, postavenou z části prací 

italských kameníků. Ve druhém patře cenné barokní nástěnné malby, nádvoří s arkádami, 

cenná grafická výzdoba. Nedílnou součástí areálu parku je zámecký park z 18. století o 

rozloze 1,05 ha. Zámek s parkem jsou majetkem obce, v současné době probíhá 

rekonstrukce zámku, který by měl být využit pro nadstandardní bydlení, vzdělávací a 

rekreačně zábavní zařízení. 

V roce 1611 byla dokončena stavba nového kostela Farní kostel Povýšení svatého 

Kříže s ohradní zdí se souborem 14 soch a sochou Panny Marie Bolestné. Jedná se o 

hodnotnou, jednolodní renesanční architekturu. 

V roce 1799 byl statek Hustopeče i s vesnicemi Vysoká a Milotice prodán Janu 

Ludvíkovi, svobodnému pánu z Baillou. Rod Baillou pak vlastnil panství až do roku 1945. 

Příslušníci rodu Baillou, původem Francouzi, byli vzdělaní a vynikali zejména 

v přírodních vědách. V roce 1885 byla postavena krypta, v níž je pohřben jeden 

z posledních členů rodu. 

 Z roku 1633 pochází první zmínka o hustopečských rybnících, rybníkářství zde 

mělo starou tradici. V roce 1837 bylo v Hustopečích 18 rybníků. V 18. století dochází 

k poklesu rybničního hospodářství a rybníky jsou vysoušeny. V současné době se zde 

nachází 9 rybníků. 
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4.2. Širší vztahy 

Městys Hustopeče nad Bečvou leží na východním okraji Olomouckého kraje, v severní 

části okresu Přerov. Severní, východní a jižní hranice městyse je zároveň hranicí krajskou 

– mezi Olomouckým a Zlínským krajem a mezi Olomouckým a Moravskoslezským 

krajem. Městys leží při silnici I/35, která městys spojuje s Hranicemi, vzdálenými cca 12 

km a Valašským Meziříčím, vzdáleným cca 10 km.  

 Celková rozloha řešeného území je 2391,0 ha, z toho 401,03 ha tvoří lesy, 

1705,11 ha zemědělská půda, vesměs orná. Nadmořská výška řešeného území se 

pohybuje mezi 255 – 370 m.n.m.. Pod katastrální území městyse Hustopeče nad Bečvou 

spadají také obce Poruba, Vysoká a Hranické Loučky. 

 Vlastní Hustopeče nad Bečvou mají charakter městečka s vyvinutým ústředním 

prostorem – náměstím. Je zde soustředěna nová obytná výstavba – vilové čtvrti na okraji, 

bytové domy a také převážná většina občanské vybavenosti. V jižní části Hustopeč nad 

Bečvou, v údolní nivě Bečvy, je rekreační oblast na břehu zatopených štěrkovišť. 

 

4.3. Geomorfologie a geologie 

Řešené území je z hlediska geomorfologického součástí následujících jednotek: 

Provincie:   Západní Karpaty 

Soustava (subprovincie): Vnější Západní Karpaty 

Podsoustava (oblast):  Západobeskydské podhůří 

Celek:    Podbeskydská pahorkatina 

Podcelek:   Příborská pahorkatina 

 Příborská pahorkatina má ráz členité pahorkatiny s převládající výškovou 

členitostí 50 – 200 m. Údolní svahy se vyznačují měkkým reliéfem a sedimenty, které se 

vytvořily při jejich úpatí. Přítoky Bečvy z pravého břehu vytvořily při svém ústí 

náplavové kužele. Jižní část řešeného území leží v údolní nivě Bečvy, která má charakter 

roviny. 

 Geomorfologické poměry řešeného území jsou značně složité. Území Příborské 

pahorkatiny je budováno z převážné části paleogenními horninami. Na nejjižnějších 

úpatních úsecích Příborské pahorkatiny a vyšším terasovém stupni řeky Bečvy jsou 

uloženy sprašové hlíny. Říční sedimenty v území tvoří štěrkopískové terasy. 
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4.4. Občanská vybavenost 

V těsné blízkosti řešeného území se nachází základní škola, fotbalové hřiště, víceúčelové 

hřiště a autobusová zastávka. V centru obce se nachází mnoho občanské vybavenosti, 

sloužící nejen občanům městyse, ale i širokému okolí. Řadí se sem zejména zámek 

s výstavními a společenskými prostory, zdravotní středisko, mateřská školka, pošta, dům 

s pečovatelskou službou i nově zrekonstruovaný kulturní dům s tanečním sálem. V obci 

je také restaurační zařízení, lékárna a pochopitelně také radnice. 

 

4.5. Technická a dopravní infrastruktura 

 

4.5.1. Dopravní infrastruktura 

Hustopeče nad Bečvou leží na silnici I. třídy č. 35, úsek Hranice – Valašské Meziříčí. 

Silnice je vedena mimo zástavbu obce v jižní obchvatové poloze, jsou z ní vedeny sjezdy, 

které zajišťují přístup automobily po celém městysi. 

 Autobusová doprava do okolních měst Hranice, Valašské Meziříčí a Nový Jičín je 

zajištěna přímými linkami ČSAD. V městysi jsou zřízeny tři autobusové zastávky, z toho 

jedna je s krytou čekárnou. Vzdálenost nejbližší autobusové zastávky od řešené lokality 

je 400 m. 

 Územím prochází železniční  dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať ČD č. 

280, zařazená v celostátní železniční síti a zajišťující i jedno ze železničních spojení se 

Slovenskem. Železniční stanice je od zástavby obce ve vzdálenosti cca 800 m. 

 U stávající silnice I/35 je umístěna čerpací stanice pohonných hmot, a to vpravo 

ve směru na Valašské Meziříčí před světelnou křižovatkou s jednosměrným příjezdem a 

výjezdem. 

 

4.5.2. Zásobování pitnou vodou 

Zásobování pitnou vodou je v obci zajištěno veřejným vodovodem, který je součástí 

skupinového vodovodu Porubská Brána, jehož správcem je Starý Jičín. Z prameniště 

Porubská Brána, které má celkovou vydatnost 27,7 l/s, je voda upravována v úpravně 

vody a odtud čerpána třemi výtlačnými řady do území tří okresů – Přerov, Vsetín a Nový 
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Jičín. Přerovská větev zásobuje vodojem Hustopeče nad Bečvou 2x250 m3, odtud jsou 

gravitačně zásobeny Hustopeče nad Bečvou a další obce. 

 

4.5.3. Likvidace odpadních vod 

V Hustopečích nad Bečvou je nově vybudovaná centrální ČOV s kapacitou Q24 = 293 

m3/d, recipientem vyčištěných vod je Loučský potok. Do této ČOV vede veškerá stávající 

i nově zřízená stoková síť městyse. Stará stoková síť se momentálně využívá pro 

dešťovou kanalizaci. 

 

4.5.4. Vodní toky a plochy 

Územím prochází hlavní evropská rozvodnice mezi Baltským a Černým mořem. 

Převážná jižní část území patří do povodí řeky Bečvy, která je významným vodním 

tokem ve správě Povodí Moravy.  

 Rybniční soustavy na k.ú. Hustopeč nad Bečvou jsou využívány Rybářstvím 

Přerov a.s. a Českým rybářským svazem k chovu ryb. Menší vodní nádrže slouží jako 

požární. Vodní plochy vzniklé těžbou štěrkopísku jsou využívány k rekreaci, další takové 

vodní plochy vznikají jižně od železniční stanice Hustopeče nad Bečvou. 

 Dlouhodobými záměry, které se týkají řešeného území, je výstavba vodní nádrže 

Teplice a výstavba průplavu Dunaj – Odra – Labe. 

 

4.5.5. Zásobování elektrickou energií 

Územím obce Hustopeče nad Bečvou prochází vedení nadřazené soustavy 110 kV – 

VVN 561 – 562 Hranice – Valašské Meziříčí. Obec včetně místních částí je zásobována 

elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV, odbočkami z hlavní linky VN 299 

propojující TS 110/22 kV Hranice a Valašské Meziříčí. Na uvedenou hlavní linku VN 

299 je napojeno 25 distribučních trafostanic – TR 22/0,4 kV. 

 Rozvodná síť nízkého napětí v Hustopečích n. B. je provedena venkovním 

vedením v kombinaci se zemními kabely. Z této sítě je v současné době zásobováno 

elektrickou energií 575 domácností včetně 85 objektů druhého bydlení (individuální 

rekreace), vybavenosti, zemědělských odběrů a odběrů podnikatelských aktivit. 
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Elektrická energie je využívána především pro osvětlení, pohon drobných spotřebičů a 

částečně pro vaření a vytápění. 

  

4.5.6. Zásobování plynem 

V současné době jsou Hustopeče nad Bečvou plynofikovány středotlakým rozvodem 

plynu. Zemní plyn je dodáván do místní sítě z vysokotlakého plynovodu DN 300, PN 40 

Dub – Valašské Meziříčí přes regulační stanici VTL/STL, situovanou v jižní části obce 

Palačov s výkonem 2 000 m3h-1. Z této regulační stanice je zemní plyn veden 

středotlakým plynovodem D 160, z trubek IPE, v profilech D 63 – D 160. z místní sítě je 

napojeno cca 320 odběratelů a připojování stále pokračuje. 

 

4.5.7. Zásobování teplem 

Pro stávající zástavbu je charakteristický decentralizovaný způsob vytápění 

s individuálním vytápěním rodinných domů a samostatnými domovními kotelnami pro 

objekty vybavenosti. Významnějšími tepelnými zdroji jsou kotelny ZŠ, MŠ, Kulturního 

domu, nákupního střediska, obecního úřadu, výrobny uzenin, zámku a bytových domů. 

Tepelná energie je zajišťována především spalováním zemního plynu a tuhých paliv. 

 

4.5.8. Telekomunikace 

Prostřednictvím telekomunikačních služeb Telefonica O2 je v řešeném území zasíťován 

místní, meziměstský a mezinárodní telefonní styk spolu s dalšími službami jako je 

veřejná radiokontaktní služba, veřejná datová služba, pronájem digitálních okruhů pro 

přenos dat, internet a propojení s veřejnou sítí mobilních telefonů v systému GSM – O2, 

Vodafone, T-mobile. Napojení na hostitelskou ústřednu v Hranicích je provedeno 

přenosovými prostředky Telefonica O2 – dálkovým optickým kabelem, který prochází 

zastavěným územím obce. 

 

4.5.9. Radiokomunikace 

Tyto služby zajišťují šíření programu Českého rozhlasu, přenos meziměstských 

telefonních hovorů, speciální pevné služby a inspekční činnost. 
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 V území je rozhlasové vysílání zajištěno v pásmu dlouhých vln z RKS Toporná, 

individuálně pak v pásmu velmi krátkých vln z RKS Radhošť. 

 Zájmové území je pokryto televizním vysíláním nezávislé televizní stanice Nova 

a Prima. Programy České televize, ČT1, ČT2, ČT 4 a ČT24 jsou momentálně dostupné 

pouze digitálně.  

 

4.5.10. Likvidace tuhých komunálních odpadů  

Likvidaci tuhých komunálních odpadů provádí firma Rethmann – Jeřala, která odváží 

odpady mimo řešené území, na skládku v Mořkově. 

 V současné době se třídí sklo, plasty, kovy a papír. Nebezpečný odpad odváží 2x 

ročně firma Biopas Kroměříž. 
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5. Řešené území 
 

5.1. Vymezení řešené lokality 

Řešené území se nachází v západní části městyse Hustopeče nad Bečvou v Olomouckém 

kraji. Rozkládá se na pozemcích na kraji obce, z východní části ohraničené zástavbou 

rodinných domů, z jižní části silnicí I/35 a ze severní a západní části zemědělskou půdou, 

která je využívána jako pole. Pozemek je na parcelách katastrálního území Hustopeče nad 

Bečvou. 

 

5.2. Popis současného stavu 

Jedná se o západní část obce nad hlavní komunikací I/35 Hranice – Valašské Meziříčí. 

Pozemek je využíván jako zemědělský pozemek k pěstování obilovin. Dojde ke změně 

územního plánu a vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Na pozemek není 

dovedena technická infrastruktura. Dopravní infrastruktura je pouze částečná ve formě 

přístupových polních cest pro zemědělské účely. Podél komunikace je vytvořen hliněný 

val, který slouží jako částečné odhlučnění území, na kterém vyrůstá náletová zeleň. 

 

5.3. Majetkoprávní vztahy 

Majetkové vztahy jsou v územní studii informativně vyjádřeny na výkrese č.3. zdrojem 

těchto informací jsou veřejně přístupná data z katastru nemovitostí. Ve výkrese je 

provedeno grafické rozlišení pozemků a vlastníků.  

 Ze zpracované dokumentace vyplývá, že většina pozemků je v majetku fyzických 

osob, právnických osob a městyse Hustopeče nad Bečvou. 

 Seznam vlastníků dotčených pozemků je uveden v příloze č.3.  

 

5.4. Limity využití území 

Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují umisťování staveb, využití 

území a opatření v území, dle § 10 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích 

podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb., 

vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí. 
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 Konkrétní grafická podoba s vyznačením všech limitů řešeného území je 

znázorněna na výkrese č.4. 

  Na řešeném pozemku se nachází nadzemní vedení velmi vysokého napětí 110 kV, 

které prochází jihozápadní částí řešeného území. Dle zákona č. 458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, je ochranné pásmo tohoto vedení 

12 m od krajního vodiče vedení na obě strany. V severní části území je vedeno vysoké 

napětí 22 kV, kde ochranné pásmo činí 7 m od krajního vodiče vedené na obě jeho strany, 

dle platného energetického zákona. Toto vedení vysokého napětí je napojeno 

v severovýchodní části na trafostanici, u které je nutno dodržet ochranné pásmo v rozsahu 

20 m, dle platného energetického zákona.  

 

5.5. Orientační neformální anketa 

Anketu o názorech a představách o nové zástavbě jsem položila mezi obyvateli městyse 

Hustopeče nad Bečvou, a to konkrétně 30 lidem. Anketa se soustředila zejména na 

problematiku nové výstavby rodinnými domy, současného stavu a možných aktivit v obci. 

Níže je uveden seznam otázek a odpovědí dotázaných obyvatel. 

 

1) Souhlasíte s připravovanou snahou o revitalizující opatření v dané lokalitě? 

Odpovědi na tuto otázku byly vesměs kladné. Zazněly zde obavy o budoucím prodeji 

pozemků, jelikož se již nové stavební parcely v Hustopečích nacházejí a bohužel dodnes 

nemají žádného kupce. 

2) Přispěje nová výstavba ke zlepšení života v obci? 

Všichni dotázaní odpovídali kladně a novou výstavbu by přivítali. 

3) Vznik řadové nebo individuální zástavby v dané lokalitě? 

U této otázky se názory lišily. Polovina občanů by volila pouze individuální zástavbu 

rodinnými domy, druhá polovina volila kombinaci řadových a individuálních rodinných 

domů. Shodli se na dochování určitého rázu obce a logičnosti výstavby. 

 4) Co by si obyvatelé v dané lokalitě představovali? 

Dle odpovědí občanů by se měla v uvažované lokalitě objevit dostatek zeleně, větší počet 

parkovacích míst, odpočinková a relaxační zóna v podobě parčíku nebo nějakého 
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dětského hřiště, novou cyklotrasu a restaurační zařízení s bowlingem (toto zařízení je 

uvažováno do budoucna v prostorách zámku a další restaurace už by se zde neudržela).  

 5) Cyklo-doprava a pěší trasy uvažovaného řešení? 

Obyvatelé by cyklotrasu, která by spojovala Milotice nad Bečvou s Hustopečí nad 

Bečvou, velice uvítala, protože většina dotazovaných dojíždí na kole za prací a po 

frekventované silnici, která tyto obce spojuje, je to někdy nebezpečné a lidé pak volí 

raději cestu autobusem. Jelikož ještě v Hustopečích nejsou zrekonstruovány všechny pěší 

trasy a občas musí lidé volit mezi chůzí po cestě nebo po rozbitém chodníku, dotázaní by 

novou pěší trasu v dané lokalitě uvítali. 

 6) Vznik dětského hřiště v uvažovaném řešení? 

V obci již dvě malá dětská hřiště jsou, ale jejich stav je již nevyhovující a pro nejmenší 

děti nevhodná. Proto všichni dotázaní volili variantu kladnou a vznik dětského hřiště by 

podpořili. 

 7) V jakém směru by měla obec usilovat o rozvoj? 

Zde se názory velice různily. Odpovědi lze shrnout následovně. O rozvoj by se mělo 

usilovat do výroby a podnikání v obci a podpory malých podnikatelů, cyklotras a pěších 

tras a občanské vybavenosti, jako jsou restaurace, obchody a služby pro občany. 
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6. Návrh řešení 
 

6.1. Varianty územních studií řešené lokality 

 Cílem diplomové práce je zpracování územní studie lokality určené k výstavbě různých 

typů rodinných domů, která navazuje na západní část zastavěného území obce. Výchozí 

částí jsou dvě varianty možného řešení zástavby zvolené plochy, které se od sebe liší 

v některých detailech, kterými jsou převážně kombinace různých forem zástavby, odlišné 

vedení trasy dopravních komunikací a také odlišnost z ekonomického hlediska. 

 V níže uvedených variantách jsem se musela držet požadavků obce, co se týče 

obsahu jednotlivých návrhů. Obě varianty musí obsahovat zástavbu rodinnými domy, 

dětské hřiště, sociální nebo startovací byty, odhlučnění od dopravní komunikace. Jelikož 

se v obci již nachází sportovní zařízení, dostatek obchodů, restaurací a přístupních 

autobusových zastávek, nechtěli tyto zařízení do návrhu zakomponovat. 

 

6.1.1. Urbanistický návrh – varianta A 

V návrhu první varianty je obsaženo 18 individuálních rodinných domů a 4 domky s 8 

startovacími byty pro mladé. Každý dům je napojen na dopravní a technickou 

infrastrukturu. Bylo navrženo nové rozparcelování tak, aby se pozemek pro jednotlivé 

parcely pohyboval v rozmezí 460 – 915 m2.  

 Řešeným územím prochází hlavní dopravní komunikace, ze které vedou postraní 

slepé ulice ke zpřístupnění rodinných domů. V tomto řešení se mi jedná o izolaci a 

soukromí jednotlivých vlastníků pozemků. Hlavní rušnější doprava bude probíhat mimo 

jejich ulici. Na této ulici jsou také umístěna parkovací stání, celkem 6, z toho jedno pro 

osoby zdravotně tělesně postižené. Vpravo od hlavní komunikace je navržena zástavba 

rodinnými domy, vlevo od komunikace je navržen zelený pás s pěší a cyklistickou trasou. 

 V severní části řešeného území se nachází příjezdová cesta do nové zástavby, 

startovací byty pro mladé, dětské hřiště a parkoviště se 14-ti parkovacími místy, z toho je 

jedno místo určeno pro zdravotně tělesně postižené. Tyto parkovací plochy jsou určeny 

ke startovacím bytům, které nemají vlastní parkovací stání a pro blízké dětské hřiště.  
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 V jižnější části je umístěna zástavba nízkopodlažními izolovanými rodinnými 

domy. Parkování je zde řešeno přednostně v rámci vlastních pozemků, případně mohou 

vlastníci využít parkovací plochy na hlavní ulici. 

 Celou západní stranu řešeného území lemuje zelený pás veřejného parku s pěší a 

cyklistickou trasou, který v budoucnu může sloužit jako oddělení dvou zástaveb. Celková 

plocha zeleného pásu je 6 660 m2. Momentálně je jeho hlavní využití pro odpočinek a 

rekreaci, dále slouží jako větrná a zvuková bariéra k navržené zástavbě. 

 Celý návrh je vhodně doplněn mobiliářem, především lavičkami, odpadkovými 

koši a především zelení tak, aby chránila před hlukem a prachem a hlavně vhodným 

způsobem dotvářela vesnický ráz území. 

 

6.1.2. Urbanistický návrh – varianta B 

Tato druhá varianta řešení se na první pohled liší osazením řadových rodinných domů a 

jiným dopravním řešením. Nachází se zde také zelený pás s veřejným parkem a dětské 

hřiště. V této variantě je navrženo 12 řadových domů, 12  izolovaných rodinných domů a 

6 domů pro startovací či sociální bydlení s celkem 12 byty. Velikost pozemků se 

pohybuje od 310 m2 do 690 m2. 

 Dopravní komunikace jsou zde řešeny hlavní trasou mezi zeleným pásem a 

zástavbou rodinnými domy. Z této hlavní obslužné komunikace vedou objízdné ulice 

kolem pozemků, na kterých stojí řadové domky. Všechny komunikace jsou obousměrné. 

Celkový počet parkovacích míst je 30, z toho 4 parkovací místa pro zdravotně tělesně 

postižené. 

 Startovací rodinné domy jsou umístěny v severní a jižní části uvažované zástavby. 

Jelikož nemají svoje vlastní parkovací stání, je u nich navržen dostatečný počet 

parkovacích ploch. 

 Izolované rodinné domy jsou navrženy podél východní strany řešeného území a 

mezi řadovými domy. Je zde uvažováno parkování na vlastních pozemcích, případně 

mohou využít parkovací plochy podél komunikací. Ve středu této východní části je 

umístěno dětské hřiště. 

 Podél západní strany je umístěn zelený pás s veřejným parkem s vodním prvkem, 

pěší a cyklistickou trasou. Jeho celková plocha činí 10 840 m2. Jeho hlavní využití je pro 
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odpočinek a rekreaci, dále slouží jako větrná a zvuková bariéra k navržené zástavbě. 

Tento park by měl sloužit celé obci pro místo k procházkám a odpočinku. Takovýto 

prvek jako občanka tohoto městyse v obci postrádám a z výsledků mé ankety se k němu 

přiklánějí i dotázaní občané. 

 Celý návrh je vhodně doplněn mobiliářem, především lavičkami, odpadkovými 

koši a zelení tak, aby chránila před hlukem a prachem a hlavně vhodným způsobem 

dotvářel vesnický ráz území. 

 

6.1.3. Zhodnocení variant 

Obě varianty řešení jsou vhodné pro danou lokalitu, částečně jsou si podobné. Jako 

vhodnější pro podrobnější rozpracování jsem si zvolila variantu B. Je to hlavně pro lepší 

využití území větším počtem rodinných domů a členitějšímu uspořádání. 
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7. Detailní řešení varianty B – Souhrnná Zpráva 
 

7.1. Popis jednotlivých staveb 

 

7.1.1. Rodinné domy izolované 

V práci se objevují celkem tři typy izolovaných rodinných domů. Tyto domy jsou typové 

rodinné domy, převzaté od projekční firmy G-servis. Všechny pozemky jsou oplocené a 

tím i jednoznačně vymezené. Dispozice všech domů je navržená tak, aby bylo využito co 

nejvíce sluneční energie při putování slunce z východu na západ. Příjezdové komunikace 

k jednotlivým rodinným domům jsou řešeny nejkratším možným způsobem k probíhající 

veřejné dopravní komunikaci. Ve všech případech je příjezd k domům umožněn skrze 

probíhající komunikaci pro pěší. Proto je při návrhu dopravní obslužnosti nutné 

dodržovat určité požadavky. Většinové parkování je řešeno v rámci vlastních pozemků. 

Jsou však případy, kdy je parkování umožněno v blízkosti domů a to díky podélných 

parkovacích stání. 

Bungalow 14 - jedná se o rodinný dům typu bungalov, jedná se o dům malé velikostní 

kategorie, vhodný do nízké okolní zástavby, je vhodný do rovinatého, resp. mírně 

svahovitého terénu. Svými vnitřními prostory uspokojí nároky na bydlení 3-4 členné 

rodiny. Svým řešením je vhodný i pro bydlení osob se sníženou pohybovou schopností. 

Finančně nenáročná a technicky velmi jednoduchá a rychlá výstavba. Dům je navržený 

bez stropní konstrukce s přiznaným krovem. Je zde vhodné dispoziční oddělení denní 

části od noční. Umožňuje možnost výstavby na menších stavebních parcelách. Celkový 

počet těchto domů v navrhované variantě jsou 4. Půdorysy a pohledy na dům jsou 

obsaženy ve výkresové části. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Rodinný dům Bungalov 14 



 - 32 - 

Bungalow 23 - je dům střední velikostní kategorie, vhodný do nízké okolní zástavby. Je 

vhodný do rovinatého respektive mírně svahovitého terénu. Svými vnitřními prostory 

uspokojí nároky na bydlení 4-5 členné rodiny. Je zde možnost využití podkroví jako 

dalších skladových prostor domu. Svým bezbariérovým řešením je vhodný i pro bydlení 

osob se sníženou pohybovou schopností. Vhodné dispoziční oddělení denní části od 

noční. Celkový počet těchto domů v navrhované variantě jsou 2. Půdorysy a pohledy na 

dům jsou obsaženy ve výkresové části. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Rodinný dům Bungalov 23 

Lion 2 - je dům menší velikostní kategorie, vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby. Je 

vhodný do rovinatého resp. mírně svahovitého terénu. Svými vnitřními prostory uspokojí 

nároky na bydlení 5 členné rodiny. Denní část domu je umístěná do přízemí, noční část se 

nachází v podkroví domu. Celkový počet těchto domů v navrhované variantě je 6. 

Půdorysy a pohledy na dům jsou obsaženy ve výkresové části. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Rodinný dům Lion 2 
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7.1.2. Rodinné domy v řadové zástavbě 

Řadová zástavba je v mém návrhu sestavená celkem z dvanácti domů. Před domem se 

nachází tzv. předzahrádka, prostřednictvím které je umožněn přístup a příjezd k domu.. 

Za domem se nachází zahrada.  

Linea 3 - je dům menší velikostní kategorie, dá se realizovat i jako samostatně stojící 

rodinný dům. Vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby. Noční část domu je osazena do 

podkroví. Svými vnitřními prostory uspokojí nároky na bydlení 4-5 členné rodiny. 

Sousední rodinné domy jsou odděleny garáží pro jeden osobní automobil. Celkový počet 

těchto domů v navrhované variantě je 12. Půdorysy a pohledy na dům jsou obsaženy ve 

výkresové části. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Rodinný dům Linea 3 

 

7.1.3. Sociální (startovací)  byty 

Tyto objekty jsou navrženy jako nízkopodlažní rodinné domy se dvěma byty, určené pro 

mladé nebo sociálně slabé občany. Každý byt má svůj samostatný vstup. Nachází se zde 

chodba, ložnice, koupelna, kuchyňský kout a obývací pokoj. Z obývacího pokoje vedou 

dveře na terasu. Celkový počet těchto domů v navrhované variantě je 6. Půdorysy a 

pohledy na dům jsou obsaženy ve výkresové části. 

 

7.1.4. Dětské hřiště 

Dětské hřiště má elipsovitý tvar a bude sloužit zejména dětem bydlících v dané lokalitě. 

Od ostatních ploch je ohraničeno linií obrubníků. Povrch bude zhotoven z tartanu, který 

by měl tvořit pro děti bezpečný podklad. Na něm budou umístěné různé prvky pro hraní a 
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zábavu, např.: pískoviště, skluzavka, houpačky, průlezky, domek na hraní, různé dřevěné 

atrakce. Je zde umístěno také posezení z dřevěných laviček. Tyto prvky byly vybrány od 

společnosti KOMPAN, která má velmi široký sortiment. 

 

7.2. Terén 

Jedná se o rovinatý terén, který se mírně svažuje směrem na jih k silnici první třídy I/35. 

terén nepřekračuje maximální sklon pro navržené komunikace. Plocha je nezpevněná, 

komunikace v dané části chybí. Nachází se zde pole pro osetí obilovinami. Na pozemku 

je neudržovaná polní cesta, sloužící pro zemědělské účely. 

 Nejprve dojde k sejmutí ornice v hloubce minimálně 300 mm. Poté budou 

vykopány výkopy pro technickou infrastrukturu a rodinné domy. 

 

7.3. Komunikace 

 

7.3.1. Silnice pro motorová vozidla 

Celá navržená zástavba je napojena na již stávající komunikaci, která v současné době 

slouží pro stávající zástavbu rodinných domů. Stávající komunikace se nachází 

v severovýchodním cípu území. 

 V řešeném území jsem navrhla systém dopravních komunikací, který by měl 

rychle a jednoduše propojit celou zástavbu rodinných domů. Celým územím prochází 

hlavní dopravní komunikace, na kterou se připojují komunikace vedlejší. Jedná se o 

jakýsi systém „kolem bloku“, kde komunikace lemuje dokola jeden blok rodinných 

řadových domků. V jednom případě je komunikace ukončena jako slepá ulice.  

 Všechny nově navržené komunikace jsou v šířce 6 m, jsou obousměrné, 

maximální podélný sklon komunikací je 12%, návrhová rychlost činí 30 km/h. 

Konstrukce vozovek jsou navrženy ze standardních povrchů na bázi asfaltových krytin. 

Odvodnění vozovky je navrženo ve směru příčném se sklonem 2,5%. Okraje dopravní 

komunikace jsou lemovány silničními obrubníky ABO 2 – 15. Tyto obrubníky jsou 

v místech, kde budou sloužit pro příjezd k jednotlivým domům, sníženy na výšku 50 mm, 

a to díky nájezdovým obrubníkům ABO 32 – 15 H. 
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 Hlavní dopravní prostor je v šířce 6 m a slouží k provozu dopravních prostředků. 

Na něj navazuje zelený pás o šířce 2,5 m, ve kterém jsou osazeny podélné parkovací stání 

o rozměrech 2,5 x 6 m. Díky tomuto zelenému pásu dochází k dostatečné separaci 

hlavního dopravního prostoru od prostoru komunikace pro pěší. Tento prostor bude také 

využit k umístění nadzemních hydrantů, lamp veřejného osvětlení a umístěni veřejného 

mobiliáře, jako jsou odpadkové koše. Tento prostor bude přerušen pouze vstupy a 

výjezdy na soukromé pozemky rodinných domů. Na zelený pás dále navazuje 

komunikace pro pěší v šířce 2,25 m. 

 

7.3.2. Parkovací plochy 

Parkovacím stáním se rozumí plocha, která slouží k parkování vozidla např. po dobu 

nákupu, návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. Mohou být vyhrazena 

pro různé účely a pro různé uživatele. V návrhu parkovacích míst je navrženo místo pro 

typ osobních automobilů I. Skupiny, označení 02. Vlastní parkování bude přednostně 

řešeno na vlastních pozemcích, především u rodinných domů. U sociálních bytů 

parkovací  stání není na pozemcích navrženo, proto jsou zde v blízkosti navrženy podélné 

a příčné parkovací stání. Navrženo je také parkoviště u dětského hřiště a mezi rodinnými 

domy. Rozměr podélných stání je 5,5 x 2,5 m a rozměr příčných stání je 5,3 x 2,4 m. 

Nachází se zde také upravené stání o zvětšené šířce 3,5 m a to pro osoby zdravotně 

tělesně postižené. Povrch těchto stání je vydlážděn betonovou dlažbou. Parkovací místa 

jsou navržena podle normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a místa pro 

zdravotně tělesně postižené dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích bezbariérového užívání staveb. 

 

7.3.3. Komunikace pro pěší 

Komunikace pro pěší jsou navrženy tak, aby byla vytvořena síť zaručující 

bezproblémový, rychlý a bezpečný pohyb chodců po celé nově navržené zástavbě. 

Většina pěších komunikací je vedena souběžně s nově navrhovanými komunikacemi pro 

dopravní prostředky a to s odstupem 2,5 m od krajnice vozovky, což je šířka zeleného 

pásu. Dále je navržena síť chodníků, která vede středem zeleného pásu určeného pro 

volný čas a odpočinek a kolem veřejného parku s vodním prvkem. 
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 Pěší trasa je upravena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích bezbariérového užívání staveb tak, aby byla přístupná i pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Šířka komunikace pro pěší je 2,25 m. 

Veškeré chodníky jsou dlážděny zámkovou dlažbou. Při vstupech z chodníků na silnici a 

u ploch příjezdových komunikací k jednotlivým rodinným domům jsou navrženy varovné 

a signální pásy, které určují nevidomým a slabozrakým přesný směr chůze. Tyto pásy 

mají výrazně jinou strukturu (výstupky), barvu (červená, žlutá) a charakter povrchu, který 

lze dobře rozeznat slepeckou holí. 

 Pěší komunikace budou zhotoveny z betonové dlažby pokládané do lože 

z kamenné drti v tloušťce 40 mm o frakci 0,4 mm na podkladu ze štěrkodrti tloušťky 250 

mm. Ohraničení chodníků bude oboustranně vyhotoveno z betonových chodníkových 

obrub, osazených do betonového lože. 

 

7.3.4. Cyklostezky 

Cyklostezka je navržena v zeleném pásu podél komunikace pro pěší. Cyklostezka vede 

z Milotic nad Bečvou, podél navrhovaného území a dále do centra městyse. Cyklostezka 

je navržena z toho důvodu, že mnoho obyvatel dojíždí, nebo by chtělo dojíždět, na kole 

za prací do sousední vesnice Milotic nad Bečvou. Tato cyklostezka by měla zajistit 

pohodlnější, bezproblémovou a bezpečnější cestu. Také je navržena pro trávení volného 

času a relaxaci. 

 Šířka cyklostezky je navržena 1,5 m. Mezi chodníkem a cyklostezkou se nachází 

varovný pás, který určuje nevidomým a slabozrakým přesný směr chůze. Tyto pásy mají 

výrazně jinou strukturu (výstupky), barvu (červená, žlutá) a charakter povrchu, který lze 

dobře rozeznat slepeckou holí. 

Cyklostezka bude zhotovena z betonové dlažby pokládané do lože z kamenné drti 

v tloušťce 40 mm o frakci 0,4 mm na podkladu ze štěrkodrti tloušťky 250 mm. 

Ohraničení cyklostezky bude vyhotoveno z betonových chodníkových obrub, osazených 

do betonového lože. 
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7.3.5. Odvodnění komunikací 

Pro odvodnění komunikací, včetně parkovacích ploch, bude upřednostněna aplikace 

odvodňovacích systémů z polymerického betonu, které budou navazovat na nejbližší 

možné vedení dešťové kanalizace. Všechny tyto komunikace budou vhodně spádovány, 

aby byl zaručen bezproblémový odvod dešťových vod z povrchu komunikací. Příčný 

sklon těchto komunikací bude odpovídat hodnotě 2,5 %. Dále budou komunikace obytné 

zóny vybaveny odvodňovacími žlaby, které budou vyúsťovat do dešťové kanalizace. 

 Aby bylo zajištěno dokonalé odvodnění pěších komunikací, budou všechny 

chodníky v příčném směru disponovat spádem 2 %, a to ve směru k dopravní komunikaci, 

kde se nachází zelený pás o šířce 2,5 m. V těchto místech se dešťová voda z chodníků 

bude přirozeně vsakovat do zemské půdy a současně bude i závlahou pro navrženou 

veřejnou zeleň. 

 

7.4. Technická infrastruktura 

 

7.4.1. Zásobování pitnou vodou 

Zásobování pitnou vodou je v obci zajištěno veřejným vodovodem, který je součástí 

skupinového vodovodu Porubská Brána, jehož správcem je Starý Jičín. Z prameniště 

Porubská Brána, které má celkovou vydatnost 27,7 l/s, je voda upravována v úpravně 

vody a odtud čerpána třemi výtlačnými řady do území tří okresů – Přerov, Vsetín a Nový 

Jičín. Přerovská větev zásobuje vodojem Hustopeče nad Bečvou 2x250 m3, odtud jsou 

gravitačně zásobeny Hustopeče nad Bečvou a další obce. 

Nově navržená vodovodní síť v zástavbě bude napojena na stávající rozvodnou 

síť DN 100. Urbanistický návrh předpokládá zástavbu 36 rodinnými domy. Vodovod 

vede pod dopravní komunikací. Rozvody pitné vody jsou řešeny jako větvené 

s průměrem DN 100, potrubí PE 100 STANDARD od firmy MAINCOR. Jednotlivé 

objekty budou zásobovány vodovodními přípojkami. Ty budou na řad napojeny 

navrtávacím pasem. Potrubí vodovodu bude uloženo do rýhy s pískovým zásypem dle 

pokynů dodavatele potrubí.  

Výpočet potřeby pitné vody je uveden v příloze č.4.  
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7.4.2. Odpadní vody 

V Hustopečích nad Bečvou je nově vybudovaná centrální ČOV s kapacitou Q24 = 293 

m3/d, recipientem vyčištěných vod je Loučský potok. Do této ČOV vede veškerá stávající 

i nově zřízená stoková síť městyse. Stará stoková síť se momentálně využívá pro 

dešťovou kanalizaci. 

V nově navržené zástavbě jsem navrhla kanalizaci s průměrem DN 250 

(minimální rozměr), potrubí ULTRA RIB 2 SN 10 od firmy MAINCOR, dle výpočtu 

množství odpadních vod, uvedené v příloze č.6. Kanalizační stoka se nachází v nově 

navrhované komunikaci a v severovýchodní části se napojuje na stávající kanalizační 

stoku DN 300. Pro každý dům je navržena samostatná kanalizační přípojka, umístění 

revizních šachet bude u hranice pozemku investora. Kanalizační přípojka bude provedena 

z trub kameninových, po celé délce obetonovaných. 

Odvod dešťových vod je zaručen dešťovou kanalizací s navrženou dimenzí DN 

300, potrubí ULTRA RIB 2 SN 10 od firmy MAINCOR, dle výpočtu odpadních vod, 

uvedené v příloze č.5. Dešťová stoka se nachází v nově navrhované komunikaci a 

v severovýchodní části se napojuje na stávající dešťovou kanalizaci DN 300. Pro každý 

dům je navržena samostatná dešťová přípojka. Dešťové vody budou odváděny ze střech a 

ze zpevněných ploch, které se nachází na pozemku investora. Na dešťových odpadech 

budou osazeny lapače střešních splavenin, čistící kusy budou osazeny v nejnižším podlaží. 

Pro výpočet množství splaškových odpadních vod vycházím z předpokladu, že 

množství přiváděné pitné vody do objektu se rovná množství vody z objektu odváděné, 

tedy splaškové. 

 

7.4.3. Zásobování plynem 

V současné době jsou Hustopeče nad Bečvou plynofikovány středotlakým rozvodem 

plynu. Zemní plyn je dodáván do místní sítě z vysokotlakého plynovodu DN 300, PN 40 

Dub – Valašské Meziříčí přes regulační stanici VTL/STL, situovanou v jižní části obce 

Palačov s výkonem 2 000 m3h-1. Z této regulační stanice je zemní plyn veden 

středotlakým plynovodem D 160, z trubek IPE, v profilech D 63 – D 160.  

 Návrh plynovodu na daném území počítá s provedením nízkotlakého plynovodu o 

dimenzi DN 63, přípojky DN 32, z materiálu polyetylén. Nová větev plynovodu bude 
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napojena na již stávající plynovodní potrubí o dimenzi DN 160. místo napojení je 

znázorněno ve výkresové dokumentaci. Každý objekt bude napojen na plynovodní 

potrubí a bude vybaven vlastním regulátorem tlaku a plynoměrem. Toto zařízení bude 

instalováno ve skříňce označené nápisem HUP (hlavní uzávěr plynu), která bude osazená 

na hranici každého pozemku. Plynovodní potrubí je navrženo v zelených pásech podél 

dopravních a pěších komunikací. Plyn bude sloužit k vytápění, ohřevu vody a k vaření. 

Plynovod bude mít ochranné pásmo o velikosti 1,0 m. 

 Výpočet potřeby plynu je uvedeno v příloze č.6. 

 

7.4.4. Zásobování elektrickou energií 

Nad severní části řešeného území se nachází stávající trafostanice s označením TR – N3, 

jak je patrno z výkresové dokumentace. Tato trafostanice bude zásobovat nově navrženou 

zástavbu elektrickou energií. Energie se bude rozvádět pomocí podzemního vedení, 

označeného jako nízké napětí. Rozvod elektrické energie je přednostně veden v zelených 

pásech podél dopravních komunikací. Přesnější znázornění je patrno z výkresové části. 

 Výpočet potřeby elektrické energie je uveden v příloze č.7. 

 

7.4.5. Zásobování teplem 

Jednotlivé rodinné domy budou vytápěny plynovými nebo kombinovanými kotli dle 

požadavků investora. Možností je použití alternativních zdrojů, jako je tepelné čerpadlo 

nebo solární systémy. 

 

7.4.6. Veřejné osvětlení 

 Vedení veřejného osvětlení bude napojeno na stávající trafostanici TR – N3. Venkovní 

osvětlení je navrženo v celém řešeném území. Je navrženo osvětlovacími tělesy 2x23 

Wattů. Jelikož se jedná o osvětlení obslužných komunikací a tras v území bez požadavku 

na minimální hodnotu intenzity osvětlení, je navrženo osvětlení pouze po jedné straně 

komunikace jako orientační osvětlení. Vzdálenost mezi svítidly je navrženo přibližně 25 

m a každá třetí a poslední lampa bude zemněna. Stožáry jsou vysoké 4 m. 
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7.5. Veřejná zeleň 

Návrh vegetačních prvků vychází s urbanistického a dopravního řešení navrženého 

obytného souboru. 

Nezpevněné plochy v obytném souboru jsou upraveny jako plochy zeleně. 

Základem koncepce zeleně uvnitř území jsou volné travnaté plochy se stromy v 

klidových zónách, a menší stromy sloužící jako zklidňující prvky. 

V rekreační ploše okolo dětského hřiště budou vysázeny velkokorunné a 

malokorunové stromy, doplněné o keřovou výsadbu. 

V zeleném pásu, který slouží jako veřejný park budou osázeny skupiny stromů, 

seskládané z listnatých a jehličnatých stromů, doplněné o nízký keřový porost. 

 
7.6. Městský mobiliář 
Řešené území je vybaveno také důležitými prvky veřejného prostranství, mezi které patří 

lavičky a odpadkové koše. Jsou umístěny zejména v blízkosti dětského hřiště a podél 

chodníků. Nosná konstrukce lavičky je ocelová, sedák a opěra budou zhotoveny ze dřeva, 

naimpregnovány a ošetřeny vhodným lakem. Odpadkové koše budou ukotveny na 

ocelových sloupcích. Budou také instalovány stožáry veřejného osvětlení městského typu 

s výškou 4 m. 

 

7.7. Vliv stavby na životní prostředí 

Životní prostředí nebude navrhovanou výstavbou podstatným způsobem ovlivněno. 

Komunální odpad bude ukládán do přilehlých košů, popelnic a kontejnerů, které budou 

jedenkrát týdně sváženy a likvidovány technickými službami na nejbližší řízené skládce. 

Zásobování vodou zajistí veřejný vodovod. Splaškové vody budou svedeny do splaškové 

kanalizace a ta bude napojena na čističku odpadních vod. Vytápění objektů a ohřev teplé 

užitkové vody bude zajišťován pomocí energetického plynu. Celé navržené území se 

nachází na orné půdě a nachází se v extravilánu obce. 

 

7.8. Propočet nákladů 

Pro účely propočtu nákladů navrhovaných řešení této diplomové práce byly použity ceny 

pro souhrnný propočet, které jsou adekvátně zaokrouhleny. 
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7.8.1. Podklady pro propočet 

Pro stanovení cen nákladů této výstavby byly použity tyto podklady: 

České stavební standardy [19] 

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury [20] 

Výkonový a honorářový řád [21] 

 
Tab.1 - Propočet nákladů 

SO Název objektu M.J. Výměry Jedn. cena Celková cena 
01          RODINNÉ DOMY                                                                             61 469 258,80 Kč     

Bungalow 14 - počet objektů 4 m3 280,8 4 648,00 Kč 5 220 633,60 Kč 
Bungalow 23 - počet objektů 2 m3 667,9 4 648,00 Kč 6 208 798,40 Kč 

Lion 2 - počet objektů 6 m3 597,7 4 648,00 Kč 16 668 657,60 Kč 
Linea 3 - počet objektů 12 m3 498,9 4 648,00 Kč 27 826 646,40 Kč 

Sociální byty - počet objektů 6 m3 398,9 4 648,00 Kč 11 124 523,20 Kč 
02          PĚŠÍ KOMUNIKACE + CYKLOSTEZKA                                              2 815 200,00 Kč 

dlažba zámková do pískového  
lože š. 2,25 m  m2 2 

700,00 782,00 Kč 2 111 400,00 Kč 
dlažba zámková do pískového  

lože š. 1,5 m  m2 
900,00 782,00 Kč 703 800,00 Kč 

03          POZEMNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE                                                5 907 600,00 Kč 

vozovka z asfaltových vrstev š. 6m m2 
5 

400,00 1 094,00 Kč 5 907 600,00 Kč 
04          VODOVODNÍ ŘÁD                                                                            1 258 025,20 Kč 

PE DN 100 bm 731,41 1 720,00 Kč 1 258 025,20 Kč 
05          KANALIZAČNÍ SÍŤ                                                                             7 675 575,00 Kč 

PP DN 250 bm 882,25 8 700,00 Kč 7 675 575,00 Kč 
06          PLYNOVOD                                                                                     1 916 882,08 Kč 

PLAST - DN 63 bm 860,36 2 228,00 Kč 1 916 882,08 Kč 
07          ELEKRICKÉ VEDENÍ NN                                                                      472 573,28 Kč 

kabelové vedení 3x120 až 150 +70 bm 862,36 548,00 Kč 472 573,28 Kč 
09          VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ                                                                     1 292 809,98 Kč 

kabelové vedení + stožáry v. 4m bm 
1 

526,34 847,00 Kč 1 292 809,98 Kč 
10          TERÉNNÍ ÚPRAVY                                                                           2 668 785,00 Kč 

sejmutí ornice, přemístění do 100m m2 36 539 35,00 Kč 1 278 865,00 Kč 
příprava pro výsadbu m2 11 069 50,00 Kč 553 450,00 Kč 

travní směs kg 1069 80,00 Kč 85 520,00 Kč 
založení trávníku m2 11 069 50,00 Kč 553 450,00 Kč 

výsadba okrasné zeleně kus 158 1 250,00 Kč 197 500,00 Kč 
11          DEŠŤOVÁ KANALIZACE                                                                   7 985 259,00 Kč 

sklolaminát DN 300 bm 858,63 9 300,00 Kč 7 985 259,00 Kč 
          99 041 968,74 Kč 
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Cena projektu: 
Dle programu: Výpočet honoráře architekta/inženýra (technika) pro pozemní stavby 
 
Výsledné rozmezí ceny projektu je 4,95 - 5,84% ze započitatelných nákladů, to je 
přibližně: 4 900 500 – 5 781 600 Kč ≈ 5 341 050 Kč 
Vykonávání autorského dozoru:   538 619  -  635 649 Kč ≈ 587 134 Kč 

 

Náklady na umístění stavby: 

5%    4 951 098,45 Kč 

 

Rezerva: 

10%    9 904 196,90 Kč 

 

Rozpočtové náklady celkem bez DPH:    119 825 448,00 Kč 
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8. Závěr 
 

Úkolem diplomové práce bylo navrhnout územní studii využití místní části v městysi 

Hustopeče nad Bečvou. Téma bylo zadáno městysem Hustopeče nad Bečvou, 

zastoupeném starostkou paní Júlií Vozákovou. Obec poskytla potřebné podklady, které 

měly pro mou práci zásadní vliv. Přesně mi určily velikost řešeného území a objasnily mi 

problematiku dané lokality. S výše uvedenými podklady jsem již mohla začít pracovat na 

mé diplomové práci, konkrétně na výkresové části. Během navrhování jsem narazila na 

množství problémů, které jsem řešila pomocí doporučené literatury a zejména díky 

konzultacím. Převážně s vedoucím mé diplomové práce. 

Před vlastním návrhem území jsem musela zrealizovat přípravné práce. Spočívaly 

v provedení průzkumu pozemku v jeho součastném stavu a v pořízení fotodokumentace. 

Dále jsem vypracovala a provedla dotazník. Vyhodnocením jsem zjistila názor veřejnosti 

na budoucí zástavbu. Vytvořila jsem výkresy problémů, limit, hodnot, a záměrů 

vztahující se na zájmovou oblast. Z katastru nemovitostí jsem získala vlastníky 

jednotlivých dotčených pozemků. Poté jsem zpracovala současný stav pozemků do 

výkresu i textové části. 

Zpracovala jsem tedy dvě variantní řešení na úrovni územní studie. Podrobněji a 

do finální podoby jsem rozpracovala variantu B, která se dle mého úsudku zdá vhodnější 

v mnoha ohledech. Dle mého názoru je tato varianta zajímavější, nápaditější a lépe 

splňuje cíle, které jsem si při tvorbě návrhu kladla. 

Dalším nutným krokem před přistoupením k návrhu variant řešeného území bylo 

vybrání a zpracování stavebních objektů budoucí zástavby. U každého objektu jsem 

vypracovala jeho půdorysy a pohledy. 

Zhotovila jsem situaci varianty B, řešení technické i dopravní infrastruktury. 

Vypracovala jsem výkresy regulativů. K těmto výkresům jsem zpracovala příslušnou 

textovou dokumentaci. Všechny práce jsem průběžně podrobovala kontrole pomocí 

konzultace s příslušnými odborníky. Navrhla jsem rozmístění a druhovou skladbu dřevin 

v parcích. Nakonec jsem variantu podrobila ekonomickému hledisku. 

Návrh předložím městysi Hustopeče nad Bečvou k jeho interním potřebám. Mohl 

by sloužit jako podklad pro územní řízení. 
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Seznam tabulek 

Tab.1 - Propočet nákladů 
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12. Seznam výkresové části 

 
01 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

02 VYUŽITÍ PLOCH DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU 

03 MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 

04 LIMITY ÚZEMÍ 

05 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – STÁVAJÍCÍ STAV 

06 URBANISTICKÝ NÁVRH – VARIANTA A 

07 URBANISTICKÝ NÁVRH – VARIANTA B 

08 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – VODOVOD A KANALIZACE – VARIANTA B 

09 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – ELEKTRICKÉ VEDENÍ, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, 

PLYNOVOD – VARIANTA B 

10 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

11 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ – VARIANTA B 

12 VÝKRES ZELENĚ – VARIANTA B 

13 RODINNÝ DŮM SE STATOVACÍMI BYTY – PŮDORYSY A POHLEDY NA 

DŮM 

14 RODINNÝ DŮM LION 2 – PŮDORYSY A POHLEDY NA DŮM 

15 RODINNÝ DŮM LINEA 3 – PŮDORYSY A POHLEDY NA DŮM 

16 RODINNÝ DŮM BUNGALOW 23 – PŮDORYSY A POHLEDY NA DŮM 

17 RODINNÝ DŮM BUNGALOW 14 – PŮDORYSY A POHLEDY NA DŮM 

 

 



 
 
Příloha č.1 – Fotodokumentace skutečného stavu 

 

 

Pohled jižní 

 

 

 

Pohled severní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Příloha č.2 – Seznam vlastníků dotčených pozemků 

 

Informace o parcele 
Parcelní číslo:   393 
Výměra [m2]:   4004 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  392 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Zahrada 
Vlastníci:   Sedláček Petr, Školní 218, Hustopeče nad Bečvou 
    Sedláčková Alena Mgr., Školní 218, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   402 
Výměra [m2]:   1051 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  160 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Zahrada 
Vlastníci:   Žídek Petr, Nová 191, Hustopeče nad Bečvou 
    Žídková Alena, Nová 191, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   404 
Výměra [m2]:   1219 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  115 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Zahrada 
Vlastníci:   Drda Ladislav, Dolní Adršpach 68, Dolní Adršpach 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   406 
Výměra [m2]:   1189 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  152 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Zahrada 
Vlastníci:   Blažek Jan, Nová 193, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
 
 



 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   408 
Výměra [m2]:   1120 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  396 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Zahrada 
Vlastníci:   Rušar Aleš, Nová 195, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   410 
Výměra [m2]:   914 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  22 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Zahrada 
Vlastníci:   Sigmund Vilém, Nová 196, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   412 
Výměra [m2]:   899 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  218 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Zahrada 
Vlastníci:   Bálková Josefa, Pod Nemocnicí 1515, Hranice 
    Pajdlová Marie, Nová 197, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   414 
Výměra [m2]:   906 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  209 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Zahrada 
Vlastníci:   Joukl Radomír, Nová 198, Hustopeče nad Bečvou 
    Jouklová Alena, Nová 198, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   416 
Výměra [m2]:   882 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  163 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Zahrada 
Vlastníci:   Vacula Jaroslav, Vsetínská 693, Valašské Meziříčí  
    Vaculová Marie, Nová 197, Hustopeče nad Bečvou 
    Vaculová Marta, Nová 197, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   418 
Výměra [m2]:   899 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  218 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Zahrada 
Vlastníci:   Bálková Josefa, Pod Nemocnicí 1515, Hranice 
    Panelová Marie, Nová 197, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   420 
Výměra [m2]:   787 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  37 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Zahrada 
Vlastníci:   Šindlerová Pavla, Nová 200, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   422 
Výměra [m2]:   765 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  796 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Zahrada 
Vlastníci:   Plesník Radovan, V Zahradách 276, Hustopeče nad Bečvou 
    Plesníková  Jana, V Zahradách 276, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
 
 
 



 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   424 
Výměra [m2]:   568 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  167 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Zahrada 
Vlastníci:   Smilková Petra, Nová 203, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   426 
Výměra [m2]:   592 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  134 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Zahrada 
Vlastníci:   Pospíšil Jaromír, Nová 204, Hustopeče nad Bečvou 
    Pospíšil Martin, Nová 204, Hustopeče nad Bečvou 
    Pospíšilová Dagmar, Nová 204, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   427/1 
Výměra [m2]:   33 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  101 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Zahrada 
Vlastníci:   Vacula Karel, Chmelník 264, Hustopeče nad Bečvou 
    Vaculová Eva, Chmelník 264, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   427/2 
Výměra [m2]:   140 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  248 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Zahrada 
Vlastníci:   Pospíšil Martin, Nová 204, Hustopeče nad Bečvou 
    Pospíšilová Dagmar, Nová 204, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
 
 
 



 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   427/3 
Výměra [m2]:   100 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  101 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Zahrada 
Vlastníci:   Vacula Karel, Chmelník 264, Hustopeče nad Bečvou 
    Vaculová Eva, Chmelník 264, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   884/2 
Výměra [m2]:   94 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  101 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Orná půda 
Vlastníci:   Vacula Karel, Chmelník 264, Hustopeče nad Bečvou 
    Vaculová Eva, Chmelník 264, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   884/3 
Výměra [m2]:   225 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  778 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Orná půda 
Vlastníci:   Vacula Karel, Chmelník 264, Hustopeče nad Bečvou  
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   884/4 
Výměra [m2]:   133 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  101 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Orná půda 
Vlastníci:   Vacula Karel, Chmelník 264, Hustopeče nad Bečvou 
    Vaculová Eva, Chmelník 264, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   884/5 
Výměra [m2]:   234 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  101 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Orná půda 
Vlastníci:   Vacula Karel, Chmelník 264, Hustopeče nad Bečvou 
    Vaculová Eva, Chmelník 264, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   884/94 
Výměra [m2]:   386 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  101 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Orná půda 
Vlastníci:   Vacula Karel, Chmelník 264, Hustopeče nad Bečvou 
    Vaculová Eva, Chmelník 264, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   1244 
Výměra [m2]:   7692 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  516 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Ostatní plocha 
Vlastníci:   Městys Hustopeče nad Bečvou, nám. Míru 21, Hustopeče n/Beč 
Způsob ochrany:  ----- 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   884/85 
Výměra [m2]:   1890 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  401 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Orná půda 
Vlastníci:   Vahala Vladimír, Vodní 17, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
 
 



 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   884/84 
Výměra [m2]:   1307 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  57 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Orná půda 
Vlastníci:   Rečková Martina, Kulturní 1768, Rožnov pod Radhoštěm 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   884/83 
Výměra [m2]:   1906 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  557 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Orná půda 
Vlastníci:   Kurovcová Miluše, Milotice nad Bečvou 32 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   884/82 
Výměra [m2]:   3779 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  23 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Orná půda 
Vlastníci:   Škoda Jan, Vodní 15, Hustopeče nad Bečvou 
    Škodová Danuše, Vodní 15, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   884/81 
Výměra [m2]:   1923 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  289 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Orná půda 
Vlastníci:   Volek Zdeněk, Moravská 476/41, Havířov, Šumbark 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   884/80 
Výměra [m2]:   12085 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  516 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Orná půda 
Vlastníci:   Městys Hustopeče nad Bečvou, nám. Míru 21, Hustopeče n/Beč 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   884/90 
Výměra [m2]:   1862 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  516 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Orná půda 
Vlastníci:   Městys Hustopeče nad Bečvou, nám. Míru 21, Hustopeče n/Beč 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   884/9 
Výměra [m2]:   8601 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  23 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Orná půda 
Vlastníci:   Škoda Jan, Vodní 15, Hustopeče nad Bečvou 
    Škodová Danuše, Vodní 15, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   884/8 
Výměra [m2]:   3103 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  522 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Orná půda 
Vlastníci:   Těšická Libuše, Chmelník 315, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   884/7 
Výměra [m2]:   19509 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  458 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Orná půda 
Vlastníci:   Jambor Bohumír, Nám. Míru 4, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   884/6 
Výměra [m2]:   3739 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  392 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Orná půda 
Vlastníci:   Sedláček Petr, Školní 218, Hustopeče nad Bečvou 
    Sedláčková Alena Mgr., Školní 218, Hustopeče nad Bečvou 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo:   884/10 
Výměra [m2]:   4866 
Katastrální území:  Hustopeče nad Bečvou 649988 
Číslo listu vlastnictví:  593 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  Orná půda 
Vlastníci:   Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové,  

Nový Hradec Králové 
Způsob ochrany:  Zemědělský půdní fond 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Příloha č.3 – Seznam navrhovaného mobiliáře 

 

Závěsná houpačka 

Půdorys:      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled:  

 

 

 

 

 

 

Vizualizace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Vahadlová houpačka 

Půdorys:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled:  

 

 

 

 

 

Vizualizace:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Zavěšený most 

Půdorys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled: 

 

Vizualizace: 

 

 
 

 



 
 
Pískoviště 

Půdorys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled: 

 

 

 

 

 

Vizualizace: 

 

 
 

 

 



 
 
Herní sestava 

Půdorys:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled: 

 

Vizualizace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Vododrovné tyče pro balancování 

Půdorys:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled: 

 

 

 

 

 

 

Vizualizace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Houpadlo na pružině – beruška 

Půdorys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled: 

 

 

 

 

 

Vizualizace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Houpadlo na pružině – kříž 

Půdorys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled: 

 

 

 

 

 

 

Vizualizace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Houpadlo na pružině – motorka 

Půdorys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled: 

 

 

 

 

 

Vizualizace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Zahradní domek 

Půdorys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled: 

 

 

 

 

 

 

Vizualizace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Zahradní stůl 

Půdorys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled: 

 

 

 

 

 

 

 

Vizualizace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Lavička 

 

Půdorys: 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled: 

 

 

 

 

 

 

 

Vizualizace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Odpadkový koš 

Půdorys: 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled: 

 

 

 

 

 

Vizualizace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Příloha č.4 – Výpočet potřeby pitné vody 

 

Počet obyvatel ......................................... 116 

Specifická spotřeba vody ......................... 230 l/os.den 

(pro byty s vodoměrem sníženo o 40% ... 140 l/os.den) 

 

Qp = pi . qi = 116 . 140 = 16 240 l/den 

Qmax = Qp . kd = 16 240 . 1,5 = 24 360 l/den 

Qmax,h = (Qmax . kh)/ 24 = (24 360.1,8)/ 24 = 1 827 l/hod = 0,5075 l.s-1 = 0,5075.10-3 m3.s-1 

 

 

Výpočet průměru potrubí 

Rychlost vody uvažujeme v = 1 m.s-1 

DN = √[(4 . Qmax,h) / (π . v)] = √[(4 . 0,5075 . 10-3) / (π . 1)] = 0,025 m 

 

→ Navrhuji DN 100, potrubí PE 100 STANDARD od firmy MAINCOR. 

 

 

 

 

Použité značky a symboly: 

Qp  Průměrná denní potřeba vody pro obyvatelstvo 

Qmax  Maximální denní potřeba vody pro obyvatelstvo 

Qmax,h  Maximání hodinová potřeba vody pro obyvatelstvo 

DN  Průměr potrubí 

pi  Počet obyvatel 

qi  Specifická potřeba pitné vody 

kd  Koeficient denní nerovnoměrnosti (do 1000 obyvatel = 1,5) 

kh  Koeficient hodinové nerovnoměrnosti (1,8 – 2,1) 

 

 

 

 

 

 



 
 
Příloha č.5 – Výpočet množství odpadní vody 

 

Splaškové odpadní vody 

Qp = pi . qi = 116 . 140 = 16 240 l/den 

Qmax,h = (Qp/24). kmax = (16 240/ 24). 4,4 = 2 977,333 l.h-1 = 0,827 l.s-1 = 0,827.10-3 m3.s-1 

 

Výpočet průměru potrubí 

Rychlost vody uvažujeme v = 1 m.s-1 

DN = √[(4 . QH) / (π . v)] = √[(4 . 0,827 . 10-3) / (π . 1)] = 0,033 m 

 

→ Navrhuji DN 250 (minimální rozměr), potrubí ULTRA RIB 2 SN 10 od firmy MAINCOR. 

 

Dešťové odpadní vody 

Ak = 482,83 m2 

As = 285,98 m2 

Qn = Qmax,d = Σψ.A.qs = 0,1.0,28598.157 + 0,8.0,48283.157 = 65,13 l/s-1 = 65,13.10-3 m3.s-1 

 

Výpočet průměru potrubí 

Rychlost vody uvažujeme v = 1 m.s-1 

DN = √[(4 . Qmax,d) / (π . v)] = √[(4 . 65,13 . 10-3) / (π . 1)] = 0,288 m 

 

→ Navrhuji DN 300, potrubí ULTRA RIB 2 SN 10 od firmy MAINCOR. 

 

Použité značky a symboly: 

Qp  Průměrná denní potřeba vody pro obyvatelstvo 

Qmax,h  Maximání průtok splaškových vod 

DN  Průměr potrubí 

pi  Počet obyvatel 

qi  Specifická potřeba pitné vody 

kmax  Koeficient nerovnoměrnosti průtoku pro maximální průtok 

Ak  Plocha komunikací 

As  Plocha střech 

Ψ  Součinitel odtoku 

qs  Intenzita směrodatného deště 

 



 
 
Příloha č.6 – Výpočet potřeby plynu 

 

Hodinová spotřeba zemního plynu 

 

Jmenovité příkony jednotlivých spotřebičů v zemním plynu: 

Účel spotřeby      qhi (m3/hod) 

Vaření       1,2 

Příprava TUV (velký průtokový ohřívač)  2,1 

Příprava TUV (malý průtokový ohřívač)  1,1 

Etážové topení (byt v bytovém domě)  2,1 

Otop lokálním topidlem    0,6 

Otop centrálním kotlem    2,5 

 

Vaření: 

Qh1 = qhi . P1 . k1 = 1,2.36.0,253 = 10,9296 m3.h-1 

k1 = 1/ ln (P+16) = 1/ ln (36+16) = 0,253  

 

Příprava TUV: 

Qh2 = qhi . P1 . k1 = 2,1.36.0,253 = 19,1268 m3.h-1 

k1 = 1/ ln (P+16) = 1/ ln (36+16) = 0,253  

 

Topení: 

Qh3 = qhi . P1 . k2 = 2,1.36.0,584 = 44,1504 m3.h-1 

k1 = 1/ P0,15 = 1/ 360,15 = 0,584  

 

Celková maximání hodinová potřaba zemního plynu pro lokalitu: 

Qhmax,o = Qh1 + Qh2 + Qh3 = 10,9296+19,1268+44,1504 = 74,2068 m3.h-1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Roční potřeba zemního plynu 

 

Hodnoty průměrné roční specifické potřeby zemního plynu qi  

Stupeň plynofikace bytu 

(předpoklad 3,8 obyvatel na 1 bj.)   qi (m3/r.bj) 

Vaření (sporák)     190 

Příprava TUV (průtokový ohřívač)   420 

Přitápění (radiátor)     930 

Etážové topení (byt v bytovém domě)  1860 

Etážové topení (byt v rpdinném domě)  2800 

Otop bytu centrální kotelnou včetně TUV  3000 

 

Vaření: 

Qr1 = qi . P1 = 190 . 36 = 6 840 m3/r 

 

Topení včetně TUV: 

Qr2 = qi . P1 = 3000 . 36 = 108 000 m3/r 

 

Celková maximání hodinová potřeba zemního plynu pro lokalitu: 

Qr,o = Qr1 + Qr2 = 6840 + 108000 = 114 840 m3/r 

 

 

Použité značky a symboly: 

Qh  Hodinová spotřeba zemního plynu 

qhi  Jmenovité příkony jednotlivých spotřebičů 

P  Počet bytových jednotek 

k  Výpočtový koeficient 

Qhmax,o Maximální hodinová potřeba zemního plynu 

Qr  Roční potřeba zemního plynu 

qi  Průměrná roční hodnota spotřeby zemního plynu jednotlivých spotřebičů 

Qr,o  Maximální roční potřeba zemního plynu 

 

 

 

 



 
 
Příloha č.7 – Výpočet potřeby elektrické energie 

 

 

Potřeba pro obyvatele 

 

Ph = Σ p . Pbi . βn + ppo . Ppo = 36 . 6,8 . 0,35 + 98 . 0,07 = 92,54 kW = 132,147 kVA 

 

 

 

 

 

 

Použité značky a symboly: 

Ph Potřeba elektrické energie pro obyvatele 

p Počet bytových jednotek 

Pbi Specifický příkon 

βn Soudobost 

ppo Počet lamp pouličního osvětlení 

Ppo Příkon lamp pouličního osvětlení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Příloha č.8 – Plán jakosti procesu 

 
1. Cíl zpracování plánu jakosti zvoleného procesu 
 

Cíl zpracování plánu jakosti zvoleného procesu na téma Územní studie pro výstavbu 

rodinných domů v lokalitě III. v Hustopečích nad Bečvou. Zadáním je posouzení vlivu 

navrhované zástavby území. Úkolem je zjistit a zhodnotit stav daného území pro uvažovanou 

zástavbu.  

Městys Hustopeče nad Bečvou leží na východním okraji Olomouckého kraje, 

v severní části okresu Přerov. Severní, východní a jižní hranice městyse je zároveň hranicí 

krajskou – mezi Olomouckým a Zlínským krajem a mezi Olomouckým a Moravskoslezským 

krajem. Městys leží při silnici I/35, která městys spojuje s Hranicemi, vzdálenými cca 12 km a 

Valašským Meziříčím, vzdáleným cca 10 km. 

Vlastní Hustopeče nad Bečvou mají charakter městečka s vyvinutým ústředním 

prostorem – náměstím. Je zde soustředěna nová obytná výstavba – vilové čtvrti na okraji, 

bytové domy a také převážná většina občanské vybavenosti. V jižní části Hustopeč nad 

Bečvou, v údolní nivě Bečvy, je rekreační oblast na břehu zatopených štěrkovišť. 

Návrh vychází z územního plánu, z osobního průzkumu dané lokality a z pořízení 

fotodokumentace. 

 
Obr. 1 – Řešené území 

 

 

 

 



 
 
2. Model procesu 

 

VSTUPY 
 

Zdrojová data a znalost území 

Ortofotomapy 

Digitální data z ČÚZK – majetkoprávní vztahy 

Osobní průzkum 

Územní plán 

Literatura, internet a legislativa 

 

KONTROLA VSTUPŮ – aktuálnost, více zdrojů, odpovídající normy 

 

ČINNOSTI 
 

Základní seznámení s problematikou 

Průzkum řešeného území a pořízení fotodokumentace 

Kompletace a zapracování vstupních podkladů 

Práce na výkresové a textové části 

Zpracování rozpočtu – cenový odhad 

Kompletace projektu 

 

KONTROLA ČINNOSTÍ 

 

VÝSTUPY 
 

Výkresová a textová dokumentace 

Širší vztahy 

Limity využití území 

Inženýrské sítě 

 

KONTROLA VÝSTUPŮ 

 

 

 



 
 
2.1. Vstupy 

 

 Důležitou fází pro zpracování procesu je dostatek kvalitních a dostupných vstupních 

dat. Mezi ty, které se uplatnily nejvíce, patří zejména územní plán městyse Hustopeče nad 

Bečvou, katastrální mapa, výškopis, polohopis, ortofotomapa pozemků, limity a regulativy 

území, územní analytické podklady, inženýrské sítě, fotodokumentace stávající oblasti, 

literatura a příslušná legislativa. 

 

2.2. Činnosti 

 

 Základní seznámení s problematikou – prvotní fáze projektu. 

Průzkum řešeného území a pořízení fotodokumentace – principem je zjištění 

stávajícího stavu řešeného území. Pořízení dokumentace o stávajícím terénu, vodoteče, zeleň, 

stávajících objektů, inženýrských sítí, technické infrastruktury. 

Kompletace a zapracování vstupních podkladů – rešerše a rekapitulace teoretických 

východisek k problematice plánování a výstavby rodinných domů ve venkovských obcích, 

rekreačního využití jejich okolí a zásad pro úpravy veřejných prostranství a ploch zeleně na 

venkově. Souhrn základních poznatků o řešeném území. 

Práce na výkresové a textové části – v této části dochází k vytvoření textové části, kde 

se jedná o sepsání zjištěných poznatků o řešeném území, tj. popis území, kulturní a historické 

hodnoty území, technická a dopravní infrastruktura, souhrnná zpráva a technická zpráva. Ve 

výkresové části jsou obsaženy situace širších vztahů, limity území, situace variantních řešení 

řešeného území, urbanistický návrh, koordinační výkres, výkresy dopravní a technické 

infrastruktury a vizualizace. 

Zpracování rozpočtu – cenový odhad – vyhodnocení předpokládaných finančních 

nákladů pro navrhované řešení (komunikace, parkování, technická infrastruktura, zeleň, 

mobiliář), náklady pro výstavbu vlastních rodinných domů. 

Kompletace projektu – zkompletování všech částí (textová a výkresová část, rozpočet, 

fotodokumentace, ostatní podklady). 

 

2.3. Výstupy 

 

 Získaným výstupem celé činnosti je především grafické a textové zpracování 

projektové dokumentace územní studie výstavby rodinných domů a jejich variantního řešení. 



 
 
 Výstupy jsou v bodech shrnuty jako širší vztahy, limity využití území, majetkoprávní 

vztahy, napojení na stávající infrastrukturu, současné a nově navržené vedení inženýrských 

sítí, projektová dokumentace – výkresová a textová část, celkový rozpočet, realizace projektu. 

 

3. Kontrolní a zkušební plán procesu 

 

3.1.  Kontrola vstupů  

  

V této fázi procesu je třeba sledovat aktuálnost jednotlivých mapových podkladů, 

katastrální mapy, limity území a ochranných pásem, norem, zákonů, vyhlášek a odborné 

literatury, které jsou pro zadanou práci potřeba, např. zákon č. 183/2006 Sb., o stavebním 

řádu a územním plánování a navazující vyhlášky. Dále je prověření terénu na místě a 

komunikace s příslušnými odborníky. Zároveň je také důležité kontrolovat použití vhodných 

podkladů a materiálů. Vstupní data musí být aktuální a z více zdrojů. 

 

3.2. Kontrola činností  

 

Zpracování návrhu musí být v souladu s platnými a schválenými dokumentacemi 

týkajících se daného území, normovými požadavky, dále pak dodržením a respektováním 

limit území, regulativy územního plánu, požadavků uvedených v zadání práce a  zadavatele. 

Kontrolu provádíme pravidelnými konzultacemi odborníky v daném oboru, s vedoucím práce, 

zadavatelem či jednotlivými účastníky procesu. Ověření platných cen v dané době pro 

vytvoření rozpočtu projektu. 

 

3.2.1.  Rizika jednotlivých činností a jejich prevence 

 

Během zpracování celého procesu se mohou vyskytnout případná rizika, která mohou 

zapříčinit zpomalení procesu, jeho neefektivnost a neúčelnost. 

Mezi tato rizika patří  x  jejich prevence: 

- chybějící podklady nebo jejich nedostatek  x  dostatečné znalosti o projektu 

- ztráta dat během vypracování  x  zálohování a uchovávání dat 

- špatná komunikace mezi účastníky procesu  x  časté kontrolní konzultace 

s odborníky v daném směru 

- chyby při financování projektu  x  zaručení řádného financování projektu již na 

začátku nebo dle dohodnutého splátkového kalendáře v určených termínech 



 
 

- nedodržení platných zákonů, norem a vyhlášek  x  kontrola každého kroku dle platné 

legislativy 

 

3.3.  Kontrola výstupů  

 

Navržená územní studie musí být v souladu se stanovenými předpisy, zejména se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Musí splňovat a dodržovat 

schválené regulativy a limity území, soulad se zadáním prací a zadavatele, držet se 

schváleného Územního plánu městyse Hustopeče nad Bečvou. Výstup by měl zohledňovat 

připomínky široké veřejnosti a odborníků. 

 

4.  Kontrola vypracované seminární práce dle regulativů 

  

Pro kontrolu vypracované semestrální práce bylo směrodatné zejména zadání práce a 

schválení textové i výkresové dokumentace vedoucím práce, dále také kontrola navržených 

regulativů pro obec. Kontrola se provede také dle  zákona č. 183/2006 Sb, o stavebním řádu a 

územním plánování a příslušných vyhlášek. Správnost práce po stránce jazykové je 

kontrolována podle pravidel českého pravopisu. 

 

5.  Závěr a návrh opatření, zpětná vazba 

 

Cílem projektu je navrhnout územní studii pro výstavbu rodinných domů v lokalitě III. 

v Hustopečích nad Bečvou. Dalším požadavkem je posouzení vlivu navrhované zástavby 

území, zjistit a zhodnotit stav daného území pro uvažovanou zástavbu variantních řešení. 

Výsledkem je grafické a textové zpracování projektové dokumentace územní studie 

výstavby rodinných domů a jejich variantního řešení. Jsou to širší vztahy, limity využití 

území, majetkoprávní vztahy, napojení na stávající infrastrukturu, současné a nově navržené 

vedení inženýrských sítí, projektová dokumentace – výkresová a textová část, celkový 

rozpočet, realizace projektu. 

Jako opatření projektu navrhuji ekonomické zhodnocení projektu, nalezení 

nejvhodnějších variant návrhů řešeného území, prosazování změn při sestavování územního 

plánu, zajistit podporu dotčených institucí a městyse a informovanost o tomto záměru, 

spolupráce s širokou veřejností, možnost získání finančních prostředků z národních i 

evropských zdrojů, hledání kompromisů. Variantní řešení se posuzuje a doporučuje z hlediska 



 
 
náročnosti provedení, celkové ceny realizace,  lepšího osazení navrhovaných objektů a 

občanské vybavenosti…. 

Při provedení kontroly činnosti, která je navržena neefektivně či špatně, je nutno 

provést zpětnou vazbu. To znamená, že tuto činnost provedeme znovu s větší pečlivostí, 

správností a lépe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


