
Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra m�stského inženýrství 

Územní studie Výrobn� skladovacího areálu v pr�myslové zón�

Chlebovice 

Land-use study of the manufactory in the industry area Chlebovice 

Student: Bc. Radka Nevludová 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Zdenka Fridrichová 

Ostrava 2011 



Prohlášení studenta 

      Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci v�etn� p�íloh vypracoval samostatn� pod 

vedením vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu.

V Ostrav� .........................                                                       ……………………………. 
                                                                                                podpis studenta



Prohlašuji, že 

• byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se pln� vztahuje zákon �. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci ob�anských a 

náboženských ob�ad�, v rámci školních p�edstavení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  

• beru na v�domí, že Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýd�le�n� ke své vnit�ní pot�eb� diplomovou práci užít    

(§ 35 odst. 3).  

• souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Úst�ední knihovn�

VŠB-TUO k prezen�nímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci budou zve�ejn�ny v 

informa�ním systému VŠB-TUO.  

• bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v p�ípad� zájmu z její strany, uzav�u licen�ní 

smlouvu s oprávn�ním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

• bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávn�na v takovém p�ípad�

ode mne požadovat p�im��ený p�ísp�vek na úhradu náklad�, které byly VŠB-TUO 

na vytvo�ení díla vynaloženy (až do jejich skute�né výše).  

• beru na v�domí, že odevzdáním své práce souhlasím se zve�ejn�ním své práce 

podle zákona �. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm�n� a dopln�ní dalších 

zákon� (zákon o vysokých školách), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, bez ohledu na 

výsledek její obhajoby.  

V Ostrav� ..............................                                                   ……………………………. 
                                                                                                podpis studenta



ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Nevludová, R. Územní studie výrobn� skladovacího areálu v pr�myslové zón� Chlebovice. 

Ostrava: katedra m�stského inženýrství, Fakulta stavební VŠB-Technická univerzita 

Ostrava, 2011, vedoucí:  Fridrichová Z.

Územní studie výrobn� skladovacího areálu v pr�myslové zón� Chlebovice je vyhotovena 

v po�tu 50 stran a 8 stran p�íloh. 

Diplomová práce se zabývá návrhem zástavby dané lokality administrativní budovou a 

výrobn�-skladovací halou. Práce je vyhotovena ve dvou variantách a jedna z nich je �ešena 

podrobn�ji. U vybrané varianty je �ešena technická i dopravní infrastruktura, mobiliá� a 

propo�et investi�ních náklad�. Diplomová práce je vypracována v rozsahu územní studie. 

ANOTATION OF THESIS 

Nevludová, R.. Ostrava: Land-use study of the manufactory in the industry area 

Chlebovice. Department of Urban Engineering, Faculty of Civil Engineering, 

VSB-Technical University of Ostrava, 2011, supervisor: Fridrichová Z. 

Land-use study of the manufactory in the industry area Chlebovice has 50 pages and 8 

appendices.               

 This thesis deals with building the site office building and storage hall. The work is 

executed in two variants, one of them is deal with  more details. The selected variant is 

solved technical and transport infrastructure, furniture and calculation of investment costs. 

The thesis is developed in the extend of territorial study. 



Obsah diplomové práce 

1.   Úvod  ........................................................................................................................... 1  

2.   Základní informace  ..................................................................................................... 2 

      2.1 M�sto Frýdek-Místek  ........................................................................................... 2  

            2.1.1 Historie ......................................................................................................... 2 

            2.1.2 Sou�asnost  ................................................................................................... 6 

3.   Charakteristika a popis území...................................................................................... 8 

      3.1 Vymezení území a Moravskoslezský kraj ............................................................. 8 

      3.2 M�sto Frýdek-Místek ............................................................................................ 8 

   3.2.1 Širší vztahy ................................................................................................... 8 

   3.2.2 Geografické údaje ......................................................................................... 9 

   3.2.3 Statické informace ...................................................................................... 10 

   3.2.4 Komunika�ní sí� ......................................................................................... 11 

   3.2.5 Geologické a geomorfologické pom�ry ...................................................... 12 

   3.2.6 Klimatické podmínky ................................................................................. 12 

   3.2.7 Bydlení ........................................................................................................ 13 

   3.2.8 Ob�anské vybavení ..................................................................................... 13 

   3.2.9 Inženýrské sít� ............................................................................................ 14 

   3. 2. 10 Zele� ....................................................................................................... 16 

      3.3 Územní a ekonomický rozvoj .............................................................................. 16 

4.   Pr�vodní zpráva ......................................................................................................... 18 

      4.1 Charakteristika stávajícího pozemku ................................................................... 18 

        4.1.1 Poloha v obci .............................................................................................. 18 

4.1.2 Základní charakteristika stavby .............................................................................. 19 

        4.1.3 Údaje o vydané (schválené) územní plánovací dokumentaci ..................... 19 

   4.1.4 Údaje o souladu zám�ru s územn� plánovací dokumentací ....................... 19 

   4.1.5 Možnosti napojení stavby na ve�ejnou dopravní a tech. Infrastrukturu ..... 21 

      4.2 Geologické, geomorfologické a hydrologické charakteristiky ............................ 21 

            4.2.1 Geologické charakteristiky ......................................................................... 21 

   4.2.2 Hydrologické charakteristiky ...................................................................... 22 

   4.2.3 Radonová charakteristika ............................................................................ 23 

   4.2.4 Poddolované území ..................................................................................... 23 

      4.3 Limity území ....................................................................................................... 24 



5.   Souhrnná technická zpráva ........................................................................................ 27    

       5.1 Urbanistické a architektonické �ešení stavby ..................................................... 27 

            5.1.1 Varianta �. 1 ................................................................................................ 27 

   5.1.2 Varianta �. 2 ................................................................................................ 28 

       5.2 Technická �ást .................................................................................................... 29 

   5.2.1 Výrobn�- skladovací hala ........................................................................... 29 

   5.2.2 Administrativní budova .............................................................................. 29 

   5.2.3 Základové konstrukce ................................................................................. 30 

   5.2.4 Prostorové požadavky na pracovišt� .......................................................... 30 

       5.3 �ešení technické a dopravní infrastruktury ........................................................ 32 

   5.3.1 Kanalizace deš�ová ..................................................................................... 32 

   5.3.2 Kanalizace splašková .................................................................................. 34 

   5.3.3 Kanalizace výtla�ná .................................................................................... 34 

   5.3.4 Vodovod ..................................................................................................... 34 

   5.3.5 Plynovod STL ............................................................................................. 36 

   5.3.6 P�ípojka VN ................................................................................................ 36 

   5.3.7 P�ípojka NN ................................................................................................ 36 

   5.3.8 Slaboproud .................................................................................................. 36 

   5.3.9 Venkovní osv�tlení ..................................................................................... 36 

   5. 3. 10 Komunikace a zpevn�né plochy ............................................................. 37 

   5. 3. 11 Chodníky ................................................................................................. 38 

   5. 3. 12 Oplocení .................................................................................................. 38 

   5. 3. 13 Sadové úpravy, zele� .............................................................................. 38 

   5. 3. 14 Hrubé terénní úpravy .............................................................................. 38 

   5. 3. 15 Mobiliá� .................................................................................................. 38

      5.4 �ešení stavby na užívání osobami s omezenou schopností pohybu .................... 39 

      5.5 Požární bezpe�nost .............................................................................................. 39

      5.6 Vliv stavby na životní prost�edí........................................................................... 39 

   5.6.1 Vliv na životní prost�edí ............................................................................. 39 

                5.6.1.1 Vliv na p�du ..................................................................................... 39 

                   5.6.1.2 Vliv na ovzduší ................................................................................. 40 

                   5.6.1.3 Vliv na vodu ..................................................................................... 40 

          5.6.1.4 Odpady .............................................................................................. 40 

6. SWOT analýza ............................................................................................................. 41 



7.   Propo�et investi�ních náklad� dle THU .................................................................... 42 

      7.1 Administrativní budova a hala ............................................................................. 42 

      7.2 Komunikace a zpevn�né plochy .......................................................................... 42 

      7.3 Inženýrské sít� a objekty ..................................................................................... 43 

      7.4 Zele� .................................................................................................................... 44 

      7.2 Mobiliá� ............................................................................................................... 44 

      7.4 Celková cena stavby ............................................................................................ 45 

8.   Záv�r .......................................................................................................................... 46 

9.   Seznam použité literatury .......................................................................................... 47 

10. Seznam obrázk� a tabulek ......................................................................................... 48 

11. Seznam p�íloh ............................................................................................................ 49 

12. Seznam výkresové dokumentace ............................................................................... 50 

   



Seznam použitého zna�ení 

DP diplomová práce 

K.Ú katastrální území 

NP nadzemní podlaží 

DN diameter nominal – dimenze 

DPH da� s p�idané hodnoty 

NN nízké nap�tí 

VN vysoké nap�tí 

STL st�edotlaký plynovod 

SmVak severomoravské vodovody a kanalizace 

PP polypropylene 

PE polyethylene 

THP technicko-hospodá�ský pracovník 

ZTP zvláš� t�žké postižení 



Diplomová práce

�

��

�

1. Úvod 

Tématem diplomové práce je návrh zástavby výrobn� skladovacího areálu 

v pr�myslové zón� Chlebovice v�etn� �ešení technické a dopravní infrastruktury a 

napojení na stávající infrastrukturu formou územní studie. 

Plocha pro zástavbu  na pozemku parc.�. 820/4 v k.ú. Chlebovice o rozloze 16 265 m2

ve vlastnictví Statutárního m�sta Frýdek-Místek je dle územního plánu ur�ena jako zóna 

VL plochy lehkého pr�myslu. 

Výchozími podklady pro �ešení byly: 

- územní plán m�sta Frýdek-Místek 

- katastrální mapa 

- digitální ortofoto mapa 

-stávající inženýrské sít�

 -geodetické zam��ení
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2. Základní informace 

2.1 M�sto Frýdek-Místek 

2.1.1 Historie  

Nejstarší písemné prameny dokládají existenci obcí v Pobeskydí již kolem poloviny 13. 

století. Ves ozna�ená jako Friedeberg, pozd�ji Místek, se objevuje v roce 1267 v záv�ti 

olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburgu. Místek je charakterizován jako trhová 

ves se �ty�iceti lány. Ujednáním z roku 1256 mezi �eským králem P�emyslem II. 

Otakarem a opolským knížetem Vladislavem byla stanovena hranice mezi Moravou a 

piastovským opolským knížectvím podél toku �eky Ostravice. �eka tvo�ila zemskou 

hranici mezi Moravou a Slezskem do 1. prosince 1928. P�esné založení Frýdku 

neznáme. Z�ejm� n�kdy v období let 1327 – 1335 nahradil svého p�edch�dce – ves 

Jamnici. 

                            

       Obr. 1 Historická mapa Frýdku-Místku 

Moravská �ást regionu trp�la vnit�ními zápasy probíhajícími po smrti Václava III. 

V�tšina území byla tehdy biskupskými lény. V domácích válkách koncem 14. století byl 

Friedeberg zni�en. Bylo založeno m�ste�ko pod názvem Newenstetil (Nové M�stko 

nebo Místko). V roce 1402 byl Místek p�ipojen spolu s celým panstvím k T�šínsku. V 

16. století se spojené frýdecko-místecké panství stalo p�edm�tem spor�, protože 

místecké �ásti hrozilo definitivní odtržení od Moravy a p�ipojení k T�šínsku. Situace se 

vy�ešila v roce 1581, kdy biskup Stanislav Pavlovský koupil Místecko i Frýdecko, jehož 

majitelem do té doby byl Ji�í z Lohova. O t�i roky pozd�ji biskup Pavlovský odprodal 

frýdecké panství Bartolom�ji Bruntálskému z Vrbna a Místecko p�ipojil k 
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hukvaldskému panství, jehož sou�ástí z�stalo až do roku 1850. Frýdecko-místecké 

panství p�edstavovalo již v roce 1580 celkem 22 obcí s 681 usedlostmi. Z toho dv�

m�sta Frýdek a Místek m�la 267 usedlostí, z nichž samotný Frýdek m�l jich 163. Byl 

sídlem majitele panství, m�l právo mýta, právo mílové a další, mezi �emesly 

p�evažovalo soukenictví. Místek m�l více ráz zem�d�lský. Obchodování solí a 

dobytkem bylo p�ínosné pro ob� m�sta, podobn� i zpracování d�eva a rybníká�ství. 

Ob�ma m�st�m se nevyhnuly ni�ivé požáry, morové epidemie i vále�né útrapy. 

Obyvatelstvo trp�lo rostoucími robotními povinnosti. Protifeudální odpor vedl i ke 

zbojnictví. Neposlušný syn janovického fojta Ondráš, který roku 1715 našel smrt z 

rukou svých druh� ve sviadnovské hospod�, se stal legendární postavou zdejšího 

regionu spjatou s lidovým odporem proti Pražm�m. Po nich vlastnili Frýdecko až do 

doby vzniku republiky Habsburkové. [17] 

  

Rozvoj pr�myslu: 

V 19. století jsou zakládány ve Frýdku i v Místku textilní továrny (J. Munk a synové – 

1832, Landsberger – 1860, brat�i Neumannové – 1868, Lemberger – 1893), od roku 

1833 píše svou historii Karlova hu� v Lískovci, nyn�jší a. s. Válcovny plechu Frýdek-

Místek. Textilní výroba a železá�ství zaujaly v p�íštím století st�žejní postavení v 

rozvíjejícím se pr�myslu celého regionu. Pr�mysl ovlivnil rozvoj pen�žnictví, výstavbu 

nových dom�, financování ve�ejn� prosp�šných budov i zakládání spolk�. Zvláštní 

postavení mezi nimi zaujímala Matice místecká. Zasloužila se o otev�ení �eského 

gymnázia v roce 1895 a o výstavbu Národního domu. Také ve Frýdku usilovalo �eské 

obyvatelstvo v �ele s u�iteli a buditeli o oživení �eského národního života. Národnostní 

podmínky tu však byly složit�jší než v Místku, spolkový život se soust�edil p�edevším 

do Sokola. [17] 

  

                             Obr. 2 Historická fotografie m�sta Frýdek-Místek 
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14. b�ezen 1939 v Místku:

Doba okupace a období II. sv�tové války p�inesly dv� události, které se významn�

zapsaly do historie m�sta. V úterý 14. b�ezna 1939 n�mecká armáda za�ala obsazovat 

Ostravsko. Také k Místku se �ítili p�íslušníci wehrmachtu a �lenové polního �etnictva. 

Když p�ed bránou n�kdejší Czajankovy textilní továrny, kde byla kasárna 3. praporu 8. 

p�šího pluku, zastavili N�mci, strážný n�kolikrát vyst�elil a zalarmoval ostatní vojáky. 

Kapitán Pavlík, zastupující velitel, dal pokyn k obran�. P�estože mnohonásobné p�esile 

�elili p�evážn� nová�ci, ozbrojený odpor v Místku z�stal navždy zapsán jako ojedin�lý 

v tehdejší oklešt�né �esko-Slovenské republice. [17] 

 Slou�ení m�st Frýdku a Místku:  

Dv� samostatná m�sta Frýdek a Místek psala svou vlastní historii do 1. ledna 1943. 

Mocí nacistických ú�edník� byla ob� m�sta k témuž dni slou�ena v jeden celek s 

názvem Frýdek. Diskuse ob�an� i ú�edních orgán� ohledn� pojmenování m�sta po 

osvobození v roce 1945 byly definitivn� uzav�eny rozhodnutím ministerstva vnitra o 

stanovení ú�edního názvu m�sta Frýdek-Místek s platností od 1. ledna 1955. [17] 

Zm�ny pr�myslového zázemí m�sta:

Pr�mysl reprezentovaný n�kdejšími státními podniky Slezan a Válcovny plechu v 

posledních letech doznal výrazných zm�n. Tito nejv�tší zam�stnavatelé ješt� v roce 

1990 zam�stnávali asi 8 000 zam�stnanc�, kte�í sem p�ijížd�li z širokého regionu, i ze 

Slovenska. Za�átkem roku 2004 zam�stnávala a. s. Slezan Frýdek-Místek ve všech 

svých provozech v �R 1 699 zam�stnanc�, z toho ve Frýdku-Místku 1 021 

zam�stnanc�. Ve stejné dob� m�ly Válcovny plechu, a. s., Frýdek-Místek celkem 963 

zam�stnanc�. Krom� t�chto zmín�ných firem jsou v posledních letech v�tšími 

zam�stnavateli na území m�sta nap�. Lesostavby, a. s., Hutní projekt, a. s., �SAD, a. s, 

BLANCO CZ, s. r. o. V minulosti byly významnými zam�stnavateli okolní doly. 

Rozvoj hornictví p�inášel s novými pracovními p�íležitostmi i r�st po�tu obyvatel 

našeho m�sta. V roce 1970 zde žilo tém�� 44 000 osob. O 10 let pozd�ji to bylo již p�es 

56 000 a v roce 1991 p�es 65 000 obyvatel. Poslední s�ítání z roku 2001 zaznamenalo 

61 400 bydlících osob ve Frýdku-Místku v�etn� jeho okrajových  �ástí. [17] 
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O m�stských �ástech:

M�sto Frýdek-Místek se na základ� zákona �. 234/2006 Sb. stalo s ú�inností od 1. 

7.2006 statutárním m�st�m a za�adilo se tak mezi skupinu ostatních statutárních m�st 

Moravskoslezského kraje (Haví�ov, Ostrava, Karviná, Opava). V sou�asnosti tvo�í 

m�sto tyto m�stské �ásti: Frýdek, Místek, Chlebovice, Lys�vky, Zelinkovice, Lískovec 

a Skalice. Chlebovice se p�ipomínají poprvé v roce 1320 pod názvem Nemašchleb. K 

m�stu Frýdek-Místek byly p�ipojeny v roce 1975 podobn� jako další obce Lys�vky a 

Zelinkovice. Lys�vky byly založeny v 2. polovin� 17. století. Zelinkovice vznikly asi v 

letech 1784 – 1786 za hukvaldského správce Zelinky, což odráží název obce. Písemná 

zmínka o Skalici pochází z roku 1305. K Frýdku-Místku pat�í od roku 1980. Lískovec, 

jenž je písemn� zmín�n v roce 1450, se stal sou�ástí m�sta v roce 1975. [17] 

Chlebovice: 

 pat�í patrn� k nejstarším osadám v regionu. O jejím založení se nedochovaly žádné 

zprávy, ale pravd�podobn� byla založena koncem 12. stol. Nejstarší dochovaná zpráva 

o obci je z roku 1320. Roku 1620 zde došlo k tragické události, kdy v chlebovických 

lesích byl valašskými zbojníky zavražd�n majitel frýdeckého panství Jan Stanislav 

Bruntálský z Vrbna se svým celým doprovodem. Obec od svého založení byla sou�ástí 

panství olomouckých biskup� a byla zpravována z hradu Hukvaldy. Obec �ídil d�di�ný 

fojt. Budova fojtství, která byla postavena okolo roku 1750, pat�í k nejvýznamn�jším 

kulturním památkám na území obce. V jejím držení se vyst�ídalo n�kolik rod�. 

Posledním držitelem byl rod Lubojatských, jejichž potomci se p�ihlásili k n�mecké 

národnosti. Následkem toho budova po roce 1945 p�ipadla obci. P�esto, že v jejím 

užívání se vyst�ídalo n�kolik uživatel�, nikdo ji neopravoval. Budova tak chátrala a v 

80. letech 20. stol. jí hrozila demolice. V roce 1987 se fojtství dostalo do rukou svazu 

v�ela��, kte�í se zasloužili o její rekonstrukci, která byla ukon�ena v roce 1992. V 

budov� fojtství bylo krom� jiného vytvo�eno v�ela�ské muzeum se skanzenem starých 

úl�. U silnice vedoucí do obce Palkovice stojí stará kaple, u které jsou podle pov�sti 

pochováni ruští vojáci., kte�í zem�eli v blízkém lazaretu na zran�ní v bitv� u Slavkova. 

Kostel svatého Cyrila a Metod�je byl postaven v roce 1863. Ozdobou kostela jsou 

d�evo�ezby na lavicích, které jsou dílem �ezbá�e Mi�ulky. [17, 26] 
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   Obr. 3 Chlebovice – pohled
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um�ní, m�žeme obdivovat vý
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pohled z rozhledny               Obr. 4 Chlebovice – pohled na školu

stská symbolika byla po roce 1990 nov� ztvárn�na podle návrhu RNDr.Viléma 

Kocycha. Usnesením p�edsednictva �eské národní rady ze dne 12. února 1992 je 

Místku �tvrcený štít, v 1. a 4. modrém poli pravá polovina 

ervenou zbrojí p�ilehlá ke st�íbrnému písmenu F, ve 2. a 3. poli

provázené t�emi �ervenými r�žemi. [26] 

             

                                         Obr. 5 M�stský znak

sto Frýdek-Místek je z�izovatelem 29 p�ísp�vkových organizací. Jsou to 

ízení na úseku školství, za�ízení kulturní a sociální: 13 základních škol,

ediska volného �asu, Základní um�lecká škola, Národní d

knihovna, Beskydské informa�ní centrum, Domov pro seniory, Penzion pro seniory,

ovatelská služba, Žirafa - integrované centrum Frýdek-Místek. Moravskoslezský 

sta z�izovatelem st�edních škol a Muzea Beskyd. Na

kolik soukromých škola církevní Základní um�leckou školu duchovní

m�stem m�žeme navštívit n�kterou z mnoha galerií výtvarného 

žeme obdivovat významné historické památky, plastiky a busty p
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osobnosti v�tšinou n�jakým zp�sobem svázány s minulostí Frýdku nebo Místku. K nim 

jist� pat�í básník Petr Bezru�, k jehož odkazu se v minulosti hlásili a nadále hlásí 

�lenové Literárního klubu Petra Bezru�e a Kulturního sdružení Bezru��v kraj. K p�vci 

Slezských písní obdivn� vzhlížel i významný frýdecký rodák Ervín Goj, pozd�ji 

pedagog, p�ekladatel a básník píšící v laštin� jako Óndra  Łysohorský. Um�leckou 

prací byl spojen s knihou vsetínský rodák Jaroslav Olšák.  Mistr knihvaza�, grafik, 

malí� od svého p�íchodu do Místku neúnavnou prací tvo�il skvosty až do posledních dn�

svého života v roce 1995.  

 K významným postavám barokní literatury pat�il frýdecký rodák a vlastenecký 

kn�z Jan Josef Božan, kterého dosud p�ipomíná první �eský zp�vník s vícehlasým 

notovým doprovodem nazvaný Slaví�ek rajský. Osobnost hudebního skladatele Leoše 

Janá�ka, jehož d�d pocházel z frýdecké soukenické rodiny, ovlivnila tv�r�í práci mnoha 

hudebních skladatel� a pedagog� zdejšího regionu. Na p�elomu 19. a 20. století se stal 

významným hudebním centrem frýdecký k�r. Po �ty�letém p�sobení varhaníka Eduarda 

Bartoní�ka, autora hudby ke slezské hymn�, se stali jeho nástupci Jan Kment a pak jeho 

syn Vít Kment, který p�sobil ve Frýdku až do své smrti v roce 1954. P�íchodem 

Janá�kova žáka Františka Kola�íka Místek získal v roce 1886 v jeho osob� �editele 

k�ru, hudebního skladatele a úsp�šného sbormistra, jehož zásluhou vzniká v roce 1910 

mužský P�vecký sbor  Smetana. 

Tradici sborového zp�vu nesou dále sou�asná p�vecká t�lesa, mezi nimi i smíšený 

P�vecký sbor Smetana a Ženský p�vecký sbor Martin�. Bohatou koncertní �innost 

vyvíjejí soubory a t�lesa, jako jsou Symfonický orchestr Frýdek-Místek, Dechový 

orchestr Frýdek-Místek, SLPT Ostravica a DFS Ostravi�ka. Statutární m�sto Frýdek-

Místek je každoro�n� sponzorem a spolupo�adatelem p�ehlídky tane�ního, p�veckého i 

hudebního um�ní Mezinárodního folklorního festivalu. [17] 
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3. Charakteristika 

3.1 Vymezení území a Moravskoslezský kraj

Území se nachází v Moravskoslezském kraji 

Moravskoslezský kraj má rozlohu 5427 km

kterých je 6: Bruntál, Opava

Kraj má nejvyšší po�et obyvatel ze všech 

zalidn�ní, vysoce p�evyšující republikový pr

Moravskoslezský kraj 230 obyvatel na km²;). 62

obyvatel a i to je v zemi výjime

nejnižší na Bruntálsku (63).

             Obr. 6 Pozice kraje 

3.2 M�sto Frýdek-Místek

3.2.1 Širší vztahy  

M�sto Frýdek – Místek 

Moravskoslezském kraji, v

jedním z jejích jádrových m

rozlehlého okresu s p�edevším obytnou, výrobní a obslužnou funkcí a zejmé

jižní, zem�d�lskou �ást je zdrojem pracovních p

vybavení. Z hlediska širších vztah

která je jednak zdrojem pracovních p

vyššího významu. Naopak Frýdek 
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Charakteristika území  

Vymezení území a Moravskoslezský kraj

Moravskoslezském kraji v západní �ásti m�sta Frýdek

Moravskoslezský kraj má rozlohu 5427 km2, 1 266 469 obyvatel. D

Opava, Nový Ji�ín, Frýdek-Místek, Karviná

et obyvatel ze všech �eských kraj� a také po Praze nejvyšší hustotu 

evyšující republikový pr�m�r (�esko 130 obyvatel na km²; 

Moravskoslezský kraj 230 obyvatel na km²;). 62 % obyvatel žije ve m

zemi výjime�né. Nejvyšší hustota zalidn�ní je na Ostravsku (1453), 

nejnižší na Bruntálsku (63). [26] 

                    

kraje na map�                                       Obr. 7 Moravskoslezský

Místek  

Místek leží na severovýchodním okraji �eské republiky, v 

Moravskoslezském kraji, v okrese Frýdek - Místek. Je sou�ástí Ostravské aglomerace a 

jedním z jejích jádrových m�st. M�sto Frýdek – Místek je významným centrem osídlení 

edevším obytnou, výrobní a obslužnou funkcí a zejmé

ást je zdrojem pracovních p�íležitostí a centrem ob

Z hlediska širších vztah� p�evládají zcela jednozna�n� vazby na Ostravu, 

která je jednak zdrojem pracovních p�íležitostí, jednak i centrem ob

vyššího významu. Naopak Frýdek - Místek p�edstavuje pro obyvatele Ostravy jednu z 
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nejbližších rekrea�ních oblastí (p�ehrada Olešná), p�ípadn� výchozí bod do rekrea�ní 

oblasti Beskyd a Palkovických H�rek. M�stem procházejí nejfrekventovan�jší trasy 

rekrea�ní dopravy z Ostravy do Beskyd. 

Silné stránky: Významné centrum osídlení s vysokou atraktivitou z hlediska 

bydlení a se stabilizovaným vývojem po�tu obyvatel. Zdroj pracovních p�íležitostí pro 

širší spádový region. Centrum ob�anského vybavení širšího významu pro spádový 

region. Významné kulturní centrum širšího spádového regionu. Nástupní centrum do 

oblasti Beskyd. Dobrá dopravní poloha vzhledem ke krajskému m�stu Ostrav� a dalším 

zdroj�m pracovních p�íležitostí (Haví�ov, Nový Ji�ín, Nošovice) a na významném 

mezinárodním tahu (sm�r Slovensko). Dobré vybavení �ešeného území technickou 

infrastrukturou. Zna�ný rozsah ploch zelen� v m�stských �ástech. Kvalitní p�írodní 

prost�edí. Kvalitní životní prost�edí.

Slabé stránky: Vysoká úrove� nezam�stnanosti ve m�st� a v tradi�ním 

vyjíž	kovém regionu – Ostrava, okres Karviná. Pr�tah silnice I/48 centrální �ástí m�sta. 

Nedostatek parkovacích a odstavných ploch a garážových stání ve Frýdku – Místku. 

Zájmy hospoda�ení na zem�d�lských pozemcích.  

P�íležitosti: Zvýšení atraktivity bydlení, zejména ve vazb� na využití 

rekrea�ního potenciálu a optimalizaci využití územn� technických p�edpoklad� rozvoje 

m�sta. Zvýšení nabídky pracovních p�íležitostí ve m�st� a v blízkém okolí (Nošovice). 

Využití potenciálu p�írodních hodnot a rekrea�ních možností území. [16, 17] 

3.2.2 Geografické údaje

Frýdek-Místek: 

Rozloha 5161 ha 

St�ední nadmo�ská výška 304 m n.m. 

Ro�ní srážkový úhrn 1532 mm 

Pr�m�rná ro�ní teplota 9°C 

Statistika p�dního fondu: 

Zem�d�lská p�da 2526,6 ha 

Lesní p�da 1175,5 ha 

Vodní plochy 192,1 ha 
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Zastav�né plochy 294,1 ha 

Ostatní plochy 969,7 ha 

Rozd�lení zem�d�lské p�dy: 

Orná p�da 1562,8 ha 

Zahrady 406,7 ha 

Ovocné sady 8,2 ha 

Louky 377,3 ha 

Pastviny 174,6 ha 

Rozloha jednotlivých m�stských �ástí: 

Frýdek 1281 ha 

Místek 1179 ha 

Lískovec 577 ha 

Chlebovice 750 ha 

Skalice 973 ha 

Lys�vky 200 ha 

Zelinkovice 201 ha 

3.2.3 Statické informace 

Celkový po�et obyvatel 59 807

Rozd�lení obyvatelstva dle katastru: 

Frýdek  32691 

Chlebovice 763 

Lískovec 1392 

Lys�vky 328 

Místek  23074 

Skalice  1262 

Zelinkovice 297 

Rozd�lení obyvatelstva dle v�ku: 

Do    6let  3598 

6 -   18let  7635 
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18 - 60let  38385 

60 a více.   10189

3.2.4 Komunika�ní sí�

Územím m�sta jsou vedeny dva nad�azené silni�ní tahy. Je to p�edevším silnice I/48, 

která je zárove� sou�ástí evropské silni�ní sít� s ozna�ením E 462, dále pak silnice  

I/56, která je za�azena mezi rychlostní komunikace pod ozna�ením R 56. Silnice II/473, 

II/477 a III/4848 mají regionální význam. Frýdkem – Místkem prochází celostátní 

železni�ní tra� �. 323 Ostrava – Valašské Mezi�í�í, v železni�ní stanici Frýdek - Místek 

je k ní p�ipojena regionální tra� �. 322 �eský T�šín – Frýdek-Místek. Na území m�sta 

se nachází p�es 180 km komunikací, cca 170 km chodník� a p�es 2100 dopravních 

zna�ek na jejichž údržbu se ro�n� vynaloží nemalé finan�ní prost�edky. Tato �ísla 

nejsou kone�ná, protože sí� komunikací se neustálé rozr�stá. 1) místní komunikace: a) 

Frýdek: p�es 70 km b) Místek: p�es 57 km c) integrované obce: Lys�vky – 4,6 km , 

Skalice – 19,5 km, Lískovec – 21 km, Chlebovice – 9,3 km 2) chodníky: a) Frýdek: p�es 

83 km b) Místek: p�es 82 km c) integrované obce: Lys�vky – 2,3 km, Skalice – 2,3 km, 

Lískovec – 0,6 km, Chlebovice – 3 km 3) cyklostezky a cyklotrasy: a) cyklostezky: - 

stávající stav: cca 15 km vybudovaných a zna�ených stezek - plánované: - dokon�ení 

okruhu kolem p�ehrady Olešná v délce 3,1 km b) cyklotrasy: seznam uveden na 

stránkách BIC. [16, 17] 

����������������������������� �

                                Obr. 8 Silni�ní sí� ve Frýdku-Místku 
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3.2.5 Geologické a geomorfologické pom�ry

Území má pom�rn� plochý reliéf s malou výškovou �lenitostí. Nejvyšší bod území leží 

v katastrálním území Skalice u Frýdku – Místku (Strážnice 438 m.n.m.), nejnižším 

bodem je místo, kde tok Ostravice opouští území m�sta (cca 270 m.n.m). Mírn� �lenitý 

reliéf okrajových �ástí území vytvá�í pom�rn� atraktivní podmínky pro bydlení a 

�áste�n� i pro rekreaci.  

P�írodní památka Kamenec se rozkládá v k. ú. Dobrá u Frýdku – Místku, její západní 

hranice je tvo�ena hranicí katastrálních území Panské Nové Dvory a Dobrá u Frýdku – 

Místku. Ochranné pásmo PP Kamenec zasahuje na k. ú. Panské Nové Dvory. Celková 

vým�ra chrán�ného území �iní 9,8233 ha. Vyhlášení PP Kamenec bylo motivováno 

ochranou mok�adního biotopu rašelinného charakteru v bývalém aluviu �eky Morávky s 

výskytem chrán�ných druh� rostlin a živo�ich�. 

P�írodní památka Profil Morávky se rozkládá v k. ú. Staré M�sto u Frýdku – Místku 

a v k. ú. Dobrá u Frýdku – Místku, v t�sné blízkosti Frýdku – Místku. Ochranné pásmo 

této PP zasahuje na k. ú. Skalice u Frýdku – Místku. Ochranné podmínky v území 

p�írodní památky i ochranném pásmu jsou velmi podobné podmínkám ochrany 

týkajících se p�edchozího chrán�ného území. [16, 17] 

3.2.6 Klimatické podmínky 

Území leží v mírn� teplé klimatické oblasti MT 10, jižní, vyšší polohy hrani�í s oblastí 

MT 9 (Skalice). Místní klima je charakterizováno dlouhým a teplým létem, s mírnou 

zimou. Pom�rn� vysoký ro�ní srážkový úhrn (kolem 800 mm srážek) je ovlivn�n 

náv�trnou polohou �ešeného území v Podbeskydské pahorkatin�.  

Tab. 1 Relativní �etnost sm�r� v�tr� (v %) [16]

Sm�r 

v�tru 

S SV JV V J JZ Z SZ Bezv�t

�í 

% 14 12 4 3 11 28 10 7 11 
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Tab. 2 Vybrané klimatické charakteristiky mírn� teplé oblasti  

MT 10 MT 9 

Po�et letních dn�: 40 – 50 40 – 50 

Po�et mrazivých dn�: 110 – 130 110 – 130 

Pr�m�rná teplota v lednu: -2 až –3°C -3 až –4°C 

Pr�m�rná teplota v �ervenci: 17 – 18°C 17 – 18°C 

Srážkový úhrn ve vegeta�ním období: 400 – 450 mm 400 – 450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období: 200 – 250 mm 250 – 300 mm 

Po�et dn� se sn�hovou pokrývkou: 50-60 60-80 

3.2.7 Bydlení 

V sou�asnosti se na území m�sta nachází cca 23 850 obydlených byt�. Podle s�ítání lidu 

bylo v roce 2001 v �ešeném území 23 108 (v r. 1991-23036) trvale obydlených a 1 494 

(v r. 1991- 966) neobydlených byt�. Celkový po�et byt� vzhledem k roku 1991 vzrostl 

cca o 600, avšak trvale obydlených byt� pouze o 72. Obecn� je možno považovat 

sou�asný bytový fond ve m�st� za pr�m�rn� až nadpr�m�rn� kvalitní, se zna�nými 

rozdíly v jednotlivých �ástech m�sta, výrazn� se zlepšující v nízkopodlažní zástavb�

rodinných dom�.�[16] 

3.2.8 Ob�anské vybavení  

Rozsah za�ízení ob�anského vybavení ve Frýdku – Místku je zna�ný, m�sto je 

spádovým centrem širokého okolí. V�tšina za�ízení je soust�ed�na ve Frýdku a Místku, 

v ostatních �ástech m�sta se vyskytují spíše ojedin�le. [16] 

Za�ízení školství 

Na území m�sta jsou mate�ské školy, základní školy, st�ední školy, st�ední odborné 

školy a u�ilišt�, státní jazyková škola, základní um�lecká škola, speciální školy, SOŠ a 

VOŠ požární ochrany Ministerstva vnitra.  
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Za�ízení zdravotnická 

Nemocnice ve Frýdku – Místku, Územní st�edisko záchranné služby MSK, územní 

odbor Frýdek – Místek, Poliklinika Místek, s.r.o. 

Za�ízení sociální pé�e 

Domov d�chodc�, penzion pro d�chodce, domy s pe�ovatelskou službou, Centrum pro 

mentáln� postiženou, Charita Frýdek – Místek, Denní stacioná� pro seniory, Denní 

centrum sv. Josefa pro psychicky nemocné. 

Kulturní za�ízení 

Ve m�st� jsou divadla, Kulturní d�m Válcoven plechu, Národní d�m, Muzeum Beskyd 

(ve Frýdeckém zámku), n�kolik galerií, hudební kluby, klubovny apod. 

Za�ízení státní správy, m�stské samosprávy 

M�sto je sídlem mnoha ú�ad� a institucí. Mezi nejvýznamn�jší pat�í:  

M�stský ú�ad, Okresní soud, Okresní správa sociálního zabezpe�ení, Všeobecná 

zdravotní pojiš�ovna �R, územní pracovišt� Frýdek–Místek, Okresní státní 

zastupitelství, Ministerstvo zem�d�lství, odbor zem�d�lská agentura a pozemkový ú�ad, 

Ú�ad práce, Finan�ní ú�ad, Policie �R, okresní �editelství, M�stská policie, Lesy �R, 

s.p., Krajský inspektorát Frýdek – Místek  

 Sportovní za�ízení 

Víceú�elová sportovní hala - areál Sportplex, Stadion TJ Slezan Na P�íkop�, Stadion 

FK Válcovny plechu Stovky, Aquapark – Sportplex na Olešné, kryté bazény na 11. ZŠ a 

SOU technickém, kynologické cvi�išt� a sportovní st�elnice v Bahn�, sportovní letišt�

v Bahn�, d�tské dopravní h�išt� na Rivié�e, jízdárna na Panských Nových Dvorech, 

lyža�ský vlek v Chlebovicích, lod�nice na Olešné  

3.2.9 Inženýrské sít�

Zásobování vodou 

Ve všech m�stských �ástech Frýdku - Místku je vybudován ve�ejný vodovod, který je 

ve správ� SmVaK - regionální správa Frýdek - Místek. Na ve�ejný vodovod je napojeno 

tém�� 100% obyvatel území i v�tšina výrobních podnik� a objekt� ob�anského 

vybavení.  
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Likvidace odpadních vod 

V sou�asné dob� je na území Frýdku – Místku vybudována systematická kanalizace 

jednotné stokové soustavy, která je vyúst�na na m�stskou �istírnu odpadních vod 

(�OV) ve Sviadnov�.�V Chlebovicích je navržena soustavná splašková kanalizace DN 

300 podél obou b�eh� Vodi�né. Z jižní �ásti gravita�n�, ze severní �ásti pomocí 

navržené �erpací stanice s kapacitou Qmax cca 2,5 l/s a výtla�ného �adu DN 100 budou 

odpadní vody p�ivád�ny do nového sb�ra�e z pr�myslové zóny Z – DN 500. 

Zásobování elektrickou energií 

Výroba elektrické energie – výroba elektrické energie pro vlastní pot�ebu je na území 

m�sta Frýdek – Místek zajiš�ována tepelných za�ízení spole�ností ArcelorMittal 

Frýdek-Místek a.s., Slezan  Frýdek-Místek a.s., závod. Nad�azená soustava VVN – na 

území m�sta Frýdku – Místku se nenachází žádný ze zdroj� nad�azené p�enosové 

soustavy 400 kV. Okrajem jižní �ásti k.ú. Skalice u Frýdku – Místku procházejí 

soub�žn� dv� vedení 400 kV – VVN 403 Nošovice – Prosenice a VVN 459 Nošovice – 

Horní Životice. 

Zásobování plynem 

M�sto Frýdek – Místek je v sou�asné dob� napojeno na systém dálkových VTL 

plynovod� p�ivád�jících zemní plyn (zemní plyn naftový) do Ostravské aglomerace. 

Zásobování teplem 

Podle zp�sobu vytáp�ní je  možno  m�sto Frýdek - Místek rozd�lit na oblasti : 

- s centralizovaným zásobováním teplem (CZT) z teplárenského zdroje 

- s decentralizovaným zásobováním teplem z blokových a domovních kotelen, v�etn�

individuálních zdroj� v RD. Jediným zdrojem této soustavy je Teplárna Frýdek -  

Místek provozovaná a.s. Dalkia �eská republika – Divize Karviná. Tento zdroj  je 

umíst�n  na k.ú Sviadnov. 

Telekomunikace

Prost�ednictvím telekomunika�ních služeb a.s. Telefónica O2 je území zajiš�ován 

místní, mezim�stský a mezinárodní telefonní styk spolu s dalšími službami jako je 
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TELEFAX, POSTFAX, ve�ejná radiokontaktní služba, ve�ejná datová služba, pronájem 

digitálních okruh� pro p�enos dat, služby euro-ISDN, INTERNET OnLine a propojení 

s ve�ejnou sítí mobilních telefon� v systému GSM – O2 ,T-Mobile a Vodafone. 

Likvidace komunálních odpad�

Likvidaci tuhých komunálních odpad� (TKO) na území m�sta zajiš�uje firma Frýdecká 

skládka a.s. odvozem na skládku na Panských Nových Dvorech. Skládka byla z�ízena 

dle požadavk� sou�asných norem a je ekologicky zcela nezávadná. Frýdecká skládka 

slouží i pro sousední obce se spádovým okruhem cca 100 000 obyvatel. Ve m�st�

Frýdku – Místku se t�ídí papír, sklo, plasty a nebezpe�ný odpad, separa�ní linka je 

umíst�na v Lískovci v bývalém areálu zem�d�lské výroby, kompostárna v Bruzovicích 

(mimo �ešené území), sb�rný dv�r nebezpe�ných odpad� na Panských Nových 

Dvorech. Sb�rné dvory jsou vybudovány pod estakádou silnice I/48 ve Frýdku, na Collo 

– loukách v Místku a v prostoru skládky na Panských Nových Dvorech. [16] 

3. 2.10 Zele�

Zele� je významným faktorem ovliv�ujícím životní prost�edí, nezbytnou sou�ástí 

sídelních struktur a rekrea�ních území. Z hlediska urbanistického mají ve m�st� nejv�tší 

význam plochy zelen� na ve�ejných prostranstvích – parky a parkov� upravené plochy. 

Plochy zelen� na ve�ejných prostranstvích ZV  – nejvýznamn�jšími plochami ve�ejn�

p�ístupné zelen� jsou parky; stávající parky na území m�sta jsou: Sady B. Smetany, 

Janá�k�v park, Malý park na sídlišti Bezru�ova,  Koloredovský park na ul. 17. 

listopadu, park J. Lohrera v sídlišti Anenská, Zámecký park, Centrální park u Ostravice,  

Puškin�v park u kostela P. Marie, Sady Svobody a park u nádraží  ve Frýdku. Zámecký 

park byl nedávno rozší�en a upraven. [16]

3.4 Územní a ekonomický rozvoj 

Odbor územního a ekonomického rozvoje se skládá ze dvou odd�lení: odd�lení 

územního rozvoje a odd�lení ekonomického rozvoje. K odboru územního a 

ekonomického rozvoje také pat�í Beskydské informa�ní centrum. Odd�lení územního 

rozvoje má na starosti po�izování územního plánu a regula�ních plán� (ucelených 

lokalit Statutárního m�sta Frýdek-Místek). Územní plán byl schválen v roce 1996 a od 

té doby prošel 6-ti zm�nami. Nyní se pracuje na po�ízení nového územního plánu. V 



Diplomová práce

�

���

�

p�íloze v podsekci odd�lení územního rozvoje naleznete p�ílohy: územní plán 

statutárního m�sta Frýdek-Místek, regula�ní plány a územní plány zón.                                                   

Na žádost obcí spadajících do rozší�ené p�sobnosti Statutárního m�sta Frýdek-

Místek, po�izuje toto odd�lení územní a regula�ní plány a jejich zm�ny. Památková 

pé�e, taktéž p�i odd�lení územního rozvoje, vydává rozhodnutí a vyjád�ení k veškeré 

stavební a restaurátorské �innosti na kulturních památkách a objektech v M�stské 

památkové zón� Frýdek a v M�stské památkové zón� Místek v�etn� památek v rámci 

obce s rozší�enou p�sobností. Odd�lení ekonomického rozvoje zajiš�uje proces tvorby a 

podávání žádostí o dotace ze státních, krajských a evropských program� na rozvojové 

projekty m�sta. Propaguje a reprezentuje m�sto jako místo vhodné pro investice a v 

rámci Regionu Beskydy jako destinaci cestovního ruchu. Zabývá se také pr�myslovými 

zónami.  

Na území Statutárního m�sta Frýdku-Místku se v sou�asnosti nacházejí dv�

pr�myslové zóny, a to pr�myslová zóna Lískovecká o rozloze 81728 m2 a pr�myslová 

zóna Chlebovice o rozloze 126634 m2. Tyto zóny se da�í postupn� obsazovat 

zahrani�ními, ale i tuzemskými investory. Statutárního m�sto již provedlo dostavbu 

�ásti m�stské památkové zóny Frýdek – „Kupecké domy“. Jedná se o dostavbu t�í 

objekt� v m�stské památkové zón�, které budou replikami n�kdejších „kupeckých 

dom�“. Venkovní design je p�izp�soben historické podob�, funk�n� objekty odpovídají 

dnešním požadavk�m na polyfunk�ní domy. Bylo zahájeno jednání s dalším 

investorem, který projevil zájem o lokalitu za Kauflandem se zám�rem výstavby byt�. 

Krytý areál rekrea�ní zóny Olešná (krytý aquapark) je stavba moderního relaxa�ního 

centra s celoro�ním provozem. Areál byl zprovozn�n koncem roku 2006. [16] 
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4. Pr�vodní zpráva 

4.1 Charakteristika stavebního pozemku 

4.1.1 Poloha v obci 

�ešené území se nachází v jižní �ásti m�sta Frýdek - Místek, k.ú. Chlebovice a navazuje 

na okolní zastav�né území areál� (firma Blanco a Hanwha). Pozemek parcela �. 820/4 v  

k.ú. Chlebovice je obdélníkového tvaru má rozlohu 16 265 m2, nadmo�ská výška se 

pohybuje v rozmezí 337 – 341 m n. m�. Terén je svažitý sm�rem k areálu firmy Hanwha 

a je zarostlý voln� rostoucí zelení. Je ohrani�en ze severní strany areálem firmy 

Hanwha. Z jižní strany je to silnicí I/48. Na západní stran� se nachází areál firmy 

Blanco a z východní strany sousedí s lokálním biokoridorem. Výstavba si vyžádá 

trvalé odn�tí zem�d�lské p�dy ze zem�d�lského p�dního fondu. Dochází i k dot�ení 

�ásti pozemku ur�eného k pln�ní funkcí lesa

Na území je vedena veškerá technická infrastruktura a to vodovod, plynovod, 

kanalizace, elektrické vedení VN, Telefonica O2. P�ibližn� 200 m od �ešeného území se 

nachází zastávka autobus�, pro spoje sm�r Frýdek-Místek a Nový Ji�ín. 

Obr. 9 Situace širších vztah�
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4.1.2 Základní charakteristika stavby 

P�edm�tem �innosti firmy LIJA, a.s. je velkoobchod s neželeznými kovy. Firma nabízí 

sortiment výrobk� a polotovar� z hliníku, hliníkových slitin, m�di, mosazi, olova, 

olov�ných slitin, bronzu, zinku, zinkových slitin a pokovených ocelových plech�. 

Ve výrobní �ásti haly budou lisovány kalíšky z mosazného pásu s kapacitou 14t/m�síc, 

ve skladovací �ásti budou skladovány polotovary (plechy, pásy, svitky, ty�e, trubky, 

profily, dráty) v množství cca 3000 – 5000 t/rok. 

Obr. 10 Pohled na �ešené území a VN vedení  

4.1.3 Údaje o vydané (schválené) územn� plánovací dokumentaci   

  Územní plán Frýdku-Místku, zpracovala firma Ekotoxa s.r.o.. Územní plán byl 

schválen m�stským zastupitelstvem m�sta Frýdku-Místku dne 26. 3. 1996 a poslední 

zm�na byla schválená 21. 12. 2010.

4.1.4 Údaje o souladu zám�ru s územn� plánovací dokumentací   

Umíst�ní stavby je v souladu se schváleným územním. Dle schváleného územního 

plánu m�sta Frýdku-Místku, náleží pozemek parc.�. 820/4, k.ú. Chlebovice do zóny VL 

plocha lehkého pr�myslu. 
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P�ípustné využití [16] 

- stavby pro lehký pr�mysl  

- stavby pro drobnou a �emeslnou výrobu  

- stavby pro technické služby     

- stavby pro skladování  

- stavby pro velkoobchod, diskontní prodejny 

- stavby pro obchod, služby, ubytování, stravování a administrativu  

- p�estavby stávajících objekt� na stavby pro bydlení (lofty), ob�anské vybavení, 

sportovní a t�lovýchovná za�ízení  

- stavby sportovních a t�lovýchovných za�ízení  

- stavby garáží a hangár�   

- autobazary, autoservisy, pneuservisy 

- �erpací stanice pohonných hmot, my�ky 

- sb�rny surovin, sb�rné dvory, recykla�ní linky  

- sociální za�ízení sloužící zam�stnanc�m 

- byty pro majitele, správce a zam�stnance 

- zm�ny dokon�ených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, p�ístavby, 

zm�ny ve zp�sobu užívání stavby, stavební úpravy, udržovací práce) 

- stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích   

- stavby a za�ízení ve�ejných prostranství – nap�. zálivy hromadné dopravy, chodníky, 

zastávky, altánky, ve�ejná zele�, ve�ejná WC apod.  

- stavby a za�ízení dopravní infrastruktury, nap�. stavby a za�ízení pozemních 

komunikací funk�ní t�ídy C a D, op�rné zdi, mosty, doprovodní izola�ní zele�, 

autobusové zastávky, garáže, odstavné a parkovací plochy  

- stavby a za�ízení technické infrastruktury, nap�. vodovody, vodojemy, kanalizace, 

�OV, trafostanice, energetická vedení, komunika�ní vedení ve�ejné komunika�ní 

sít�, elektronická komunika�ní za�ízení ve�ejné komunika�ní sít�, produktovody  

Nep�ípustné využití: 

- stavby pro t�žký pr�mysl a energetiku  

- stavby zem�d�lské  

- stavby pro bydlení  

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahrádká�ských chat  
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- stavby pro školství, zdravotnictví a sociální pé�i 

������stavby kulturní a církevní 

4.1.5 Možnosti napojení stavby na ve�ejnou dopravní a technickou infrastrukturu  

Železnice - není dopravn� napojen na železnici. 

Silnice - je dopravn� napojen na komunikaci, která navazuje na silnici I/48. 

Kanalizace deš�ová – areál je napojen na kanalizaci 

Kanalizace splašková, technologická – areál je napojen, technologická není 

Voda pitná, užitková - je napojen na vodovodní �ad. 

Plyn- p�ípojka plynu je napojena na stávající STL plynovod 

Teplo - není napojen na rozvody tepla. 

Silnoproud VN 22kV -  napojena na stávající spínací stanici 

Silnoproud NN - není napojen  

Ve�ejné osv�tlení – není napojen na ve�ejné osv�tlení 

Slaboproud – je napojena z vedení Telefónica O2 

4.2 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika

4.2.1 Geologická charakteristika území  
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Obr. 11 Geologie – mapa a legenda [23] 

4.2.2 Hydrogeologická charakteristika území  

Obr. 12 Hydrologie – mapa legenda [23]
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4.2.3 Radonová charakteristika území  

Obr. 13 Radon – mapa a legenda [23]  

Pozemku byl p�i�azen nízký radonový index - není pot�eba provád�t opat�ení proti 

pronikání radonu z podloží.

4.2.4 Poddolované území

Obr. 14 Poddolované území – mapa [27]

�ešené území se nachází na poddolovaném území 
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4.3 Limity území 

Limity využití území omezují zm�ny v území z d�vodu ochrany ve�ejných zájm�; 

vyplývají z právních p�edpis� nebo jsou stanoveny na základ� zvláštních právních 

p�edpis�, p�íp. vyplývají z vlastností území.   

Limity z územního plánu a inženýrských sítí jsou respektovány. 

 P�es okraj jižní �ástí území je vedeno vzdušné elektrické vedení VN 22kV a 

vedení plynu. V západní �asti území, jsou vedeny inženýrské sít� vody. Splaškové a 

deš�ové kanalizace jsou trasovány ve východní �ásti území. Do území zasahuje 

ochranné pásmo lesa a silnice I. t�ídy, elektrické vedení VN 22kV 

Ochranná pásma

Vodovody  

Ochranná pásma vodovodních �ad� dle Zákona �. 274/2001 Sb., §23 jsou vymezená 

vodorovnou vzdáleností od vn�jšího líce st�ny potrubí na každou stranu

do pr�m�ru 500mm v�etn�  – 1,5m 

nad pr�m�r 500mm   – 2,5m 

Kanalizace

Ochranná pásma kanaliza�ních stok dle Zákona �. 274/2001 Sb., §23 jsou vymezená 

vodorovnou vzdáleností od vn�jšího líce st�ny potrubí na každou stranu 

do pr�m�ru 500mm v�etn�  – 1,5m 

nad pr�m�r 500mm   – 2,5m 

Plynárenská za�ízení 

dle zákona �. 458/2000 Sb., §68, §69, TPG 605 02, �l. 4: 

Ochranná pásma plynárenského za�ízení 

Ochranným pásmem plynárenského za�ízení se rozumí souvislý prostor v bezprost�ední 

blízkosti plynárenského za�ízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné 

vzdálenosti od jeho p�dorysu. Ochranná pásma �iní u nízkotlakých a st�edotlakých 

plynovod� a plynovodních p�ípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastav�ném území obce, 
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1m na ob� strany od vn�jšího okraje potrubí, u ostatních plynovod� a plynovodních 

p�ípojek 4m na ob� strany od vn�jšího okraje potrubí. 

Bezpe�nostní pásma plynárenského za�ízení

Bezpe�nostním pásmem plynárenského za�ízení se rozumí prostor vymezený 

vodorovnou vzdáleností od p�dorysu plynového za�ízení m��eno kolmo na jeho obrys. 

Rozsah bezpe�nostních pásem plynových za�ízení .     

Lesy    

Zákon �. 289/1995 Sb., §14 – 50 m od hranice lesa 

Trvalé omezení pozemku k pln�ní funkcí lesa – zm�na využití pozemku 

Silni�ní ochranné pásmo 

Zákon �. 13/1997 Sb., §30, §33 

Silni�ním ochranným pásmem (mimo souvisle zastav�né území obcí) se rozumí prostor 

ohrani�ený svislými plochami vedenými do výšky 50m a ve vzdálenosti 

a) 100m od osy p�ilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní 

místní komunikace anebo od osy v�tve jejich k�ižovatek; pokud by takto ur�ené 

pásmo nezahrnovalo celou plochu odpo�ívky, tvo�í hranici pásma hranice 

silni�ního pozemku, 

b) 50m od osy vozovky nebo p�ilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. t�ídy a 

ostatních místních komunikací I. t�ídy. 

c) 15m od osy vozovky nebo od osy p�ilehlého jízdního pásu silnice II. t�ídy nebo 

III. t�ídy a místní komunikace II. t�ídy. 

Stavba leží v ochranném pásmu silnice I. t�ídy.  

V silni�ním ochranném pásmu lze provád�t stavby, které vyžadují stavební 

povolení nebo ohlášení stavebnímu ú�adu, provád�t terénní úpravy, jimiž by se úrove�
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vozovky snížila nebo zvýšila ve vztahu k nivelet� vozovky, a z�ídit a provozovat 

reklamní za�ízení jen na základ� povolení silni�ního správního ú�adu. [28] 

Stavby pro silnice I. t�ídy �eší Krajské ú�ady.  

Chrán�ná území 

Ochrana p�írody a krajiny - Systémy ekologické stability 

Území stavby je z východní strany ohrani�eno lokálním biokoridorem s bezejmennou 

vodote�í. Minimální ší�ka tohoto biokoridoru je 15m. Kolem biokoridor� není ur�eno 

ochranné pásmo. 
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5. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

5.1 Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

Architektonické a urbanistické za�len�ní stavby do území respektuje technologické 

požadavky, terén, stávající inženýrské sít� a komunika�ní napojení.  

Administrativní budova a výrobní hala jsou navrženy rovnob�žn� s p�íjezdovou 

komunikací. Výrobn� skladovací hala je p�ízemní objekt se sedlovou st�echou, je ur�ena 

pro skladování (sklad šrotu a lisovna). Administrativní budova je dvoupodlažní objekt 

s plochou st�echou. Dispozi�n� jsou objekty kancelá�e administrativy, zasedací místnost 

a sociální za�ízení pro zam�stnance administrativy a návšt�vy, archiv, kancelá�e mistr�, 

kotelna, rozvodna a prostory pro výrobní zam�stnance – denní místnost, šatny, 

umývárny a sociální za�ízení. 

Pro využití území byly zpracovány 2 varianty studie, které se od sebe liší velikostí 

administrativní budovy a umíst�ní parkovacích míst. Varianta �. 1 byla zpracována 

podrobn�ji. 

5.1.1 Varianta �. 1 

Studie �eší stavbu administrativní budovy jako dvoupodlažní objekt a výrobn�-

skladovací halu.�Hala je rozd�lena na 2 �ásti výrobní a skladovací mezi, které umíst�n 

sociální p�ístavek. P�dorysný tvar administrativní budovy je navržen obdélníkový, o 

rozm�rech 23,7 x 15,0 m. Dopravn� se napojí na stávající komunikaci v pr�myslové 

zón� Chlebovice. P�íjezdová komunikace je ší�ky 7 m. Je navrženo 27 parkovacích stání 

z toho 2 pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a manipula�ní plocha pro 

nákladní vozidla. U administrativní budovy je navržena zpevn�ná plocha pro odpo�inek 

zam�stnanc�. Prostor kolem parkovišt� a budovy je dopln�no zelení a to vzrostlými 

stromy a ke�i.  
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Obr. 15 Varianta 1 

5.1.2 Varianta �. 2  

Studie �eší stavbu administrativní budovy a sociálního p�ístavku s 1.NP a výrobn�-

skladovací halu. Dopravn� se napojí stejn� jako ve variant� �. 1. P�íjezdová komunikace 

má ší�ku 7 m. Je navrženo 29 parkovacích míst a z toho 2 pro osoby s omezenou 

schopností pohyby a orientace. Prostor je dopln�n vhodnou zelení. 

Obr. 16 Varianta �. 2 
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5.2 Technické �ešení 

5.2.1 Výrobn�-skladovací hala 

Jedná se o p�ízemní objekt, který bude jednolodní. P�dorysné rozm�ry výrobní haly 

jsou 55 x 28 m a skladovací �ást haly má 19 x 28 m. Sv�tlá výška je 5,0 m. Vzdálenost 

p�í�ných vazeb haly je 6m. 

Staticky je vazba modelována jako vetknutý sloup v �ad� A, do kterého je 

kloubov� p�ipojen p�íhradový vazník. V �ad� B je vazník vetknut do sloupu, který je 

kotven kloubov�. Výška haly v h�ebeni je 8,115 m. St�ešní konstrukce bude sedlová se 

sklonem 8%. Tuhost haly je zvýšená st�ešním zav�trováním mezi vaznicemi a svislým 

zav�trováním mezi sloupy haly. Nosný systém objektu haly ocelový.  

Obvodové st�ny jsou tvo�eny zatepleným sendvi�ovým plášt�m, kotveným 

k nosným ocelovým sloup�m. Nosné prvky ocelových konstrukcí jsou z oceli pevnostní 

t�ídy S235 se zaru�enou sva�itelností. 

5.2.2 Administrativní budova 

Jedná se o dvoupodlažní objekt o p�dorysných rozm�rech 23,7 x 15 m. Sv�tlá výška je  

3,0 m. Chodba má ší�ku 1,80 m. Pro p�ístup do 2. nadzemního podlaží pro osoby 

s omezenou schopností a orientace provedena šikmá schodiš�ová plošina. 1. NP je 

tvo�eno zázemím pro zam�stnance (hygienické prostory, denní místnost), technickou 

místností, kotelnou, recepci, archív a jednací místností. Ve 2. NP jsou umíst�ny 

kancelá�e, zasedací místnost a hygienické prostory pro THP. V objektu je navrženo 

jedno schodišt�. Jeho ší�ka je 2,5 m. Na nosné zdi schodišt� je umíst�na sklopná plošina 

pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 Obvodový pláš� administrativy bude tvo�en ze zdiva z cihelných tvarovek 

tlouš�ky 450 mm.�Vnit�ní nosné st�ny jsou navrženy z cihelných tvarovek tlouš�ky 300 

mm. Vnit�ní nenosné d�licí konstrukce jsou navrženy z cihelných tvarovek v tlouš�ce 

150 mm. St�ešní konstrukce bude provedena jako plocha st�echa se sklonem 2%.  

Mezi výrobn�-skladovací halou je umíst�n dvoupodlažní objekt sociálního 

p�ístavku, ve kterém jsou v 1. NP navrženy kancelá�e mistr� a ve 2. NP hygienické 

prostory zam�stnanc�, které budou sloužit jako pozd�jší rezerva p�i rozší�ení haly. 
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Obr. 17Administrativní budova - p�dorys 1.NP 

Obr. 18 Administrativní budova – p�dorys 2.NP 

5.2.3 Základové konstrukce 

Základová spára je navržena v nezamrzne hloubce 1500 mm pod úrovní podlahy haly. 

Základové konstrukce budou provedeny z betonu C25/30 a vyztuženy ocelí 10505 (R).



Diplomová práce

�

���

�

Hala: pod obvodovými ocelovými sloupy v podélném sm�ru budou provedeny 

základové dvoustup�ové patky, rozm�ru (spodní stupe�) 1800x1800mm v.600mm a 

(horní stupe�) 1200x1200mm, v= 400mm.

Administrativní budova: pod obvodovými a vnit�ními nosnými st�nami budou 

provedeny základové pásy z betonu C25/30 vyztuženy sva�ovanou sítí 

5.2.4 Prostorové požadavky na pracovišt�

Sv�tlá výška všech místností v objektu administrativního a sociálního p�ístavku je 3 000 

mm. Sv�tlá výška v objektu výrobn� skladovací haly je 5 000 mm. 

Sanitární za�ízení - provoz 

Šatna muž� (1. sm�na – 10 muž�, 2. sm�na – 5 muž�) 

Šatní sk�ín� – celkový po�et uživatel� + 10% rezerva 

Navrženo 17 šatních sk�ín�k  

Umývadla – 1 umývadlo na 10 uživatel�

Navržena 3 umývadla       

Sprchy  - 1 sprcha na 15 uživatel�

Navržené 3 sprchy 

WC muži – 1 WC na 10 uživatel�

Navržena 2 WC, 2 pisoáry a záchodová p�edsí� s 1 umývadlem    

Šatna ženy (1. sm�na – 9 žen, 2. sm�na – 3 ženy) 

Šatní sk�ín� – celkový po�et uživatel� + 10% rezerva 

Navrženo 9 šatních sk�ín�k  

Umývadla – 1 umývadlo na 10 uživatel�

Navržena 2 umývadla       

Sprchy  - 1 sprcha na 15 uživatel�
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Navržené 2 sprchy 

WC ženy – 1 WC na 10 uživatel�

Navrženo 1 WC a záchodová p�edsí� s 1 umývadlem 

Sanitární za�ízení – THP 

1 sprcha + 1 umývadlo navíc 

Sm�na – 9 muž�

WC muži – 1 WC na 10 uživatel�

Navrženo 1 WC, 2 pisoáry a záchodová p�edsí� s 1 umývadlem 

Sm�na – 8 žen 

WC ženy – 1 WC na 10 uživatel�

Navrženo 1WC a 1 umyvadlo  

V 1. nadzemním podlaží a ve 2. nadzemním podlaží (WC ženy) navržena WC pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

5.3 �ešení technické a dopravní infrastruktury 

5.3.1 Kanalizace deš�ová 

Deš�ová kanalizace pro odvedení deš�ových vod ze st�ech objekt� administrativní 

budovy a haly bude z potrubí PP- DN 200 bude mít délku cca 365 metr�, zaúst�na 

do reten�ní nádrže. Deš�ová kanalizace pro odvedení deš�ových vod ze zpevn�ných 

ploch bude z potrubí PP - DN 200 a bude mít délku cca 195 metr�. Na trase jsou 

navrženy vstupní kanaliza�ní šachty DN1000 v místech zm�ny a trasy potrubí. 

Kanalizace bude odvád�t deš�ové vody z parkovišt� osobních automobil�. P�ed reten�ní 

nádrží bude umíst�n odlu�ova� lehkých kapalin. Na úrovni terénu budou u každého 

svodu ze st�echy osazeny lapa�e st�ešních splavenin. Potrubí kanalizace bude uloženo, 

do pískového lože nezamrzne hloubky s krytím min. 1,2 m. 
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 Reten�ní nádrž navržena jako otev�ená p�írodní nádrž dle �SN 75 2410 – Malé 

vodní nádrže. Objem nádrže (V = 200 m3). Deš�ová voda bude odtékat otev�eným 

odvod�ovacím žlabem do recipientu. 

Obr. 19 Vzorový �ez reten�ní nádrží [12]  

Výpo�et [10]

Bilance celkového množství deš�ových vod pro 5-ti letý déš� (15 min) – 

 intenzita 157 l/s.ha  

Povrchová úprava plochy      Intenzita   Sou�initel Plocha       Návrhový 

      dešt� i (l.s-1)    odtoku �     m2       pr�tok l.s-1

Zastav�né plochy – st�echy                0,0157            0,90          2 505           35,40             

T�žce propustné plochy – asfalt         0,0157            0,80         2 320           29,14                    

Lehce propustné plochy – dlažba       0,0157            0,40            420             2,64                    

Plochy kryté vegetací – zatravn�ní     0,0157            0,15         3 530            8,31�

Celkem                                                                                      8 775          75,49 

Do kanalizace bude odvád�no Qdeš�. = 75,50  l.s-1 
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Výpo�et objemu reten�ní nádrže: 

Q0,01 = 0,0101 x 8 775 x 0,15 = 13,29 l/s  (do každého z tok� 6,6 l/s)�

P�edpokládaný pr�tok deš�ových vod se vypo�ítá ze vzorce: 

Qr = i ⋅ A ⋅ C 

kde 

Qr je pr�tok deš�ových vod v l/s 

C je sou�initel odtoku 

A je plocha povodí stoky v m2

i  je intenzita 90-ti minutového stoletého dešt� v l/s. m2

Q0,01 = 0,0101 x (2505 x 0,90 + 2320 x 0,80 + 420 x 0,40) = 43,21 l/s 

Pot�ebný reten�ní objem 

V0,01 = 
( )

1000

5,136006,621,43 ××−
= 197,694 m3 

5.3.2 Kanalizace splašková

P�ípojka splaškové kanalizace PP - DN 200. Délka p�ípojky bude cca 75 metr�, která 

vede do �erpací stanice, která složí pro p�e�erpávání odpadních vod z objekt� a to do 

tlakové kanalizace, která bude zaúst�na do stávající kanaliza�ní šachty ve správ�

SmVak Ostrava a.s. a dále do �isti�ky odpadních vod umíst�nou ve Sviadnov�. Potrubí 

bude uloženo do pískového lože a nezamrzne hloubce s krytím min. 1,2 m. 

5.3.3 Kanalizace výtla�ná 

Stávající kanaliza�ní gravita�ní �ad ve správ� SmVaK Ostrava a.s. se nachází výše, než 

kanalizace objektu, je pot�eba splaškové odpadní vody do této kanalizace p�e�erpávat. 

Pro p�e�erpávání odpadních vod je navržena �erpací stanice odpadních vod. 

  Výtla�né potrubí PE DN100 je vedeno v zemi až do místa napojení na 

gravita�ní splaškovou kanalizaci. Celková délka výtlaku splaškové kanalizace je cca 
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100 metr�. Na trase výtlaku jsou umíst�ny odvzduš�ovací a odkalovací armatury. Krytí 

bude min. 1,0 m ve volném terénu. 

5.3.4 Vodovod

Zásobování pitnou a požární vodou bude zajišt�no p�ípojkou vody z PE DN100. 

Celková délka p�ípojky bude 105 metr�. P�ípojka vody bude napojena v �ásti p�íjezdová 

komunikace na stávající vodovodní �ád z PE DN 225. Zásobování požární vodou bude 

zajišt�no z nadzemního hydrantu osazeného na potrubí p�ípojky ve vzdálenosti cca 30 

m od objektu. V míst�, kde bude vodovodní p�ípojka k�ížit komunikaci, bude osazena 

v plastové chráni�ce DN 150. Potrubí vodovodu bude uloženo do pískového lože a 

nezamrzne hloubky s krytím min. 1,5 m pod vozovkou.

Výpo�et: 

Po�et zam�stnanc� THP (nTHP) … 17 os 

Po�et zam�stnanc� výrobní (nVÝR) … 23 os 

Pot�eba vody pro THP (QTHP) … 16 m³/os.rok (dle vyhl. 428/2001) 

Pot�eba vody pro výrobní (QVÝR) … 30 m³/os.rok (dle vyhl. 428/2001) 

Pr�m�rný pracovní rok  … 255 dní 

Pr�m�rný pracovní den  … 8 hodin 

Celková pot�eba vody

Pr�m�rná ro�ní pot�eba vody

Qrok= (QTHP x nTHP) + (QVÝR x nVÝR)  

Qrok= (17 x 16) + (23 x 30)  

Qrok= 272 + 690 

Qrok= 962 m³/rok 

Pr�m�rná denní pot�eba vody

Qden= Qrok / 255 
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Qden= 962 / 255 

Qden= 3,77 m³/den 

Maximální denní pot�eba vody pro hygienické ú�ely

Qden max= Qden x 1,5 

Qden max= 3,77 x 1,5 

Qden max= 5,66 m³/den  

Maximální hodinová pot�eba vody pro hygienické ú�ely

Qhn max= Qden max x 1,8 

Qh max= 0,7075 x 1,8 

Qh max= 1,27 m³/hod  

5.3.5 Plynovod STL 

Plynovodní p�ípojka�PE DN50 bude napojena na stávající rozvod plynu. Celková délka 

p�ípojky bude cca 25 metr�.  Na hranici pozemku bude umíst�no m��ící místo. V míst�

k�ížení potrubí plynu s kanalizací bude potrubí plynu umíst�no do chráni�ky p�esahující 

potrubí kanalizace min. 1 m na každou stranu. Plynovodní potrubí je uloženo v zemi s 

navrženým krytím (0,8÷1,2) m – podle spádu terénu. 

5.3.6 P�ípojka VN 

P�ípojka za�íná ve stávající spínací stanici nedaleko areálu a kon�í v nové kioskové 
trafostanici 22/0,4kV.�Ochranné pásmo kioskové trafostanice je 2m na každou stranu od 
st�n trafostanice.�Celková délka kabelu bude 120 metr�. Ochranné pásmo kabelové 
p�ípojky je 1m na každou stranu od krajního vodi�e. Kabelové vedení VN nesmí být 
vedeno v komunikaci (mimo k�ížení) nebo v soukromých oplocených pozemcích. Musí 
být uloženo v chodnících (nap�. zámková dlažba) nebo ve vyhrazených zelených 
pásech. P�ípojku bude zajiš�ovat firma �EZ.  

5.3.7 Rozvody NN 

Rozvody vedou z kioskové trafostanice do hlavního rozvad��e v objektu. Celková délka 

rozvodu NN bude 115 metr�. Dále bude zabezpe�ovat napojení vstupní brány, m��ícího 
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místa plynu a �erpací stanice. Pod komunikacemi budou kabely uloženy v chráni�kách, 

které budou uloženy na betonovou podkladní vrstvu a budou zalité prostým betonem. 

5.3.8 Slaboproud  

P�ípojka bude vyvedena z existujícího kabelu firmy O2 vedeného podél silnice I/48. 

Délka p�ípojky bude 50 metr�. P�ípojku bude zajiš�ovat firma O2.

5.3.9 Venkovní osv�tlení 

Osv�tlení parkovišt� a manipula�ní plochy bude navrženo ze silni�ních bez-paticových 

stožár� BM10 (výška 10m) s výložníkem V1-1500 1,5m se svítidlem Titania 150S se 

sodíkovou výbojkou 150W.�Osv�tlení bude napojeno z rozvad��e.  

5. 3. 10 Komunikace a zpevn�né plochy 

Areál bude dopravn� napojen na obslužnou komunikaci, která je napojen na silnici I/48. 

Komunikace v areálu bude ú�elová, dvou-pruhová s ší�kou pruhu 3,5m. Celková ší�ka 

bude 7,0 m. Komunikace bude provedena z asfaltového betonu na podkladní vrstvu ze 

št�rkodrti. Komunikace bude lemována obrubníky, které budou kladeny do betonu t�ídy. 

P�í�ný sklon vozovky bude jednostranný, ve sklonu 2,5%. Odvodn�ní bude zajišt�no, 

pomocí uli�ních vpustí napojených do deš�ové kanalizace. Plocha p�íjezdové 

komunikace je 350 m2. Na tuto komunikaci je pravostrann� napojeno parkovišt� pro 

zam�stnance a návšt�vy firmy s 27 parkovacími stání v�etn� dvou stání pro ZTP.�

parkovacích stání jsou 2,5 x 5,0 m, resp. 3,5 x 5,0 m. Parkovací plocha bude provedena 

v kombinaci asfaltový beton (komunikace) a zámková dlažba tl.80mm (parkovací 

stání). Komunikace mezi stáními je ší�ky 6,0m.  

K hale od severní strany p�iléhá manipula�ní plocha pro nákladní vozidla, která 

bude z asfaltového betonu na podkladní vrstvu ze št�rkodrti.  

Pro odstavení jízdních kol bude vymezen prostor u parkovišt�, kde na zpevn�né 

ploše o rozm�rech 5m x 6m bude umíst�n stojan na jízdní kola.

 Zpevn�ná plocha u administrativní budovy je zhotovena ze zámkové dlažby a 

bude sloužit jako plocha pro odpo�inek zam�stnanc�. 

 V celém areálu bude návrhová rychlost 30 km/h. 
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Výpo�et po�tu parkovacích stání 

Výchozí p�edpoklady:  po�et zam�stnanc�    40 

Základní ukazatele voleny pro výrobní podnik   4 zam�stnanci/stání 

Základní po�et parkovacích stání P0     40/4 = 10 stání 

Použité koeficienty: ka sou�. vlivu automobilizace (1:2,0)      1,25 

   kp sou�. redukce po�tu stání       1,00 

Normový po�et stání: 

N= P0 x ka x kp = 10x1,25x1,0=12,5 stání = 13 stání 

Navržená kapacita parkovišt� je 27 stání, z toho 2 stání jsou vyhrazeny pro osoby ZTP 
(dle vyhlášky �.398/2009 Sb. – 21-40 stání – 2 vyhrazená stání pro osoby ZTP).  

5. 3. 11 Chodníky 

Chodník bude napojený na p�ístupový chodník z ulice P�íborské, který vede 

k areálu Hanwha. Chodník bude ší�ky 2 m s p�í�ným sklonem 2% k parkovišti. Povrch 

chodníku bude proveden ze zámkové dlažby kladené do št�rkového lože s následným 

zapískováním. 

5. 3. 12 Oplocení 

Oplocení bude provedeno z plotových dílc� ze sva�ovaných sítí ší�ky 3,0m, které budou 

upevn�ny mezi sloupky z uzav�ených profil�. Výška oplocení bude 1,80m. Celková 

délka oplocení je 320 metr�. Oplocení bude napojeno na stávající oplocení areálu 

Hanwha. Oplocení v jižní �ásti areálu je vedeno rovnob�žn� s vedením vzdušného 

vedení VN 22kV. Vstupní brána bude �ešena jako posuvná pro ší�ku komunikace 7 m. 

Vstupní branka bude �ešena jako jednok�ídlová ší�ky 1,0 m. 

5. 3.13 Sadové úpravy, zele�

Po dokon�ení výstavby bude �ešena výsadba vhodných okrasných nízkých strom� a 

ke�� v prostoru nového výrobního areálu. V pásu zelen� mezi administrativní budovou 

a silnicí R48 bude souvislá skupina d�evin – st�edn� vysoké ke�e a n�kolik strom�.�

Souvisle osázen jehli�nany bude pás zelen� u oplocení mezi areálem Hanwha. 
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5. 3.14 Hrubé terénní úpravy 

Bude provedena skrývka vrstev p�dy v tlouš�ce cca 0,25m. 

5. 3.15 Mobiliá�

U p�íjezdové komunikace a manipula�ní plochy bude umíst�no venkovní osv�tlení. 

Kolem p�ístupového chodníku budou umíst�ny 2 venkovní lampy. Pro osv�tlení zadní 

�asti areálu, budou na �elní stran� skladovací haly umíst�ny 2 svítidla. Na ploše pro 

odpo�inek zam�stnanc�, budou umíst�ny 2 litinové lavi�ky spolu s odpadkovým košem 

�tvercového pr��ezu. U vchodové branky bude umíst�n krytý stojan na kola.  

5.4 �ešení stavby na užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

Na stavbu se vztahuje vyhláška �. 398/2010 Sb.  O obecných technických požadavcích 

zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. Stavba je proto �ešena pro p�ístup a 

užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jak pro návšt�vníky, tak pro 

zam�stnance. Zam�stnanci na vozí�ku mohou pracovat v administrativní �ásti. 

Parkovací stání ur�ená pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

mají bezbariérovou úpravu obrubník� pro p�ístup na p�ilehlý chodník. Vyhrazená stání 

jsou vyzna�ena mezinárodním symbolem p�ístupnosti.  

Hlavní vstup do objektu administrativního a sociálního p�ístavku je bezbariérový 

z úrovn� chodníku. V 1.NP je jedno WC �ešeno jako záchodová kabina pro vozí�ká�e. 

Pro p�ístup do 2.NP bude u schodišt� provedena sklopná plošina upevn�ná na nosné zdi.  

Ve 2.NP je WC pro ženy �ešeno jako záchodová kabina pro vozí�ká�e. 

5.5 Požární bezpe�nost 

Na ploše u vstupu do areálu bude umíst�n nadzemní hydrant.

5.6 Vliv stavby na životní prost�edí  

5.6.1 Vliv na životní prost�edí 

5.6.1.1 Vliv na p�du 

Vlastním využíváním výstavby nedojde k zne�išt�ní p�dy. Stavba nebude mít svým 

umíst�ním ani provozem žádný vliv na horninové prost�edí a nerostné zdroje. Umíst�ní 
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stavby je v souladu s územním plánem. Výstavba si vyžádá trvalé odn�tí zem�d�lské 

p�dy ze zem�d�lského p�dního fondu. 

5.6.1.2 Vliv na ovzduší 

Zne�išt�ní bude zp�sobeno automobilovou dopravou, p�i výstavb�. Pro p�epravu 

sypkých hmot musí být použity vhodné dopravní prost�edky.  

K emisím bude také docházet v souvislosti s automobilovou dopravou, kterou tvo�í 

p�edevším pohyb vozidel zásobování a expedice, zam�stnanc� a návšt�vník�. 

����������������5.6.1.3 Vliv na vody�

P�i výstavb� zajistí dodavatel stavby, aby byly veškeré práce v�etn� skladování 

stavebních materiál� a vznikajících odpad� provedeno dle platných p�edpis� tak, aby 

nedošlo k úniku nebezpe�ných látek do vodního prost�edí. 

           5.6.1.4 Odpady

P�i výstavb� bude vznikat b�žné množství odpad� jako u jiných staveb tohoto typu. 

Odstra�ování odpadu ze stavby zajistí dodavatel stavby odvozem na skládku v souladu 

s vyhláškou m�sta. S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, tj. dle 

Zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech ve zn�ní následujících p�edpis�. 
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6. SWOT analýza 

SWOT analýza hodnotí silné (Strenghts), slabé (Weaknesses) stránky spole�nosti, 

hrozby (Threats) a p�íležitosti (Opportunities) spojené s podnikatelským zám�rem, 

projektem, strategii nebo i restrukturalizací proces�. [26] 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

� Poloha areálu 

� Dopravní napojení, dostupnost 

� Dostate�né kapacity technické 

infrastruktury 

� Minimum vzrostlé zelen�

� Hluk a prach zp�sobený zvýšenou 

dopravou 

� Nutnost vyjmutí ze zem�d�lského 

p�dního fondu. 

� Nutnost trvalého omezení pozemku 

pln�ní funkcí lesa 

P�ÍLEŽITOSTI HROZBY 

� Rozvoj lokality 

� Nové pracovní p�íležitosti 

� Nedostatek financí na realizaci 
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7. Propo�et náklad� dle THU 

Pro hrubý propo�et náklad� na výstavbu bylo použito cenové technicko-hospodá�ské 

ukazatele pro rok 2011 a slouží pouze jako p�edstava o výši investi�ních prost�edk�

pot�ebných p�i realizaci. 

         Odchylka skute�né budoucí ceny od propo�tu podle cenových ukazatel� m�že u 

konkrétních staveb dosahovat až 25%, a to podle technické a technologické náro�nosti

realizace konkrétní stavby a podle standardu p�ípadn� nadstandardu jejího vybavení.

B�žná odchylka se, kterou je nutno, kalkulovat je + - 15%. [18] 

7.1 Administrativní budova a hala 

Cena K� za 1m3      Množství       MJ      Celkem K�

Administrativní budova                         5 322                  2 500  m2      13 305 000  

Hala     3 540  15 620 m3     55 294 800

   

Celkem   68 599 800 K�

7.2 Komunikace a zpevn�né plochy 

    Cena K� za 1m2      Množství       MJ      Celkem K�

Komunikace 2 462 2 050 m2      5 047 100  

(z kameniva obalovaného živicí) 

Komunikace pro p�ší 1 498  335 m2         501 830

  

Zpevn�ná plocha                          1 498 380  m2         569 240  

   

Celkem     6 118 170 K�  
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7.3 Inženýrské sít� a objekty    

 Cena K� za 1m               Množství  MJ  Celkem K�

Vodovod     2 442       105 m 256 410 

Nadzemní hydrant  43 000 1 ks 43 000 

Kanalizace (do DN 200)   4 993       710    m       3 545 030 

�erpací stanice 44 500 1 ks 44 500 

Odlu�ova� lehkých kapalin 52 000 1 ks 52 000 

Plyn STL 1 891 25 m 47 275  

HUP sk�í� 8 000 1 ks 8 000 

El. vedení VN 22 kV 2 622 120 m 314 640     

El. vedení NN 2 032 115 m 233 680  

Trafostanice 22/0,4 kV 1 200 000 1 ks 1 200 000 

Slaboproud 1 000 50 m 50 000 

Venkovní osv�tlení (stožár) 4 500 6 ks 27 000 

Oplocení 775 320 m 248 000  

Vstupní branka 21 000 1 ks 21 000 

Posuvná brána 125 000 1 ks 125 000 

   

Celkem     6 215 535 K�



Diplomová práce

�

���

�

7.4 Zele�

      Cena K� za ks Množství MJ Celkem K�  

Stromy - Acer Platano ides Globosun 1 000 5 ks 5 000 

Stromy – Acer Davidii                                   1 000 5 ks 5 000 

Stromy - Thuja occidentalis 300 30 ks 6 000 

Stromy – Chamaecyparis Lawsoniana 150 30 ks 4 500 

Stromy – Picea Pungens 650 1 ks 650 

Ke� – Berberis Thunbergil 20 10 ks 200 

Ke� – Euonymus Fortuhei 50 10 ks 500

Travní osivo – parkové 250 7 350 m2 1 837 500 

Skrývka ornice do 0,25 m 50 2 540 m2 127 000 

   

Celkem                                                                                                          1 859 350 K�

7.5 Mobiliá�

 Cena K� za ks Množství MJ Celkem K�

Lavi�ka 4 890 2 ks 9 780  

D�ev�ný odpadkový koš 2 000 1 ks 2 200  

P�íst�ešek pro kola 36 300 1 ks 36 300 

   

Celkem                                                                                                               48 280 K�
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7.6 Celková cena stavby 

Výrobní hala 55 294 800 K�  

Skladovací hala                                                                                            13 305 000 K�  

Komunikace a zpevn�né plochy 6 118 170 K�

Inženýrské sít� 6 215 535 K�  

Mobiliá�, zele� 1 907 630 K�

Celkem  82 841 135 K�  

  

Náklady na stavbu 82 841 135 K�  

DPH 20 % 16 568 227 K�  

  

Cena stavby 99 409 362 K�  
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8. Záv�r 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout vhodnou zástavbu pr�myslového areálu 

v Chlebovicích. Dle územního plánu je území ur�ené pro lehký pr�mysl. Pro zpracování 

byly využity poznatky z prohlídky místa. Mezi dalšími podklady pat�í územní plán 

m�sta Frýdek-Místek, geologické zam��ení a katastrální mapa. 

Byly zpracovány dv� varianty územní studie. Pro vypracování diplomové práce 

jsem si vybrala variantu �. 1, kterou považuji za vhodn�jší, a to z d�vodu nabízející se 

možnosti dalšího rozší�ení haly do budoucna. Pro budoucí rozší�ení haly je budova se 

sociálním za�ízením již navržena v dostate�né kapacit�, je po�ítáno s rezervou pro další 

p�ijaté zam�stnance.  

U vybrané varianty bylo �ešeno p�ipojení objektu na technickou a dopravní 

infrastrukturu. Dále byl zpracován rozpo�et dle THU. 
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P�íloha �. 1 - Fotodokumentace 

Pohled na území z východní strany 

     Pohled na území z jižní strany  

                                                          

                                                                      

Pohled na p�ístupový chodník      
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P�íloha �. 2 - Mobiliá�

Lavi�ka 

                      Odpadkový koš 

                                                                                  

P�íst�ešek pro kola 
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P�íloha �. 3 - Zele�

Acer platano ides ' Globosun'

        Acer davidii 

                                                                                

Thuja occidentalis 'Malonyana Aurea'
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Picea Pungens

Ke� – Berberis Thunbergil

                                                                       

Euonymus Fortuhei�

�

�
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P�íloha �. 4 - Objekty inženýrských sítí, oplocení 

Reten�ní nádrž 

                               �erpací stanice 

                                          

Odlu�ova� ropných látek 



Diplomová práce�

�

M��ící místo plynu, HUP 

Hydrant 
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Oplocení – brána posuvná 

Oplocení – branka 
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P�íloha �. 5 – Stavební výkres – plošina  


