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ANOTACE 

Tématem diplomové práce je ,,Územní studie ásti obce „Darkovice“. Nejd íve jsem 

zpracoval obecné zásady pro vypracování diplomové práce a v další ásti se zabývám ešením 

dané lokality. Návrh obsahuje p edevším vybudování nové technické a dopravní 

infrastruktury, parcelaci pozemk  a vzorový návrh rodinného domu. 

Snažil jsem se navrhnout ideální ešení, které by odpovídalo pot ebám dnešního 

lov ka. Obec Darkovice je svou polohou v i Ostrav  ideální místo pro rodinu s d tmi. 

Navrhnul jsem dv  variantní ešení, která spl ují požadavky stanoveny územním plánem, 

regulativami a zásadami územního rozvoje. 

 Diplomová práce je v rozsahu 50-ti stran. 

ANNOTATION 

The topic of my diploma thesis is ,,Land-Use Study of the Part Landscape Area in 

Darkovice.“ In firs part I was working on general regulations for diploma thesis and in sekond 

part I specificated the lokality. In project I have to deal with construction of new transport 

network, engineering network, sewers, watter supply network, parcel of land and design of 

house. 

I was trying to design ideal solution which would corespond with needs of today 

human being. Municipality Darkovice is predestine by its location to Ostrava that it is ideal 

palce for family and kids.  I designed two designes which correspond with requests of land 

use plan, regulations and principals of spatial development. 

 Diploma thesis contains 50 pages. 
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Seznam použitého zna ení 

OV  istírna odpadních vod 

ha  hektar 

HUP  hlavní uzáv r plynu 

m.n.m  metr  nad mo em 

MŠ  mate ská škola 

NTL  nízkotlak 

OP  ochrané pásmo 

RD  rodinný d m 

STL  st edotlak 

ÚP  územní plán 

VN  vysoké nap tí 

ZŠ  základní škola 
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A.  Úvodní údaje 

1. Úvod 

Jako téma diplomové práce jsem si vybral územní studii v obci Darkovice podél ulice ,,Na 

Rozhraní‘‘. Zadavatelem je obec Darkovice. Cílem mé práce je návrh zástavby rodinnými 

domy. 

Návrh respektuje stávající dopravní a technickou infrastrukturu, urbanistické ešení území, 

územní plán a okolní zástavbu. 

Mnou zvolené území je v územním plánu ozna eno jako Z7 a Z8. Má velikost 5,97 ha. 

V návrhu je zohledn ný plán územního plánu na období do roku 2024 kdy se po ítá se 

zvýšením obyvatel v obci a vybudování jednotné kanaliza ní sít  spole n  s OV. 

Jednotlivé pozemky jsou v sou asné dob  zapsány v katastru nemovitostí p evážn  jako 

orná p da, nebo zahrady.  

2. Identifika ní údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace 

Žadatel: Obec Darkovice 

 Dlouhá 180/37 

 747 17, Darkovice 

 Tel.:595 051105, 597 589 130 

 E-mail: obecdarkovice@volny.cz

 Datová schránka: OVM ID: 6sray99 
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Zpracovatel:  Bc. Martin Lukašík 

 Údolní 331/5 

 747 17, Darkovice 

 Tel.: 777 987 654 

3. Ozna ení  pozemk

 Obec Darkovice okres Opava .: 624756, katastrální území Darkovice. Lokalita 

‚,Na rozhraní.‘‘ Parcelní ísla viz. kapitola 5.7. tohoto dokumentu. 
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B.  Pr vodní zpráva 

4. Rekapitulace teoretických zásad 

4.1. Základní definice a pojmy 

 Jako legislativní podklad jsem použil stavební zákon .183/2006 o územním plánování 

a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis . 

4.1.1. §18 Cíle územního plánování 

Základním ú elem je vytvá et podmínky pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. 

Musí vyvážit ukazatele mezi životním prost edím, hospodá ským rozvojem a soudržností 

obyvatel žijící na daném území. Je t eba uspokojovat pot eby sou asné generace a zárove

neohrozit život generací budoucích. 

4.1.2. §19 Úkoly územního plánování 

Musí zjiš ovat a posuzovat stav území a dále p írodní, kuturní a civiliza ní hodnoty. 

Stanovuje urbanistickou koncepci, limity pro provedení zm n v území, architektonické 

požadavky, prostorové uspo ádání území, ešení a umíst ní staveb a v neposlední ad  i 

estetickou stránku v ci. 

Etapizace provedení zm n v území, snižuje nebezpe í ekologických a p írodních 

katastrof. Zohled uje veškeré poznatky z architektury, územního plánování, urbanismu, 

ekologie a památkové pé e. 

4.1.3. §30 Územní studie 

Je územn  plánovacím podkladem, který plní obdobnou funkci, jakou plnila 

urbanistická studie, územní generel nebo územní prognóza. Navrhuje, prov uje a posuzuje 
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možná ešení vybraných problém , p ípadn  úprav nebo rozvoj n kterých funk ních systém

v území, nap íklad ve ejné infrastruktury a územního systému ekologické stability. 

4.1.4. §43 Územní plán 

Územní plán je základní právní dokument. Nabízí a stanovuje možnosti rozvoje 

území a také podmínky, za kterých se m že uskute nit. 

Je vyhotovován na základ  stavebního zákona 183/2006 Sb. Je vyhotovován na 

základ  vlastních údaj  o území. Územní plán se vydává pro celé území obce. 

  

4.1.5. §58 Zastav né území 

 Území vymezené územním plánem. Do zastav ného území se adí parcely 

v intravilánu. Hranici tvo í ára, která se vede po hranici pozemk . 

4.2. Urbanismus 

 Architektonická disciplína, která má za cíl navrhovat celé sídelní útvary jako jsou 

m sta a vesnice. Stanovuje a vytvá í regulace m sta a jiných sídelních celk . M l by sm ovat 

ke správnému rozvoji, harmonickému rozvoji, udržení ekologické rovnováhy a ochran

kulturního d dictví. 

4.2.1. Nástroje urbanismu 

 P i návrhu se díváme komplexn  na celé ešené území a k vyjád ení myšlenky 

používáme v ci, které se nacházejí v bezprost edním okolí. Pomocí v cí, které se nacházejí 

p ímo v p írod  (voda, terén, zele ) m níme krajinu k obrazu svému. Provádíme zásahy do 

krajiny, které byly vytvo eny lidmi. (domy, mosty, dopravní infrastruktura, elektrárny, 

p ehrady, atd.)   
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4.2.2. Urbanistická studie 

Plánovací podklady, které hledají vhodné využití pro zvolenou lokalitu. Bereme 

v potaz architektonické, urbanistické a technické podmínky. Nej ast ji se pracuje s více 

variantami, aby byla možnost výb ru. 

5. Charakteristika území a stavebních pozemk

5.1. Poloha v obci 

Pozemky se nachází v nezastav né ásti obce a jsou ur ené k zastav ní v souladu s  

územním plánem. Oblast výstavby se nazývá: „Na rozhraní.“  

5.2. Údaje o souladu zám ru s územn  plánovací dokumentací 

Zám r je zpracovat územní studii v oblasti „Na rozhraní“ a toto území zastav t 

rodinnými domy. Zám r je v souladu se „Zásadami územního rozvoje, Územním plánem a 

Regula ním plánem‘‘. 

5.3. Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán

Všechny vznešené požadavky byly zapracované do projektu tak aby souhlasili 

s požadavky všech dot ených orgán . 

5.4. Možnosti napojení staveb na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude uskute n no p es stávající komunikaci, která 

vede podél ulice „Na rozhraní.“ Je zp ístupn na ze dvou stran. Na severu se napojuje na ulici 

„Dlouhá“  a na jihu na ulici „Špilberk“. V území ur ené k zástavb  bude t eba vybudovat 

novu dopravní infrastrukturu, aby došlo k efektivnímu využití pozemk . 

Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno v severní a jižní ásti území. 

Všechny nové rozvody technické infrastruktury budou vedeny v zemi. 
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5.5. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, v etn  zdroj

nerost  a podzemní vod. 

Z hlediska geologie se na území obce Darkovice nachází: 

- naváté sedimenty (spraš, sprašová hlína) sedimenty kvartérní, nezpevn né 

-ledovcové a í ní sedimenty (písek, št rk) sedimenty kvartérní, nezpevn né 

-nivní sedimenty (hlína, písek, št rk) sedimenty kvartérní, nezpevn né 

Z hlediska hydrogeologie: 

Území spadá do povodí Be vy. Prochází jím bezejmenný tok se zdrojem vody 

z okolních svah . Nachází se zde i reten ní nádrž, která je áste n  využívaná k rekrea ním 

ú el m. K zachycení p ívalových liják  slouží zejména suché poldry. 

  

5.6. Ochrana nerostných surovin 

Chrán ná ložisková území:  

. 01260000 Darkovice – št rkopísky 

. 14400000 s. ást Hornoslezské pánve – erné uhlí, zemní plyn 

Výhradní ložisko nerostných surovin: 

. 3012600 Darkovice – št rkopísky 

. 3258500 Šilhe ovice – erné uhlí 

zdroj: http://www.geologicke-mapy.cz

5.7. Poloha v i záplavovému území 

K rozvodn ní dochází pouze výjime n  a to za p isp ní povrchových srážkových vod, 

které se vlévají do bezejmenného potoka. Tento tok se nerozvod uje do takových rozm r , že 

by ohrozil pozemky na území Darkovic. Obec Ha  se nachází dále po sm ru toku. Pro 

ochranu proti povodni musely být vybudované suché poldry na území Darkovic. 
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5.8. Druhy a parcelní ísla dot ených pozemk  podle katastru nemovitostí 

Typ pozemku a íslo: Orná p da 

564, 563, 562/1, 557/1, 557/2, 556/2, 488/1, 548, 543/1, 543/2, 530/1, 523, 518/1, 524, 

522, 518/2, 507/1, 505, 501/1, 499/1, 499/2, 499/4, 498/1, 495/1, 484/1,  

Typ pozemku a íslo: Zahrada 

504/2, 512/1, 

Typ pozemku a íslo: Ostatní plocha 

512/3, 517/2, 518/3, 562/2,  

5.9. P ístup na stavební pozemek po dobu výstavby 

Bude zajišt n p es p íjezdové komunikace stávající a stejn  tak i komunikace 

panelové/št rkové, které se vybudují v rámci realizace stávající výstavby. 

5.10. Zajišt ní vody a energii po dobu výstavby 

Nejprve se budou budovat sít , na kterých si stavebník zajistí provizorní p ívod vody a 

energii po celou dobu výstavby. Po skon ení tento p ívod odhlásí. 

6. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Pokud bude studie realizovaná, budou jednotlivé rodinné domy sloužit k bydlení. 

Jedná se o stavbu trvalou. 

Charakter: Novostavba 

7. Základní údaje o území 

7.1.  Mapové podklady 

 Pro práci na diplomové práci mi byly poskytnuty mapové podklady obce Darkovice. 
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- výškopis 

- polohopis 

- katastrální mapa 

- územní plán, grafická i textová ást 

- výkresy technické infrastruktury 

- majetkoprávní vztahy 

7.2. Základní informace o obci 

Oficiální název: Obec Darkovice 

Po et ástí: 1 

Katastrální vým ra: 514 ha 

 Nadmo ská výška 250 m.n.m 

 Po et obyvatel: 1235 

 Pr m rný v k: 38 let 

 Pošta: ano 

 Zdravotnické za ízení: ne 

 Policie: ne 

 Škola: ano (ZŠ a MŠ Darkovice, p ísp vková org.) 

 Vodovod: ano 

 Plynofikace: ano 

 Kanalizace ( OV): ano (deš ová) 

 Pov ený ú ad: Hlu ín 

 Stavební ú ad: Hlu ín 

 Matri ní ú ad: Hlu ín 
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7.3. Historie 

 První písemná zmínka o obci pochází z roku 1250. Je to listina papeže Inocence, která 

dokládá, že eský král Václav I. daroval obec cisterciáckému klášteru na Velehrad . Je 

pravd podobné, že už p ed tím zde existovala osada která byla zni ena tatarskými nájezdy v 

roce 1240-1241. Velmi cenné archeologické nálezy úlomk  volutové keramiky jsou uloženy 

ve Slezském muzeu v Opav . P ed rokem 1265 vznikla vedle Darkovic obec Žib idovice a 

mezi nimi nejstarší rybník na Opavsku s mlýnem. Po smrti P emysla Otakara II. (1278) 

probíhaly v pohrani í boje o d dictví a b hem tohoto vále ného b sn ní Darkovice zpustly. 

Teprve po roce 1320 velehradský klášter pustil Darkovice hradeckému purkrabímu P eskovi, 

který byl i správcem Landeku. Darkovice byly tedy ve správ  knížecího majetku landeckého.  

V roce 1334 byl zde založen nový rybník a mlýn. B hem 14. a 15. století se ve vsi vyst ídalo 

n kolik majitel .  

 V roce 1517 odevzdal zemský hejtman opavský kníže Kazimír T šínský Darkovice v 

d di ný majetek hlu ínské vrchnosti.  

V roce 1742 prohrála Marie Terezie válku s pruským Fridrichem II. a ztratila tak Kladsko, 

Dolní i Horní Slezsko. Sou ástí Horního Slezska / Oberslezien/ je i Hlu ínsko.  

Takže od roku 1742 jsme pat ili k Prusku-hlavním m stem byl Berlín, ú ední e í n m ina a 

pat ili jsme do okresu Hlub ice /Leopšic/.  

 Od roku 1818  jsme byli p e azeni do bližšího okresu Ratibo . Na Hlu ínsku se dále 

doma mluvilo ná e ím, v kostele se zpívalo esky, protože nábožensky jsme pat ili  stále pod 

olomouckou diecézi. Lidé íkali, že jsou Moravci. V roce 1771-žilo na Hlu ínsku 13700 

ech , 1300 N mc   9%. Hospodá ství v 18. stol. m lo zem d lský charakter-lná ství, 

soukenictví, p stoval se i len a konopí, chovaly ovce na vlnu. Uhlí se za alo dolovat 

v Pet kovicích od roku 1782.  

 V Prusku byla zrušena robota v roce 1807, ne všechna vrchnost ale toto na ízení 

respektovala, proto se na Hlu ínsku sedláci asto bou ili. Ha , stejn  jako Darkovice, pat ila 

tehdy k šilhe ovickému panství.  

 V letech 1842-1845 byla postavena železnice z Vratislavi /Vroclavi/ do Bohumína. 

Z našeho regionu pochází celá ada um lc , hudebník , socha , malí  atd. 
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Dolnobenešovský rodák Cyprian Lelek, p íznivec eské e i a národního pov domí, se stal 

dokonce v roce 1848 poslancem íšského sn mu v Berlín  za okres Ratibo . Cht l hájit 

eskou e  v našem regionu, ale p išla revoluce a sn m byl rozpušt n.  

V r. 1871 kon í rozdrobenost n meckých stát  a vzniká silné N mecké císa ství v ele 

s císa em Vilémem I. a známým min. p edsedou Otto von Bismarckem. Nový prosperující 

stát na ídil i na Hlu ínsku povinný n mecký jazyk.  

 Po l. sv tové válce vzniklo 28. íjna 1918 eskoslovensko. Hlu ínsko však dále pat ilo 

k N mecku. Lidé jezdili za prací v tšinou do Ratibo e a dále do N mecka, ženy nacházely 

práci v zem d lství, t eba na statku Hanovec u Tworkowa.   

4. 2. 1920 bylo Hlu ínsko na základ  Versailleské mírové smlouvy p ipojeno k SR. Jednalo 

se o 36 obcí. V dalších obcích ratibo ského okresu prob hl plebiscit- každý se m l vyjád it, 

k jaké národností pat í-jižní ást Ratibo ského okresu p ipadla k N mecku, severní ást pak 

k Polsku.  

 16.3.1923 mezinárodní komise rozhodla o p ipojení Hati a Píšt  k SR, Owsišt  z staly 

n mecké.  

 Reakce obyvatel byla r zná, oby ejní lidé se politikou moc nezabývali, a byli tedy 

snadno ovlivnitelní.  Ha ští se obávali, že po p ipojení k SR ztratí práci a v echách ji 

budou t žko hledat. Vyslali dokonce deputaci do Berlína s žádostí, aby mohli z stat  u 

N mecka, ale N mecko jako poražený stát nemohl ovlivnit mezinárodní rozhodnutí.. Mezi 

Hatí a Darkovicemi byla tedy t i roky státní hranice. Ale lidé z Darkovic b žn  chodili do 

kostela do Hati a pašovalo se, tajn  se p enášelo n které zboží, t eba z N mecka margarín , 

s l, slane ci mýdlo atd. 

Zdroj: www.darkovice.cz

7.4. Historie – znak a prapor obce 

P i tvorb  nové obecní symboliky využil autor návrh  Jan Tejkal p vodní pe etní 

znamení, st íbrnou radlici, kterou používala obec v dob , kdy spadala pod Prusko a tu doplnil 

figurou zlaté lilie, p evzatou ze šlechtických erb  feudálních držitel  Darkovic z rod  pán  ze 

Zvole a pán  z Vrbna. Modrá barva znaku symbolizuje zdroj vody a první rybník na Opavsku.  

Znak a prapor byly obci ud leny rozhodnutím p edsedy Poslanecké sn movny Parlamentu R 
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.56 ze 13.6. 1995. Obecním znakem je v modrém štít  p l-zlaté lilie spojené se st íbrnou 

radlicí. Stejné znamení m žeme spat it i na obecním praporu. 

Obr.1 Znak obce Darkovice 

Zdroj: www.darkovice.cz

7.5. Historie – památky 

Kaple sv. Floriána – Postavena r 1823 na památku zrušení roboty v Prusku. Je 

zasv cena sv. Floriánovi. 

Základní škola – Postavena r. 1867. 

Památník II. sv tové války 

Objekt t žkého s. opevn ní MO-S 20 Orel  

- na katastru obce se nachází objekt t žkého s. opevn ní MO-S 20 Orel, jediný 

vybudovaný objekt plánované tvrze "U Orla". Dnes je sou ástí Areálu s. opevn ní Hlu ín-

Darkovi ky, je ponechán ve stavu z r. 1945. Ve ejnosti bývá mimo ádn  zp ístupn n p i 

každoro ní kv tnové vzpomínkové akci. 

7.6. Charakteristika stávající zástavby 

P evládá rodinný charakter zástavby. Nachází se zde rodinné domy nej ast ji se 

edlovou st echou.  Nov  vybudované rodinné domy dispozi n  souhlasí se stávající 

zástavbou. Fasády by m ly mít neutrální barvu. Individuality jednotlivých stavebník  se 

odráží v k iklavosti barevných fasád.  
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Domy mají p evážn  velké pozemky 1300-1600m2.  Na území jsou n která místa 

nezastav ná a slepá. Územní plán vymezil zastavitelné plochy a plochy pro p estavbu. 

Úst ední dominantou je Kostel svaté Hedviky, který pat í k ímskokatolické farnosti. 

Nachází se zde i ob adní sál. Dalším významnou stavbou je kulturní d m a sportovní areál.  

8. Projekt, ‘‘Spole ného poznávání esko – polského p íhrani í‘‘ 

reg. íslo CZ.3.22/3.3.04/10.01703, realizovaného z Fondu mikroprojekt  v Euroregionu 

Silesia v rámci Opera ního programu p eshrani ní spolupráce eská republika – 

Polská republika 2007 - 2013. 

Hlavním cílem projektu je obnovit historické vazby obyvatelstva na esko-polském 

pomezí, vytvo it nové p íležitosti pro jejich rozvoj. Obsahem projektu je uspo ádání 

netradi ních vzd lávacích aktivit d tí, které budou spole n  poznávat historické a jiné 

zajímavosti esko-polského p íhrani í. Tento projekt je realizován eskou stranou, je zam en 

na historické pam tihodnosti eského p íhrani í. Smyslem projektu je navázat užší spolupráci 

d tí místních základních škol - ZŠ Darkovice a ZŠ Rasczyce. Formou spole ných zážitk , 

spole né práce a nutnosti komunikace s d tmi hovo ícími odlišným jazykem budou d ti od 

raného v ku v prost edí, ve kterém je b žná vzájemná esko-polská komunikace a setkávání 

se s pon kud odlišnými zvyklostmi. 

Tento projekt zvyšuje atraktivnost území obce Darkovice, protože již od útlého d tství 

m žou být tvo eny pozitivní vztahy mezi obyvateli p íhrani ní oblasti. 

9.  Dopravní infrastruktura 

9.1. Silni ní doprava 

Východním okrajem ešeného území (mimo zastav nou ást i území ur ené 

k zastav ní) prochází silnice II/469 Ostrava-Poruba – D hylov – Hlu ín – Ha  – státní 

hranice s Polskem. Podél silnice je zakresleno ochranné dopravní pásmo v ší ce 15 m. Silnice

prochází pouze krátkým úsekem okrajem území Darkovic. Je vedena alejí strom , která 

omezuje její ší ku na cca 6 m. Stykovou k ižovatkou je na ni napojena ú elová komunikace, 
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umož ující p íjezd do zástavby Darkovic. Poloha silnice je na území obce Darkovice 

stabilizovaná. 

Západním okrajem ešeného území (mimo zastav nou ást i území ur ené 

k zastav ní) prochází silnice III/4695 Darkovi ky – V esina – Píš . Silnice III/4695 je 

místním spojením mezi Hlu ínem, V esinou a Píští. Územím Darkovic vede severojižn

krátkým bezproblémovým úsekem, na který jsou napojeny ú elové komunikace. Stávající 

ší ka vozovky silnice se pohybuje v rozmezí 5 - 6 m.  

Základní komunika ní sí  obce tvo í silnice III/4698  Darkovi ky – Darkovice – 

Ha . Podél silnice je mimo zastavitelné území zakresleno ochranné dopravní pásmo v ší ce 15 

m. Silnice je spojením s Hlu ínem a  Hatí. V zástavb  Darkovic jako ulice Dlouhá tvo í 

hlavní dopravní osu zástavby, na kterou je napojena v tšina místních a ada ú elových 

komunikací. Z toho vyplývá velká etnost k ižovatek a napojení podružných komunikací, 

v n kterých p ípadech bez zajišt ní rozhledových polí. Trasa silnice má práv  v zástavb

velký podélný spád a sm rové vedení omezuje dostate ný rozhled. Mimo zástavbu je pr b h  

trasy silnice vyhovující. Silnice vyžaduje úpravu povrchu a ší kovou homogenizaci, stávající 

ší ka vozovky se pohybuje rozmezí 5 - 6 m. Na jižní hranici území se na ni napojuje stykovou 

k ižovatkou silnice III/4696 z Šilhe ovic. 

Silni ní sí  na území obce je stabilizovaná.

Intenzity silni ního provozu - z výsledk  s ítání dopravy v roce 2005 jsou na území 

Darkovic k dispozici údaje o zatížení silnice II/469. V úseku k ižovatka se silnicí III/4696 – 

Ha  (stanovišt  7-2768) projelo 1297 vozidel za den. Na ostatních silnicích celostátní s ítání 

dopravy provedeno nebylo vzhledem k nízké dopravní zát ži. Z uvedené hodnot vyplývá, že 

z hlediska kapacitního je dvoupruhové uspo ádání komunikací dosta ující a na místních 

komunikacích bude vyhovující i v dalším období.  
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10. Technická infrastruktura 

10.1. Zásobování elektrickou energii 

Územní plán p edpokládá výstavbu v okolí ulice „Na rozhraní“ (cca 60RD)

Distribu ní trafostanice je t eba rekonstruovat, nebo nahradit novými, moderními 

trafostanicemi. Rezerva je do jmenovitého výkonu uvedená výrobcem 

Bude t eba vybudovat trafostanici v lokalit  Na rozhraní - Ku oviny, v etn  jejího 

p ívodního vedení VN 22kV. ÚP navrhuje trafostanici kioskovou s p ívodním kabelovým 

vedením VN 22kV v zemi (podél stávající místní komunikace),

10.2. Spoje 

V pr b hu  návrhového období, t.j. do r. 2024, se dá p edpokládat, s navrhovanou 

výstavbou RD, zájem o  z ízení  telefonních  p ípojek.  Požadavky  bude  možno  díky  

stavebnicovému  systému  nové digitalizované telefonní úst edny  RSÚ v Hlu ín  zajistit. 

P edpokládá se vybavení ob an  mobilními telefony. 

Podle územního plánu bude nov  z ízena kabelizace telefonní sít  vedena v zemi. 

10.3. Zásobování plynem 

Územní plán navrhuje rozší ení plynovodní sít  STL do všech míst navrhované 

zástavby. Je navržena nová plynovodní sí  s napojením na stávající sí  a provést zokruhování 

sít . Jednotliví odb ratelé budou napojeni z HUP, vybudovaných na hranici jejich pozemk

s místních komunikací. HUP m že být stavebn  sou ástí s elektrom rovým rozvad em. P i 

soub hu a k ížení plynovodu s podzemními  inženýrskými  sít mi (elektro, voda, telefon, 

kanál), respektovat  SN 73 6005 Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení. 

10.4. Zásobování teplem 

Územní plán navrhuje zavedení plynu do všech nov  postavených dom  a lokalit. 

Každý rodinný d m, nebo stavba bude vytáp na  pomocí plynového kotle. Mimo jiné možné i 

zvažovat vytáp ní pomocí tepelných erpadel v závislosti na umíst ní stavby. 



Diplomová práce 2011: Územní s tudie  ást i  obce Darkovice

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 

Ludvíka Podéšt  1875, 708 33 Ostrava-Poruba,  

http://fast.vsb.cz 

- 26- 

10.5. Zásobování pitnou vodou 

Z provedených bilancí pot eb pitné vody v územním plánu pro vodovod obce 

Darkovice pro návrhové období nevychází pot eba výstavby nové akumulace. Pot ebná 

akumulace pro obec je zajišt na ve  stávajícím zemním vodojemu (v pravé komo e 

vodojemu). S výstavbou nového vodojemu se nepo ítá. 

Dle zákona o vodovodech a kanalizacích mají vodovodní ady stanovena ochranná 

pásma do pr m ru 500 mm v etn  1,5 m, nad pr m r 500 mm – 2,5 m od vn jšího okraje 

potrubí. Tato ochranná pásma jsou územním plánem respektována. 

10.6. Kanalizace 

Návrh územního plánu eší situaci v likvidaci odpadních vod z obce s výhledem do 

roku 2024.  Dle koncepce obce Darkovice na odkanalizování odpadních vod se v návrhu 

po ítá s odvedením splaškových odpadních vod spolu s deš ovými vodami stávající 

jednotnou kanalizací do navržené istírny odpadních vod. 

Dle zákona o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu mají kanaliza ní ady 

stanovena ochranná pásma do pr m ru 500 mm v etn  1,5 m, nad pr m r 500 mm, 2,5 m od 

vn jšího okraje potrubí. 

10.7. Vodní režim 

ešené území spadá do povodí Be vy .hydrol. po adí 2-03-02, která je levostranným 

p ítokem Odry. Tok protéká mimo k.ú. Darkovice 

Severn  od zástavby obce protéká bezejmenný tok. 

V ešeném území se nachází vodní plocha – reten ní nádrž, která dnes slouží áste n   

k rekreaci. V rámci této plochy je vy len na menší vodní nádrž cca 1 500 m3 vytvo ená 

sypanou hrází s t sn ním. Jedná se o p írodní koupališt , které je napojeno na p ívod pitné 

vody. 
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K zachycení p ívalových vod, p edevším z bou kových liják  slouží suché nádrže. 

Vlastníkem a správcem poldr  je eská republika – Ministerstvo zem d lství Zem d lská 

agentura a Pozemkový ú ad v Opav . 

10.8. Ochranná pásma 

10.8.1. Plyn 

Ochranné pásmo (OP) t chto za ízení je stanoveno zákonem . 458/2000Sb.-

energetický zákon a související p edpisy, v platném zn ní.  

Ochranným pásmem se pro ú ely tohoto zákona rozumí svislý prostor v bezprost ední 

blízkosti plynárenského za ízení, vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné 

vzdálenosti od jeho p dorysu. 

Bezpe nostním pásmem se pro ú ely tohoto zákona rozumí prostor vymezený 

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

Ochranné pásmo je: 

- u nízkotlakých a st edotlakých plynovod  a plynovodních p ípojek, jimiž se rozvádí 

plyn v zastav ném území obce, 1m na ob  strany od p dorysu, 

- u ostatních plynovod  a plynovodních p ípojek  4m na ob  strany od p dorysu,   

- u technologických objekt  4 m na všechny strany od p dorysu   

Bezpe nostní pásmo je: 

- u vysokotlakých plynovod  do DN 100, 15m, 

- u regula ních vysokotlakých stanic, 10m. 

10.8.2. Vodovod a kanalizace 

Dle zákona .274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve zn ní pozd jších p edpis

jsou pro vodovodní ady stanovena ochranná pásma do pr m ru 500 mm v etn  1,5 m a nad 

pr m r 500 mm – 2,5 m od vn jšího okraje potrubí. Tato ochranná pásma jsou územním 

plánem respektována. 
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10.8.3. Elektrická energie 

U nap tí  nad 1kV a do 35kV v etn  -pro vodi e bez izolace 7m na ob  strany od 

krajních  vodi , 

Pro vodi e s izolací základní  2m na ob  strany od krajních vodi               

Pro záv sná kabelová vedení  1m na ob  strany od krajních vodi    

Ochranné pásmo podzemního vedení elektriza ní soustavy do 110kV v etn  a vedení 

ídící, m ící a zabezpe ovací techniky iní 1m po obou stranách krajního kabelu. 

 Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 

vodorovné vzdálenosti : 

- u stožárových elektrických stanic s p evodem nap tí z úrovn  nad 1kV a menší než  

52kV, na úrove  nízkého nap tí 7m, 

- u kompaktních a zd ných elektrických stanic s p evodem nap tí z úrovn  nad 1kV a 

menší než 52kV, na úrove  nízkého nap tí 2m,  

- u vestav ných elektrických stanic 1m od obestav ní. 

Stávající elektrická za ízení mají následující ochranná pásma: 

-vedení o nap tí nad 1kV do 35kV v etn  - 7m na ob  strany od krajních vodi , 

-kabely v zemi - 1m na ob  strany od krajních kabel . 

-ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 

vodorovné vzdálenosti 20m kolmo na oplocenou nebo obezd nou hranici objektu. 

Pro elektrická za ízení vystav ná do 1. ledna 1995, platí tato ochranná pásma:  

-vedení VN o nap tí do 35kV - 10m na ob  strany od krajních vodi . 

-u kabel  v zemi všech druh  nap tí, v etn  sd lovacích - 1m na ob  strany od 

krajních kabel . Vedení NN - nemá ochranné pásmo       

Stupn  elektrizace dle SN 33 2130 – Elektrotechnické p edpisy – Vnit ní elektrické 

rozvody. Objekty v ešeném území jsou za azeny do stup  elektrizace „A“, „B“, „C“. 
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10.8.4. Spoje 

Podzemní telekomunika ní vedení jsou chrán na ochranným pásmem dle zákona 

.151/2000 Sb. o telekomunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis , ze dne 16. kv tna 2000, 

jenž nabyl ú innosti dne 1. ervence 2000. Dle §92, odst. 3. iní ochranné pásmo 1,5m po 

stranách krajního vodi e. 
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C. Souhrnná technická zpráva

11.Popis území 

11.1. Širší vztahy 

Obec se nachází na severovýchodu eské republiky. Nachází se v esko - polském 

pohrani í a žije zde necelých 1300 obyvatel. Obec Darkovice spadá pod okres Opava, kraj 

Moravskoslezský. Nejbližší m sto je Hlu ín a dále pak Ostrava, která je vzdálena 20 minut 

jízdy autem. Do t chto m st obyvatelé dojíždí za prací auty, nebo pravidelnou autobusovou 

linkou. 

11.2. Ob anská vybavenost 

D ležitá složka každého území. Nachází se zde mate ská škola, škola pro první 

stupe , kulturní d m, koupališt , restaurace, multifunk ní h išt  (tenis, volejbal, košíková, 

fotbal), fotbalové h išt , kostel, h bitov, Jednota, obecní ú ad, knihovna, pošta, truhlá ství, 

záme nictví, hasi ská zbrojnice, zem d lské družstvo, pyrotechnika, lah dká ství, prodej 

sudového piva, prodej klimatiza ního za ízení a domov d chodc

11.3. Zd vodn ní výb ru stavebních pozemk

Pozemky se nachází na území Z7 a Z8 ur ené k zastav ní v souladu s územním 

plánem. Obec Darkovice, pot ebuje vypracovat územní studii  aby bylo možno provést zm nu 

užívání t chto pozemk  z orné p dy na p du stavební. 

11.4. Zhodnocení pozemk

Nacházejí se ve svažitém terénu, který klesá sm rem k severu p ibližn  pod sklonem 

5%. V západní ásti ešeného území na výškové kót  254 m.n.m se nachází v tší svah, který 

kon i na výškové kót  251 m.n.m. a dále pokra uje 5% klesání. P evažuje travnatý porost, na 
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n kterých pozemcích se p stují zem d lské plodiny a ostatní pozemky leží ladem. Všechny 

pozemky budou vyhovovat k zástavb . 

11.5. Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného ešení 

Obec Darkovice se skládá z jedné ásti. Opticky ji rozd luje hlavní cesta a tím 

pomysln  d lí na západní a východní ást. Územní plán se snaží posilovat obytnou funkci 

obce a proto je zde n kolik lokalit ur ených pro zástavbu rodinnými domy a také ob anskou 

vybaveností. Ve st edu obce jsou navrženy plochy pro rozvoj ob anské vybavenosti. Hlavn

školství, sociální služby, sportovní za ízení, ve ejná prostranství a zele .  

Aby se zachovala charakteristika obce, jsou navržené dvoupodlažní RD. 

Za významnou stavbu m žeme ozna it kostel sv. Hedviky. ást zastav né obce je 

klasifikována jako území s archeologickými nálezy. Po . . 15-41-19/3-ty UAN II-Darkovice-

intravilán. 

12.Stanovení podmínek pro p ípravu výstavby 

12.1. Údaje o provedených a navrhovaných pr zkumech 

Vycházíme ze stávajícího složení podloží, které je pro celé území Darkovic stejné. 

P evažují písky, hlína, jíly a v oblasti bezejmenného toku také št rky. 

Pro ov ení je t eba v rámci samostatných parcel ov it tyto p edpoklady nezávislými 

m eními. Provedeme hydrogeologický pr zkum, m ení radonu a p ípadn  i pedologický 

pr zkum. 

12.2. Údaje o ochranných pásmech

Plynovod: 

Ochranné pásmo je u nízkotlakých a st edotlakých plynovod  a plynovodních 

p ípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastav ném území obce, 1m od vn jších stran plynovodu. U 
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ostatních plynovod  a plynovodních p ípojek 4m na ob  strany od p dorysu. U 

technologických objekt  4 m na všechny strany od p dorysu. 

Bezpe nostní pásmo je u vysokotlakých plynovod  do DN 100, 15m. U regula ních 

vysokotlakých stanic, 10m. 

Vodovod a kanalizace 

Podle zákona . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve zn ní pozd jších 

p edpis  mají vodovodní ady stanovena ochranná pásma do pr m ru 500 mm v etn  1,5 m, 

nad pr m r 500 mm – 2,5 m od vn jšího okraje potrubí. Tato ochranná pásma jsou územním 

plánem respektována. 

Elekt ina: 

Nap tí nad 1kV a do 35kV v etn  má ochranné pásmo pro vodi e bez izolace 7m na 

ob  strany od krajních  vodi . Pro vodi e s základní izolací 2m na ob  strany od krajních 

vodi . Pro záv sná kabelová vedení  1m na ob  strany od krajních vodi    

Ochranné pásmo podzemního vedení elektriza ní soustavy do 110kV v etn  a vedení 

ídící, m ící a zabezpe ovací techniky iní 1m po obou stranách krajního kabelu. 

Stávající elektrická za ízení mají následující ochranná pásma. Vedení o nap tí nad 

1kV do 35kV v etn  - 7m na ob  strany od krajních vodi . Kabely v zemi 1m na ob  strany 

od krajních kabel . 

Spoje: 

Podzemní telekomunika ní vedení jsou chrán na ochranným pásmem dle zákona 

.151/2000 Sb. o telekomunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis  ze dne 16. kv tna 2000, 

jenž nabyl ú innosti dne 1. ervence 2000. Dle §92, odst. 3. iní ochranné pásmo 1,5m po 

stranách krajního vodi e. 

12.3. Koordinace výstavby z hlediska p íjezd  na stavební pozemek. Napojení 

stavebního pozemku na zdroje vody, energii a odvodn ní. 

Výstavba prob hne individuáln  v etapách a takovýmto zp sobem se budou také 

realizovat jednotlivé p ípojky na stavebních pozemích. P ístup bude probíhat na provizorn
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vybudovaných komunikací.  Po dokon ení staveb se vybuduje finální asfaltový kryt vozovky. 

P íjezd na území bude umožn ný ze dvou p ístupových bod . 

P ipojení na zdroje energii a zdroje vody bude ešit stavebník individuáln  ze stávajících 

inženýrských sítí, které byly provedeny p ed zapo etím stavebních prací na stavebních 

pozemcích. 

13.Typologie v rámci ešeného území „Na rozhraní“ 

 Typologie se zabývá provozním a funk ním rozd lení budovy. Udává vztahy, které 

budou mít budovy k okolí, a také uspo ádává vnit ní prostory, aby byly navrženy podle 

lidského m ítka vzhledem k ú elu daného provozu. Zohled uje urbanistický a 

architektonický charakter prost edí, ve kterém se budova nachází. 

13.1. Rodinný d m 

Rodinný d m je stavba, která svým stavebn technickým uspo ádáním odpovídá 

požadavk m na rodinné bydlení, více než polovina podlahové plochy místností je ur ena k 

bydlení, má maximáln  t i samostatné byty a má nejvýše dv  nadzemní podlaží jedno 

podzemní podlaží a podkroví. Viz. § 3, vyhl. . 137/1998 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu v platném zn ní. 

Výhody 

- intimita bydlení 

- libovolné nasm rování k sv tovým stranám 

- variabilita p i návrhu samotného domu 

- zakomponování zahrady do celkového výrazu bydlení

- zachování vesnického charakteru 

Nevýhody 

- urbanisticky neekonomické 
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- malá hustoty osídlení 

- v tší docházkové vzdálenosti 

- zv tšování délky technické a dopravní infrastruktury 

13.2. Typy rodinných dom

V závislosti na charakteru zástavby jsem zvolil v ešeném území izolované domy, které 

dop ávají intimitu bydlení.  

Obr. 2 Typy rodinných dom

Zdroj: http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos79.php

A) izolovaný d m, B) dvoj-d m, C) adový, D) et zový, E) domy ve dvojnásobné ad ,  F) 

ty -d m, G) atriový d m 

13.3. Odstupy rodinných dom

- vzdálenost mezi jednotlivými rodinnými domy minimáln  7m 

- odstupy od spole né hranice pozemku minimáln  2m 

- vzdálenost pr elí s okny od okraje komunikace 3m minimáln

- pokud se nenachází okna v sousedních st nách rodinných dom  je možné zmenšit 

vzdálenost od sousedních dom  na 4m 

- odstupy musí umožnit údržbu stavby a užívání prostoru mezi nimi 
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- ke každé stavb  musí být za ízený p ístup, p íjezd z komunikace a energie 

13.4. Umíst ní rodinného domu 

 Dispozice domu se má ídit typologickými zásadami a brát v potaz nato ení domu a 

oslun ní jednotlivých místností. Nejvýhodn jší pro obytné místnosti je východ – jih – západ. 

Slune ní strana kde by m l být východ na zahradu a místnosti, ve kterých m že být teplo 

oproti severní stran . Na severní stranu je dobré umis ovat spíže, šatny, koupelny a jiné 

místnosti, ve kterých se lov k vyskytuje málo. 

 Pokud máme pozemek dlouhý, úzký a hluboký snažíme se jej umístit nejkratší stranou 

sm rem ke komunikaci. Pokud je pozemek sm rovaný na východ – západ, musíme d m 

vysunout tak abychom zajistili dostate né oslun ní z jižní strany. Pozemek sm rovaný sever – 

jih je výhodné posunout d m na východní stranu. 

13.5. Stavebn  technické požadavky na RD 

Rodinný d m musí mít vymezený prostor pro ukládání odpadu z domácnosti. Místo 

bude z ízeno co nejblíže ke komunikaci. Nej ast ji zakomponované do oplocení pozemku a 

p ístupné z hlavní cesty. Odpadkový kontejner bude lícovat s hranou plotu aby nehyzdil okolí.  

Rodinný d m musí mít nejmén  1 kryté garážové stání a minimáln  jedno místo pro 

venkovní parkování na vlastním pozemku. Není-li možné garážové stání situovat v dom

nebo stavebním napojením na n j, musí být vymezena odpovídající plocha pro odstavení 

vozidla na pozemku rodinného domu. 

Sv tlá výška obytných místností v rodinném dom  a pobytových místností ve stavb

pro individuální rekreaci bude 2500 mm a v podkroví 2300 mm. V obytných a pobytových 

místnostech se šikmým stropem musí být nejmenší sv tlá výška dosažena alespo  nad 

polovinou plochy místnosti. 

Sklon schodiš ových ramen hlavních schodiš  do obytných podlaží v rodinném dom

je 30o; nep esáhne-li konstruk ní výška 3000 mm, je možno zvýšit sklon schodiš ových 

ramen až na 41o . Po et výšek schodiš ových stup  v jednom rameni smí být nejvýše 18. 
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Pr chodná ší ka na schodišti je 900 mm. Rodinný d m tvo í jeden požární úsek, 

krom  prostor , které musí tvo it samostatné požární úseky (nap íklad garáž). Garáž musí být 

vybavena protipožárními dve mi. Únik osob se eší nechrán nými únikovými cestami. 

Na pozemku se stavbou rodinného domu se mohou umís ovat také garáže a drobné 

stavby, které plní dopl kovou funkci,  pop ípad  jedna stavba pro podnikatelskou innost o 

zastav né ploše do 16 m2 a 4,5 m výšky, není-li z prostorových d vod  možno zabezpe it 

uvedené funkce v rodinném dom . Tyto stavby se musí umístit tak, aby svým vzhledem a 

ú inky na okolí nenarušovaly obytné a životní prost edí a podle charakteru podnikatelské 

innosti spl ovaly též požadavky na dopravní obslužnost. 

14.Zásady pro dopravní ešení 

Místní komunikace umož ují obsluhu území automobilovou dopravou a p ístup 

k jednotlivým objekt m. Jejich parametry jsou rozdílné podle zp sobu užívání. Nej ast jším 

nástrojem pro zklidn ní dopravy je „obytná ulice.“  

 Ší ka uli ního prostoru  je 9,5m a z toho hlavní komunikace má 5,5m, zelený pás 2m a 

chodník 1,5m.  

14.1. Bezpe nost p i návrhu komunikace 

- v návrhu komunikace vy ešit bezbariérové p echázení komunikace 

- volba vhodného tvaru k ižovatek pro provoz na daném míst

- zklid ování dopravy 

- p ehledné uspo ádání dopravních zna ek 

- p echody pro chodce 
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15. Základní údaje o území 

15.1. Posouzení území 

Zabýval jsem se variantními ešeními jak správn  navrhnout zástavbu rodinnými 

domy v lokalit  „Na rozhraní“. Varianta I vyšla z konzultací s vedoucí práce Ing. Reginou 

Kuchtovou a druhá Varianta II byla konfrontována s požadavkem obce na území. 

Území má velikost 5,9 ha a podél ulice „Na rozhraní“ se nachází osam lý d m, který 

se za lení do území. Podél zmín né ulice vede alej strom  a musí být vykáceny, aby mohla 

být rozší ena cesta na 5,5 m. V sou asném stavu by nevyhov la zvýšenému provozu na 

komunikaci. 

15.1.1. Varianta I 

Varianta I si vyžádá vykoupení celého území 5,9 ha v cen  7 K ,- /1m2. (zdroj: 

www.darkovice.cz) Celkový návrh po ítá s vybudování nové technické a dopravní 

infrastruktury. V návrhovém období do roku 2014 se po ítá s vybudováním jedné žumpy pro 

jeden rodinný d m. Nep edpokládá se, že ešení domovních žump pro odkanalizování domu 

je kone né. V návrhovém období do roku 2024 bude vybudována OV. Kanalizace z celého 

území obce Darkovice bude  svedena do nov  vybudované OV. V území „Na rozhraní“ se 

pro nov  z ízené domy položí nová kanaliza ní sí  s podmínkou, že stávající domovní žumpy 

budou zrušeny a napojeny do kanalizace.  
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Obr. 3 Varianta I 
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15.1.2. Varianta II 

P i ešení Varianty II budou sm rodatné p ipomínky jednotlivých vlastník  parcel, 

kte í budou dot enými orgány v rámci stavebních prací. Viz. výkresová ást: Výkres 

majetkoprávních vztah . Kanalizace bude ešena stejn  jako u Varianty I. Odkup pozemk  se 

uskute ní pouze v p ípad  kdy bude pot eba vybudovat ve ejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu.  

P i konzultaci s vlastníky byly nejd ležit jší tyto v ci: 

- metry tvere ní, které budou muset poskytnout pro odkup  

- nebyli spokojení se zp sobem rozparcelování pozemk

- vedení dopravní a technické infrastruktury 

 Všechny jejich p ipomínky byly zapracovány do návrhu. Všichni ú astníci výstavby 

jsou ochotni menším ústupk m, protože jinak by nebyla možná výstavba v lokalit  „Na 

rozhraní“. 
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Obr.  4 Varianta II 
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15.2. Vyhodnocení variant 

Ob  varianty jsou realizovatelné. Záleží však na p ístupu obyvatel a samoz ejm  také 

na financování celého projektu. 

Varianta I je ideální v tom sm ru, že investor, který bude vlastníkem všech pozemk

m že popustit uzdu své fantazii a velkoryse navrhnout ve ejné plochy, velikosti pozemk , 

uli ní prostor apod. Na druhou stranu investor m že být developer a bude se snažit vyt žit co 

nejvíce finan ních prost edk  ze své investice. Navrhne malé pozemky, minimální velikost 

uli ního prostoru, nedostate né množství parkovacích stání s výhledem do budoucnosti a 

bude se orientovat pouze v íslech, které znamenají profit. V návrhu této varianty jsem se 

snažil o kompromis mezi t mito dv ma stranami mince.  

Varianta II bude ešena se stávajícími vlastníky pozemk . Tato varianta není p íznivá, 

protože každý vlastník bude mít námitky k navrhovanému ešení. V nejhorším p ípad  by se 

mohl jeden nebo více vlastníku za eknout a odmítnout výstavbu na jeho pozemcích. Tím 

pádem by se nemohla vést n která technická a dopravní infrastruktura. Jde o ešení složit jší, 

které vyžaduje as a trp livost. 

Z výše uvedených pro a proti jsem si vybral ešit Variantu I. P ipadá mi rozumn jší 

z hlediska urbanismu a do lokality p itáhne nové ob any. 

15.3. Popis navrhovaného provozu dopravy a jeho omezení 

P i návrhu musíme zohlednit všechny ú astníky dopravního provozu, kte í se zde 

budou vyskytovat. Cyklisty, chodce a osobní motorovou p epravu. Komunikace pro p ší musí 

spl ovat ur ité požadavky. 

- bezpe nost pohybu na komunikaci 

- bezbariérové ešení 

- p íjemné prost edí 

- spojení dvou bod  co nejlepší cestou bez velkých oklik 

Ší ka chodníku má umož ovat jízdu d tského ko árku, ch zi chodce se zavazadly, 

ch zi osoby s holemi a jejich vzájemné míjení.



Diplomová práce 2011: Územní s tudie  ást i  obce Darkovice

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 

Ludvíka Podéšt  1875, 708 33 Ostrava-Poruba,  

http://fast.vsb.cz 

- 42- 

Na území budou vybudovány komunikace pro p ší a motorová vozidla. Silnice bude 

spadat do kategorie III. t ídy. Obslužná komunikace p ístupná motorovým vozidl m, která 

umož uje p ímou dopravní obsluhu jednotlivých objekt . Ší ka komunikace 5,5m. Návrhová 

rychlost v celém území bude 50km/h. 

Vedlejší komunikace bude osazena zna kou „Stop! Dej p ednost v jízd “. P i výjezdu 

na hlavní komunikaci musí být dodrženy výhledové trojúhelníky. Viz. výkres: Dopravní 

ešení. V zón  t chto rozhledových trojúhelník  musí být dodržený volný prostor s maximální 

výškou jednotlivých objekt  do 0,7m. Nesmí zde být také vzrostlé stromy, ke e a jiné 

p ekážky. Plot musí být zkonstruovaný takovým zp sobem aby nebránil výhledu. Ideáln

oby ejné drátové ploty nebo speciáln  upravené aby byl umožn ný rozhled. 

Autobusová doprava: 

 Autobusovou dopravu zajiš uje spole nost Veolia Transport eská republika a.s. 

V obci Darkovice se nacházejí t i autobusové zastávky. „Obecní ú ad, Hasi ská zbrojnice, U 

k íže“. Autobusová linka . 70 vyjíždí z Ostravy Sad Boženy N mcové - Hlu ín – Darkovice 

– Ha . Spoj jezdí 2x do hodiny po celý den v pracovní dny a p es víkendy jednou za dv

hodiny. 

 Spoj je vytížený a p i zvýšení obyvatel je vhodné zvážit posílení autobusové dopravy. 

Musí se jednat p ímo se spole ností a jejími statistickými údaji o vytíženosti trasy. 

P ší a cyklistické trasy: 

 Vesnicí prochází t i turistické trasy a dv  cyklostezky: Uvedené p ší turistické trasy  a 

cyklostezky jsou územním plánem stabilizovány. 

 Turistické trasy 

- modrá: Poruba-Slovan – žz. D hylov – Hlu ín – Darkovi ky – Darkovice – 

Bohuslavice – Chuchelná – Strahovice – Rohov – Sudice 

- žlutá: Nowa Wioska – Ha  – Darkovi ky – Hlu ín s odbo kou do Šilhe ovic 

- Trasa k vojenskému skanzenu v Darkovi kách je vedena po místním zna ení. 

Cyklostezky 
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- Územím Darkovic je po silnici III/4698 vedena cyklotrasa I. t ídy. Jedná se o 

dálkovou cyklotrasu mezinárodního charakteru . 5 - Jantarovou stezku. Je 

vedena v trase Ha  – Hlu ín – Ostrava Svinov –  Polanka nad Odrou – Nová  

Horka – Kunín – Starý Ji ín – Pala ov – Teplice nad Be vou – P erov – 

Olomouc – Plumlov – Ostrav u Macochy -  Brno – Židlochovice – Hevlín. 

- Jižním okrajem území Darkovic od vojenského skanzenu po silnicích III/4696 a 

II/469 vede místní cyklotrasa . 6093 Šilhe ovice - Darkovi ky – Kozmice. 

Po ulici „Na rozhraní“ vede turistická stezka, která nebude zrušena výstavbou. Dojde 

k rozší ení komunikace a vybudování p ší komunikace. 

15.4. Návrh ešení dopravy v klidu 

Z izují se pro osobní automobily a motocykly. Na území dojde ke zvýšení dopravy a 

musíme zvážit ochranu p ed hlukem, chv ním, výfukovými plyny, povrchovými a 

podzemními vodami. 

Odstavné plochy se nesmí umis ovat 

- v rozhledovém poli k ižovatky 

- p ed vjezdem na pozemek 

- v blízkosti zastávky silni ní a m stské hromadné dopravy 

- v blízkosti p echod  pro chodce 

P edpokladem k vybudování jednotlivých dom  je podmínka spln ní alespo  dvou 

venkovních stání pro osobní automobily na stavebním pozemku. Nejjednodušším zp sobem 

se toho dosáhne dodržením uli ní áry 6 m a p íjezdová komunikace k vlastní garáži se tak 

stane odstavným stáním pro automobily.  

Doprava v klidu výpo et 

N=Oo*ka+Po*ka*kv*kd= 1/3,5*1+1/3,5*1*0,4*0,6*1=0,28751+0,687= 0,35428 auta/ob. 

N: celkový po et stání v ešeném území 

Oo: základní po et odstavných stání p i stupni automobilizace 1/3,5 
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Po: základní po et parkovacích stání p i stupni automobilizace 1/3,5 

ka: sou initel vlivu stupn  automobilizace 

kv: sou initel vlivu velikosti sídelního útvaru 

kp: sou initel vlivu polohy ešeného území 

kd: sou initel vlivu d lby p epravní práce 

Po et parkovacích stání na celé území:  

Nn=N*50*4=0,35428*50*4= 70,85 = 71 parkovacích stání 

Ve výpo tu je zohledn na norma SN 73 6110. Vychází jedno parkovací místo na 

jeden d m a z hlediska stávající automobilizace navrhuju minimáln  2 parkovací místa na 

vlastním pozemku a 21 odstavných ploch pro návšt vy RD, které budou umíst ny v rámci 

uli ního prostoru, nebo malých parkovištích vybudovaných v území. 

15.4.1. Varianta I 

V této variant  navrhuji malé parkovišt  v severní ásti v po tu 6 stání pro osobní 

automobily a 1 stání pro vozí ká e. V jižní ásti je navrženo stání pro 7 osobních aut a jedno 

stání pro vozí ká e.  

Výsledek výpo tu je minimáln  21 odstavných ploch pro návšt vy RD. Po et zvyšuji 

aby v budoucnu nedošlo k odstavování automobil  v zeleném pásu. 

V území bude rozmíst no n kolik parkovacích stání p ímo p ed RD, které budou 

za len ny do zeleného pásu v území. Vytvo í se takto p irozené parkovací stání a zabrání se 

odstavování automobil  mimo vyzna ené parkovací plochy. 

Ší ka parkovacího stání v zeleném pruhu bude 2,2 m s tím, že o 200 mm bude zúžena 

p ší komunikace aby byly dodrženy minimální ší ky pro stání automobilu. 
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15.5. Ve ejné osv tlení 

Osv tlení má být rovnom rné a pro zvýšení bezpe nosti osob se osv tluje i p echod 

pro chodce, který má být odlišen jiným sv telným zdrojem než ostatní ve ejné osv tlení. 

Sloupy ve ejného osv tlení nesmí zasahovat do ve ejného prostoru. Nem lo by docházet 

k sv telnému smogu. Sv tla by m la být z horní strany zakryta a tok sv tla nasm rován na 

vozovku. Použito exteriérové svítidlo ADELA. Výška montáže 10m. Osová vzdálenost 

sloup  ve ejného osv tlení bude 40m. 

Obr. 5 Vzorové sv tlo 

Zdroj: http://www.e-light.cz 

16.Orienta ní údaje stavby 

16.1. Základní údaje o kapacit  stavby 

V návrhu se po ítá s výstavbou cca. padesáti dom . Jsou ur ené pro trvalé bydlení 

ty lenné rodiny. Zastav ná plocha domu je p ibližn  120 m2 a obestav ný prostor 840 m2.  

 Byl navržený vzorový RD, má dv  nadzemní podlaží a garáž. Byl brán ohled na 

sv tové strany v rámci pozemku. Pro jiné umíst ní domu je t eba navrhnout rozdílné  

dispozi ní ešení, které bude odpovídat velikosti pozemku a sv tovým stranám. 

16.2. Celková bilance nárok  všech druh  energii, tepla a teplé užitkové vody 

Bilance energii na jeden vzorový d m: 

Elektrická energie – musí spl ovat elektrizaci skupiny ‚‘B.‘ 

Teplo – v návrhu se po ítá s domácími kotelnami na plyn. Spot eba jednoho rodinného domu 

bude p ibližn  1,8 m3/hod 
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Plyn – navýšený odb r plynu za p edpokladu výstavby 50-ti rodinných dom  je 1,8 m3/hod × 

50  = 90 m3/hod. 

Pitná voda – na jednoho obyvatele je po ítáno 90 l/den 

16.3. Celková spot eba vody 

P edpokládaný po et obyvatel – 4*50 = 200 osob 

Pr m rná denní pot eba vody Qp = 200*90= 18,0 m3.d-1

Maximální denní pot eba vody Qm = Qp *kp = 18 000*1,4 = 25,2 m3.d-1

Maximální denní pot eba vody v (l.s-1) Qm2 = Qm /24*60*60= 0,29 l.s-1

Maximální denní pot eba vody s vlivem hodinové nerovnom rnosti  

Qh = Qm *kh= 2,9*1,8= 0,53 l.s-1  

kp=1,4 (koeficient denní nerovnom rnosti) 

kh= 1,8 (koeficient hodinové nerovnom rnosti) 

16.4. Odhad množství splaškových a deš ových vod 

Odpadní množství vod vychází z denní spot eby pitné vody 120 l/ obyvatele 

s vývozem žumpy jednou za 20 dní. Pro ty lennou rodinu platí. 

X = 120 * 4 * 20 = 9600 l . d-1 = 9,6 m3.d-1  

Žumpa bude mít velikost 10 m3. 

16.5. Požadavky na kapacity ve ejných sítí komunika ních vedení ve ejné komunika ní 

sít

Požadavky bude možné uspokojit díky stavebnicovému systému digitalizované 

telefonní úst edny  RSÚ v Hlu ín . 
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16.6. ešení likvidace odpad

Komunální odpad, který bude vznikat p i provozu rodinných dom , bude odvážen 

jednou týdn  svozovými vozy. Na území budou také umíst ny kontejnery pro t íd ní odpadu 

(sklo, plasty, papír). Dále kontejnery pro zelený biologický odpad, které budou vyváženy 

hlavn  p es jarní a letní období. 

        

    Plast      Sklo         Papír 

Obr. 6: Separovaný odpad 

zdroj: http://www.ozoostrava.cz 

16.7. ešení odvodu splaškových a deš ových vod 

Hlavní ást srážkových vod bude odvád na do podloží pomocí vsakování a 

kanaliza ním potrubím. Splaškové vody budou odvád ny do žump, které musí mít každý 

nov  vybudovaný d m. S tímto m žeme po ítat na výhledového období do roku 2014. Návrh 

podle územního plánu je zpracován do roku 2024 kde se po ítá s vybudováním jednotné 

kanaliza ní sít  a istírny odpadních vod. 

17.Zásady zajišt ní požární ochrany stavby 

17.1. ešení odstupových vzdáleností 

Minimální odstupová vzdálenost mezi rodinnými domy je 7,5 metru. Tato vzdálenost 

lze snížit pokud se v sousedních zdech nenachází okna, tj.vzdálenost 2m od plotu. 
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17.2. Rodinný d m a požární ochrana 

Rodinný d m bude vybavený autonomním hlási em kou e SD-728 (zdroj: 

http://www.pozarni-sluzby.cz), které se umístí u východu z domu. Pokud by byla podlahová 

plocha v tší než 150m2 musí se ješt  jedno za ízení umístit v jiné ásti bytu. 

17.3. Navržení zdroj  požární vody 

V rámci vybudovaného vodovodu budou na území z ízeny podzemní hydranty, které 

budou co nejlépe umis ovány do zelených pás . Návrhový profil vodovodního potrubí DN 

100 bude vyhovovat pro požární ú ely, protože v budovách pro bydlení a ubytování, ve 

kterých celkový po et osob není v tší než 20 nemusí být z izován speciální za ízení pro 

zásobování požární vodou. 

17.4. Vybavení stavby vyhrazenými požárn  bezpe nostními za ízeními 

Na staveništi se bude nacházet p enosný hasící p ístroj práškový a hasící p ístroj vodní 

pod stálým tlakem. Po rozvedení vodovodní sít  a vybudování hydrant  m žeme tento 

vodovod využívat jako požární potrubí. 

Stavba musí být rozd lena na požární úseky. V p ípad  rodinného domu a pr chozí 

garáže, se musí osadit speciální protipožární dve e. V p ípad , že bude automobil pohán ný 

na plynná paliva musí se zajistit odv trání a detektor plynu. Dále m že být stavba vybavena 

kou ovými idly, nebo zásobou látek pro hašení. 

17.5. ešení p ístupových komunikací pro požární techniku 

P ístupová komunikace má být min. ší ky 3,00 m. Musí umožnit p íjezd požárních 

vozidel.K území se lze dostat p es dv  p ístupové komunikace. Na severu je to sjezd z hlavní 

ulice. Pokud by p íjezd nebyl možný využije se jižní p ístup, který je pomalejší možností, ale 

v p ípad  pot eby lze využít.  
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18.Návrh ešení ochrany stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

18.1. Povodn

Území obce Darkovice nespadá do záplavové oblasti. Spoléhá se na  reten ní 

schopnost území a miskovité tvarování terénu jednotlivých zahrad. 

18.2. Sesuvy 

Nejsou evidovány aktivní sesuvy p dy. K takovýmto sesuv m by mohlo dojít p i 

neodborné skrývce zeleného porostu a nep íznivým pov trnostním podmínkám. 

18.3. Poddolování 

Nenachází se zde poddolované místa a v budoucnosti se nepo ítá s hlubinnou t žbou. 

18.4. Radon 

Hlavní zdroj radonu v budov  vzniká hlavn  v podloží. Do spodních podlaží je radon 

nasáván vlivem komínového efektu a prostupem p es póry v zemin . Pro podrobn jší situaci 

na stavb  musíme provést m ení na koncentraci radonu p ed zapo etím stavby. 

P i malé hladin  radonu m žeme použít tyto principy pro odstran ní radonu 

z konstrukce: 

-v tší vým na vzduchu ve spodních podlažích 

-omezit transport radonu z nižších podlaží neobytných do podlaží obytných 

-odv trání radonu z podloží pod stavbou 

-v tší t snost kontaktních konstrukcí se zeminou 
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19. SWOT analýza 

Metoda, která nám pom že identifikovat silné (ang: Strong), slabé (Weak), p iležitosti 

(Opportunities) a hrozby (Threats) ešeného projektu. Analýza, která se má široké uplatn ní 

nerozhodnosti jestli ano/ne. 

SWOT analýzou posuzuji možnou realizaci územní studie „Na rozhraní“ v obci 

Darkovice. 

Tabulka .1: SWOT analýza 
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20. Propo et náklad : Varianta I 

Celou studii rozd lím na  jednotlivé stavební objekty ,,SO‘‘ a ty oceníme podle 

tabulek, které poskytují nap . eské stavební standardy. 

SO Stavební ást Vým ry Jednotky
Jednotková 
cena [K ] 

Celková cena 

[K ] 

001 Rodinný d m 588 [m3] 4 648,-- 2 733 024,-- 

 Rodiné domy celkem 48 [po et] 2 733 024,-- 131 185 152,-- 

002 Pozemní komunikace 6 765 [m2] 1 411,-- 9 545 415,--

003 P ší komunikace dlážd ná 2 093 [m2] 775,-- 1 622 075,-- 

004 Vodovodní ád [bm]   

HD PE 100, SDR 11 (PN 16), 
 DN 80  

80 1 700,-- 136 000,-- 

HD PE 100, SDR 11 (PN 16), 
DN 100  

1 134 1 840,-- 2 086 560,-- 

Vodovodní p ípojka plast, DN 32 534  4400,-- 2 349 600,-- 

 Vodom rná šachta plastová 48  22 000,-- 1 056 000,-- 

005 P ípojka kanalizace DN 150 96 [bm] 2882,-- 276 672,--

 Žumpa – plastová, obetonovaná 9,6 [m3] 8 413,-- 80 764,-- 

006 Plynovod – STL – DN 63 1165 [bm] 1051,-- 1 224 415,-- 

Plynovod – NTL – p ípojka 
DN32 – 10m 

48 [bm] 14 800,-- 710 400,-- 

007
Elektrické vedení v zemi NN do 
1 kV 3x120 

1 205 [bm] 657,-- 791 685,-- 

Elektrické vedení v zemi VN do 
22 kV 3x120 

580 [bm] 2 226,-- 1 291 080,-- 

 Trafo stanice 1 [bm] 700  000,-- 700 000,-- 

009 Telekomunika ní kabel – typ O 1226 [bm] 175,-- 214 550,-- 
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010 Ve ejné osv tlení 30 [bm] 46 460,-- 1 392 000,-- 

Náklady celkem bez DPH 157 396 000.-- 

Jiné investice: Vykoupení pozemk  pro dopravní a technickou infrastrukturu 

9 200 m2 zem d lské p dy po 8,--K /1m2 =  73 600,-- K

  Bez DPH                  

Náklady na umíst ní stavby 8% 12 591 680,--

Inženýring 6% 9 443 760,--

Rezerva 10% 15 739 600,--

Cena celkem bez DPH 195 244 640,--

Tabulka . 2: Propo et náklad

Zdroje: www.uur.cz, www.stavebni.standardy

 Celková cena v orienta ním propo tu celkových náklad  vyšla 195 244 640,--K  bez 

DPH.  
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21.Záv r 

V  diplomové práci jsem se zabýval vytvo ením co nejlepšího ešení územní studie 

lokality „Na rozhraní“. V pr vodní zpráv  jsem zmínil základní definice a pojmy, které jsou 

podstatné pro ešení diplomové práce.  

Postupn  jsem popsal údaje o obci, dopravní a technickou infrastrukturu. To mi 

posloužilo k optimálnímu návrhu obou variantních ešení. 

Ze dvou variant návrhu jsem si vybral Variantu I, kterou jsem rozpracoval v díl ích 

výkresech. Ve Variant  I se mi poda ilo pln  využít plochu území Z7 a Z8, kterou ur il 

územní plán k zastav ní. Území jsem rozparceloval na pozemky o velikosti 900-1300 m2. 

Bylo nutné vytvo it technickou a dopravní infrastrukturu, menší parkovišt  a parkovací stání, 

které je sou ástí zeleného pásu. Poskytuje tak parkovací kapacity pro p ípadné návšt vy.  

Na p íjezdové cest  k jednotlivým pozemk m bude možné zaparkovat dv  auta a další 

jedno až dv  garážová stání na pozemku. Tímto jsem cht l docílit toho aby nevznikaly 

p epln né ulice s auty, která nemají kde zaparkovat. Mohly by tak ohrožovat dopravní situaci 

na komunikaci. 

Pokud by skute n  došlo k realizaci mohla by být diplomová práce užite ná  

z hlediska, že lidé dostanou p edstavu, jak by obec mohla i nemoha vypadat. Vše závisí na 

zastupitelstvu a ochot  lidí spolupracovat. 
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a) Elekt ina 
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b) Vodovod a kanalizace 
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c) Plyn 



Diplomová práce 2011: Územní s tudie  ást i  obce Darkovice

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 

Ludvíka Podéšt  1875, 708 33 Ostrava-Poruba,  

http://fast.vsb.cz 

- 70- 

d) Spoje - telekomunikace 
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a) Pracovní deník – konzultace 
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b) Prezen ní listina ze sch zky vlastník  pozemk
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c) Majetkoprávní vztahy - Darkovice 


