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ANOTACE: 
 

Záměrem „Územní studie vyuţití lokality Prţno Z19“, bylo prostorové funkční navrţení 

vyuţití území lokality Z19, která je v územním plánu označená jako rozvojová a určená 

k funkci bydlení pro zástavbu samostatně stojícími rodinnými domy. Napojení území na 

technickou a dopravní infrastrukturu a tím lokalitu začlenit na stávající zástavbu v okolí. 

Najít optimální řešení uspořádaní a členění jednotlivých stavebních pozemků. A to vše 

s ohledem na poţadavky uvedené v územním plánu, dále na udrţitelný rozvoj území, který 

se zabývá nejen současným stavem, ale mimo jiné také budoucími poţadavky na 

prostorové uspořádání a členění jednotlivých pozemků.     

 

 

 

ANNOTATION: 
 

The aim of the thesis called “territorial study of utilization of locality Prţno Z19” was 

proposal of spatial and functional utilization of the territorial locality Z19. In the spatial 

plan the locality of Z19 is defined to be developing and intended for living by building 

detached family houses. Connecting the area to technical and transport infrastructure 

would help with integrating the area with existing house-building. Finding optimal 

placement and structure of building grounds was next part of the thesis. All of those were 

made considering the requirements in the spatial plan and also sustainable development, 

which is engaged not only in current state but also in future conditions of spatial placement 

and structure of each building ground.    
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1. Úvod: 
 

Náplní diplomové práce je vytvoření územní studie vyuţití lokality Prţno Z 19, coţ 

v našem případě také můţeme nazývat vymezené území. V rámci Obce Prţno se tato 

plocha nachází spíše v její jiţní části. Co se týče zastavěných ploch určených k bydlení 

v rámci obce, jedná se o území nacházející se nejvýchodněji, coby plocha určená 

k zástavbě rodinnými domy. Celková výměra vymezeného území lokality Z 19 má rozlohu 

5,03 ha.
 

 

Cílem diplomové práce, tedy Územní studie vyuţití lokality Prţno Z19, je navrţení 

prostorového a funkčního vyuţití území lokality Z19, která je v územním plánu označená 

jako rozvojová a určená k funkci bydlení pro zástavbu samostatně stojícími rodinnými 

domy. Navrţená budoucí zástavba je tedy plně v souladu s nově upraveným územním 

plánem, kde vymezené území lokality Z19 je určeno pro individuální bydlení v samostatně 

stojících rodinných domech.  

 

Celá lokalita je ovšem v současné době prostá od infrastruktury, proto je nutno navrhnout 

napojení území na technickou a dopravní infrastrukturu a tím lokalitu začlenit do stávající 

zástavby v okolí. 

 

 Dále má územní studie pomoci najít optimální řešení, uspořádaní a členění jednotlivých 

stavebních pozemků a najít optimální a ekonomické napojení na technickou a dopravní 

infrastrukturu.  A to vše s ohledem na poţadavky uvedené v územním plánu a s ohledem 

na ochranná pásma.  

 

Diplomová práce má dále navrhnout vzorový rodinný dům určený pro bydlení dvou rodin, 

navrhnout jeho vnitřní dispoziční uspořádaní.  

 

Dále by diplomová práce měla v textové části upozornit a pojmenovat moţná rizika a 

moţné chyby, které by mohly nastat a navrhnout řešení, které by mohlo pomoci těmto 

rizikům a chybám předcházet.  

 

V neposlední řadě by studie měla dbát na udrţitelný rozvoj území, který se zabývá nejen 

současným stavem, ale také budoucími poţadavky.  
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Územní plán je povaţován za dokument dlouhodobé koncepce, území lokality Z 19 je 

v územním plánu začleněno takto: 

 Sever od Z 19 územní plán určuje plochu k funkci zemědělské.  

 Severovýchod v těsném sousedství je plocha určena pro funkci zemědělskou, 

vzdálenější severovýchodní plocha je určena pro funkci smíšenou výrobní, více na 

sever smíšená nezastavěného území a smíšená obytná. 

 Východ v těsném sousedství je určen pro zemědělství, vzdálenější východní území 

je plocha určena coby smíšená nezastavěná a smíšená obytná.  

 Jiţní a jihovýchodní sousedství je určeno pro zemědělství, vzdálenější jiţní a 

jihovýchodní plochy jsou určeny jako smíšené nezastavěné s ostrůvky ploch 

smíšených obytných. 

 Jihozápad má plochy s lokalitami Z 21, Z 22, které mají nově stejnou funkci jako 

Vymezená lokalita Z19, tedy rozvojové plochy s funkcí bydlení. Tyto lokality jsou 

plošně zasazeny do území jiţ zastavěného rodinnými domy – plochy určené 

k bydlení.  

 Na západní a severozápadní území se má lokalita Z 19 funkčně napojit. Toto území 

je jiţ zastavěno rodinnými domy, zastává tedy funkci bydlení, vzdálenější západní 

území je taktéţ zastavěno a zastává funkci smíšenou obytnou.     

 Na vzdálenějším severozápadě se nachází poměrně veliká plocha lokality Z 1, která 

stejně jako Vymezená lokalita Z 19 je nově začleněna do územního plánu jako 

rozvojová s funkcí bydlení. 

 

Urbanistická koncepce je zpracována ve dvou variantách, přičemţ vybraná varianta je dále 

detailněji řešena a to návrhem dopravního řešení a návrhem technické infrastruktury. 

Vybraná varianta nabízí ekonomické řešení s lepší dopravní obsluţnosti navrţeného 

veřejného prostranství, s větším počtem navrţených stavebních pozemků, určených pro 

zastavění rodinnými domy.  

 

Řešení komunikací: napojení na plánovanou komunikací v územním plánu značenou jako 

VD 3 a počítá se zkvalitněním povrchu pro páteřní komunikací vedenou podelně uvnitř 

lokality. V současné době budoucí páteřní komunikace tvoří pouze šotolinová zpevněná 

plocha nevhodná pro pravidelný provoz, který výstavbou nových rodinných domů vznikne.   
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Celá nová zástavba bude řešena výstavbou samostatně stojících rodinných domů. 

Samostatně stojící rodinné domy jsou navrţeny ve dvou verzích a to rodinný dům 

jednoduchého obdélníkového půdorysu o velikosti 9m x 8,5m, umístěných na menších 

parcelách. Na větších parcelách je navrţen rodinný dům se 2 bytovými jednotkami o 

základním rozměru 10,5 m x 10,5 m, s přistavěnou garáţí pro 2 automobily o velikosti 

5,5m x 7m. Tento rodinný dům je v rámci diplomové práce podrobněji dispozičně řešen. 

Skutečná podoba zástavby bude ovšem jiná, bude vycházet z konkrétních poţadavků 

budoucích vlastníků stavebních parcel, budou se zde nacházet různorodá půdorysná a 

dispoziční řešení. V diplomové práci nelze přesně stanovit konkrétní typy budoucích 

rodinných domů, proto celá práce vychází pouze ze dvou obecných půdorysných návrhů, 

přičemţ jeden z nich je podrobněji řešen.  

 

Při řešení diplomové práce byly vyuţity teoretické znalosti získané studiem, ale také 

uplatněny poznatky z dlouhodobé pracovní zkušenosti ve stavebnictví, oceňovaní 

nemovitostí a realitní činnosti. 
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1.1. Stručná rekapitulace teoretických východisek 

1.1.1. Urbanismus a územní plánování  

 

Územní plánování je nedílně propojeno s urbanismem, třeba ţe se nedá říct, ţe jeden obor 

je součástí druhého, neboť oba obory mají společné znaky, ale i znaky odlišné. Výsledky 

urbanismu a územního plánování jsou kolektivním dílem, jehoţ výsledkem by mělo být 

funkční sídlo. 

 

Urbanismus 

Pojem urbanismus pochází z latinského slova urbs, coţ v češtině znamená město. Jedná se 

o vědní obor a praktickou činnost s úzkou vazbou k architektuře, z níţ se rozvinul a 

směřující k praktické činnosti - územnímu plánování. Urbanismus na rozdíl od územního 

plánování není závislý na zákonech a předpisech, výsledkem je teorie nebo dílo, neboť 

hledá obecně platné zásady a uplatnění těchto zásad při tvorbě sídel, přetváření osídlení, 

vytváření urbanistických kompozicí, apod. Jedná se o disciplínu, jejímţ cílem není 

navrhovat jednotlivé domy, ale celé sídelní útvary, posuzovat vyváţenost a funkčnost sídla 

jako celku. Jako vědní obor urbanismus zkoumá a řeší problémy nejen technické, ale i 

výtvarné a estetické při tvorbě sídel, přetváření osídlení, sídelních útvarů a jejich struktur, 

odhaluje zákonitosti jejich vývoje, navrhuje regulaci a formuluje zásady pro komplexní 

řešení. Optimalizuje vývoj sídelních struktur, směřuje k harmonickému uspořádání území, 

k udrţení ekologické rovnováhy, k ochraně kulturního dědictví a zajišťuje setrvalý rozvoj 

sídelních útvarů. 

 

Urbanistickou kompozicí se rozumí skladba přírodních a uměle vytvořených stavebních 

prvků do prostorových souborů, čímţ se vytváří vyhovující prostorové prostředí pro 

obyvatelstvo s citlivým přístupem a ohledem na ţivotní prostředí a zásahy do krajiny.  

Rozdělení sídel:   

 městské sídlo (městys nebo město)  

 venkovské sídlo (samota, osada, vesnice) 

Územní plánování 

Na rozdíl od urbanismu, územní plánování není vědou, ale technickým oborem, jenţ je 

usměrněn zákony a předpisy, řeší konkrétní území a výsledkem je dokumentace. Jedná se o 

soustavnou činnost, komplexně řešící funkční vyuţití území, ovlivňující kvalitu ţivota a 
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ţivotního prostředí. Následky nesprávného plánování postihuje běţný ţivot obyvatel 

konkrétního území na dlouhou dobu.  

 

Hlavním cílem územního plánování je návrh optimálního uspořádání území, zlepšit 

vybavení a funkci území a zajistit udrţitelný rozvoj území. Zajistit vyváţený vztah na 

poţadavky kvality ţivotního prostředí s hospodářským rozvojem, naplnit potřeby současné 

generace s ohledem na generace budoucí, tzn. tak, aby nebyly ohroţeny podmínky ţivota 

budoucích generací.    

 

Územní plán je projektová dokumentace uspořádání území v letech následujících. Jedná se 

o dlouhodobý koncept s tuhou setrvačností, kde není moţno provádět unáhlené změny, bez 

důkladného posouzení vzájemných vazeb a širších souvislostí.  

 

Posuzovatelé předkládaných návrhů na změny v územním plánu, coţ jsou zastupitelé 

jednotlivých obcí, musí být odolní vůči tlakům předkladatelů, ať uţ občanů či občanských 

sdruţení, lobujících za zájmy své či zájmy malé skupiny obyvatel nebo prosazujících své 

ideologické názory. Prakticky ve všech případech se totiţ jedná o změny účelové. Území 

provázené unáhlenými, častými změnami územního plánu se projeví na špatné funkčnosti 

daného území. Zastupitelé ve velké většině nemají vzdělání v oborech, aby sami uměli 

posoudit vhodnost, či nevhodnost navrhovaných změn, měli by si proto nechat zpracovat 

stanoviska odborníků, neţ změnu odsouhlasí. Třebaţe jednotlivá stanoviska nemají 

vynutitelnou povahu a jsou pouze doporučující, měli by se zastupitelé těmito radami řídit.        

    

                                                                                

1.1.2. Veřejná infrastruktura 

 

Do veřejné infrastruktury dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) zařazujeme: 

 dopravní infrastrukturu 

 technickou infrastrukturu 

 občanské vybavení 

 veřejné prostranství 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Generace
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Dopravní infrastruktura 

Podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se 

dopravní infrastrukturou rozumí pozemky a stavby pozemních komunikací, drah, vodních 

cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení. 

 

Doprava - záměrné a organizované přemísťování věcí a osob dopravními prostředky po 

dopravních cestách. Doprava je prakticky stejně stará jako lidstvo samo. Vývojem od 

primitivní přepravy aţ po současnou komfortní a výkonnou přepravu osob a nákladů se 

zvýšil význam dopravy. Doprava se tak stala nezbytnou nutností pro rozvoj společnosti a 

bezprostředně působí na udrţitelný rozvoj území, neboť lidstvo je jiţ řadu století zcela 

závislé na funkci dopravy, přestoţe jde pouze sluţbu. 

Dělení dopravy:  

 Silniční 

 Ţelezniční 

 Vodní 

 Leteckou 

 

V dopravě nelze očekávat jiný trend neţ stálý celosvětový vzestup objemů přepravy, 

vyvolaný růstem výroby, obchodu, spotřeby a také v souvislosti s vyuţíváním volného 

času. V současné době dominují v přepravě motorová vozidla s ohledem na jejich 

všestranné uţitné vlastnosti a pro ně výhodné ekonomické podmínky. 

Z těchto důvodů rozvoj území vyţaduje řešení dopravy jak ve fázi plánování, tak 

v průběhu existence a vývoje. Je nutné problematice dopravy věnovat náleţitou pozornost. 

Špatně navrţená dopravní obsluţnost a trasy dopravních cest včetně začlenění do krajiny 

způsobí v území špatnou funkci a tím negativně ovlivní ţivot obyvatelstva v území. 

Nároky na uspořádání dopravní infrastruktury obvykle jsou protichůdné. Je nutné zajistit 

dopravu poskytující maximální komfort, výkon, rychlost, pohodlí a současně bezpečnost 

s minimálními nároky na spotřebu energie při provozu, bez negativního vlivu na ţivotní 

prostředí a ţivot obyvatelstva a urbanisticky začlenit do okolní krajiny.  

 

Technická infrastruktura 

Podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se 

technickou infrastrukturou rozumí pozemky a stavby a s nimi provozně související zařízení 

technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, 
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stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační 

vedení, veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení, veřejné 

komunikační sítě, produktovody.   

       

Z výše uvedeného vyplývá, ţe se jedná o obsluţné systémy, plnící funkce při 

zabezpečování zásobování vodou, energiemi, zabezpečování přenosu informací, v 

zabezpečování odvádění odpadních vod a jejich následné čištění, odstraňování odpadů 

apod. Právní předpisy stanovují ochranná pásma, (u plynovodu také pásma bezpečnostní) a 

to jak k vedení, tak i ke stavbám, které souvisejí s příslušným technologickým zařízením. 

Tyto vymezená ochranná pásma jsou limitem vyuţití území a příslušné právní předpisy 

svými ustanoveními upřesňují vyuţívání území v těchto pásmech.  

 

Občanské vybavení 

Podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se 

občanským vybavením rozumí stavby, zařízení a pozemky slouţící například pro 

vzdělávání a výchovu, sociální sluţby a péči o rodiny, zdravotní sluţby, kulturu, veřejnou 

správu, ochranu obyvatelstva. 

Jedná se tedy o stavby: 

 pro vzdělávání a výchovu (jesle, mateřské školy, základní školy, střední školy, 

gymnázia, učiliště, vysoké školy, apod.) 

 pro sociální sluţby a péči o rodiny (dětské domovy, domovy pro seniory, domovy 

pro matky s dětmi, chráněné bydlení, azylové domy, kontaktní centra, intervenční 

centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, 

noclehárny, poradny – občanské, manţelské a rodinné, pro oběti trestných činů 

a domácího násilí, pečovatelské sluţby, denní a týdenní stacionáře, apod.) 

 pro zdravotní sluţby (ozdravovny, kojenecké ústavy, polikliniky, nemocnice, 

zdravotní střediska, odborné léčebné ústavy, lázeňské ústavy, transfůzní stanice, 

hygienické stanice, lékárny, prodejny zdravotnických potřeb, prodejny 

ortopedických potřeb, apod.) 

 pro kulturu (divadla, kina, muzea, galerie, hudební divadla, kulturní domy, 

společenské sály, apod.) 

 pro veřejnou správu (městské a obecní úřady, krajské úřady, finanční úřady, úřady 

práce, úřad ČSSZ, ţivnostenské úřady, katastrální úřady, dopravně – správní 

agendy, ministerstva, apod.) 
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 pro ochranu obyvatelstva (hasičské záchranné sbory, sluţebny městské 

policie, sluţebny policie ČR, Krajské úřady PČR, stálé ukryty, apod.) 

 

Veřejné prostranství 

Podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se 

veřejným prostranstvím rozumí prostranství zřizované nebo uţívané ve veřejném zájmu. 

 

Veřejným prostranstvím jsou tedy všechna náměstí, ulice, trţiště, chodníky, veřejná zeleň, 

parky a další prostory přístupné kaţdému bez omezení, tedy slouţící obecnému uţívání, a 

to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 
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2. Současný stav řešené problematiky 

 

Řešené území lokality Z 19 je rozvojové s rozlohou 5,03 ha. Není moţno ho ihned funkčně 

vyuţívat. Podmínkou k zástavbě rodinnými domy je opatřit území veřejnou 

infrastrukturou. 

 

 

2.1. Dopravní infrastruktura 

 

Současné dopravní řešení lokality je nedostatečné. Jedinou komunikací, ze které je moţno 

území obsluhovat je polní zpevněná komunikace, vedená podélně uvnitř území ze západu 

na východ. Asfaltový povrch komunikace končí u posledního rodinného domu na západ od 

řešeného území. Šotolinový nerovný povrch zpevněné plochy je nedostatečný nejen pro 

těţký provoz vzniklý při výstavbě, ale také pro pravidelný provoz, který vznikne 

vyuţíváním území k funkci bydlení. Dále je nemoţné z této komunikace obslouţit celé 

území, kdy na sever od této komunikace má tato plocha hloubku přibliţně 110 metrů a na 

jih přes 80 metrů.  

 

Z toho vyplývá, ţe je nutno vytvořit nové dopravní řešení celého území tak, aby celá 

plocha byla vhodně obslouţena bez jakýchkoliv omezujících faktorů. Tedy nutnost 

vybudovat novou síť místních obytných komunikací. Ve vlastnictví obce Prţna musí být 

kromě samotné stavby nově vybudované místní komunikace také pozemek nacházející se 

pod ní. Řešení komunikací musí být vytvořeny tak, aby z veřejného prostoru (obytná 

místní komunikace) byl bezproblémový přístup ke všem nově vytvořeným parcelám, a tím 

nedocházelo k nutnosti vytváření omezení ve formě smluv, věcných břemen: „právo chůze 

a jízdy“ apod. Jakékoliv omezení smlouvami, věcným břemenem, apod. vede k budoucím 

sporům. Těmto sporům vhodným řešením je nutno předcházet. 
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2.2. Technická infrastruktura 

2.2.1. Zásobování pitnou vodou 

 

V obci Prţno je vybudován veřejný vodovod, svěřen do správy SmVaK Ostrava a.s. 

Stávající vodovodní řády jsou kapacitně dostatečné i pro zásobování pitnou vodou pro 

budoucí objekty vystavěné na ploše Z 19. Je tedy nutno se na stávající vodovodní řád 

napojit. 

 

Obcí prochází přivaděč OOV Nová Ves - Baška DN 1200 od jihu k severu, který slouţí k 

zásobování pitnou vodou Ústavu sociální péče a několika dalších objektů a je z něj plněn 

vodojem Prţno. U severní hranice obce je z OOV provedená odbočka DN 150 za účelem 

zásobování pitnou vodou obec Janovice. 

 

Co je ovšem nedostatečné je samotný zdroj pitné vody, který zásobuje pitnou vodou celou 

obec Prţno. Tímto zdrojem je vodojem „Prţno“ o objemu 50 m
3
 umístěný na území 

Frýdlantu nad Ostravicí (v části Lubno). Jiţ dnes je kapacita vodojemu nedostatečná a 

dosahuje jen 40% maximální denní potřeby vody. Proto se plánuje přístavba stávajícího 

vodojemu o kapacitě 150 m
3
 se zachováním stejných úrovní hladin (394,50m n. m. aţ 

392,50 m n. m.).  

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe výstavba na ploše Z 19 je závislá na napojení na stávající 

vodovodní řád. Vytvoření nových rozvodů veřejného řádu je nutno tak, aby přípojky 

k novým objektům byly co nejméně problematické pro samotné připojení k novým 

objektům. Neměly by procházet pozemkem cizích vlastníků, aby opět nedocházelo ke 

sporům o věcném břemeni. Výstavba v celém rozsahu se doporučuje aţ po vybudování 

nového vodojemu o objemu 150 m
3
, tím se předejde případným problémům s nedostatkem 

pitné vody.  

 

Zásobováním pitnou vodou z vlastních studní pro celou plochu Z 19 nedoporučuji. Vznik 

nových studní v takovém počtu by mohl nepříznivě ovlivnit hydrogeologické podmínky. 

Mohlo by nastat, ţe nově vrtané studny by mohly stahovat vodu stávajícím objektům, které 

nejsou napojeny na vodovodní řád a řeší zásobovaní vodou ze své vlastní studny.  
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2.2.2. Odvádění splaškových vod a jejich následné čištění 

 

V současné době obec Prţno nemá vybudovanou kanalizační síť. Vyskytují se zde pouze 

úseky lokální dešťové kanalizace, do které jsou zaústěny splaškové odpadní vody z přilehlé 

starší zástavby. Ty jsou pak bez čištění vypouštěny do vodotečí, coţ je nepřípustné.  

Výjimkou jsou nové rodinné domy, které jsou povolovány pouze v případě, ţe vybudují 

vlastní akumulační nepropustné podzemní jímky, jejichţ obsah se musí pravidelně vyváţet 

na smluvně sjednanou čistírnu odpadních vod nebo si pořídí malé domovní čistírny 

odpadních vod, s následným odvedením přečištěných splaškových vod do řeky Ostravice. 

Další výjimky tvoří větší producenti splaškových vod a to výrobní areál v jiţní části obce a 

Ústav sociální péče, kde jsou opět vybudované lokální čistírny odpadních vod a přečištěná 

splašková voda je odvedena do řeky Ostravice. 

 

Pro důsledné odkanalizování obce je navrţena výstavba tlakové splaškové kanalizace 

s následným přečištěním v čistírně odpadních vod navrţené v západní části obce u 

Mlýnského náhonu leţící v blízkosti řeky Ostravice, kde budou následně vypouštěny 

přečištěné odpadní vody. Celý investiční záměr tlakové splaškové kanalizace se nachází ve 

fázi územního řízení. V případě výstavby obecní kanalizace je povinnost napojení všech 

objektů včetně objektů, které jsou napojeny na vlastní čističku odpadních vod, s výjimkou 

Ústavu sociální péče.  

 

Obec se rozhodla pro tlakovou kanalizaci díky cenové hladině, která se ve srovnání 

s gravitační kanalizací nachází mezi třetinou aţ polovinou. A to i přesto, ţe se do ceny 

tlakové kanalizace započítávají veškeré přípojky na pozemku soukromých vlastníků, 

akumulační nádrţe včetně drtičů odpadu a čerpadel pro kaţdý objekt. Je to tím, ţe se oproti 

gravitační kanalizaci ušetří za výkopové práce, které jsou při realizaci obecní kanalizace 

tou největší poloţkou. Tlaková kanalizace se pokládá do zeminy v nezámrzné hloubce, 

výkop kopíruje terén (není potřeba vytvářet spád, splašky jsou tlačeny čerpadly), dále šířka 

výkopu je podobná šířce výkopu pro obecní vodovod (DN kanalizačního polyetylénového 

svařovaného potrubí je obdobná jako DN vodovodního polyetylénového svařovaného 

potrubí). Potrubí se dodává v dlouhých návinech na bubnech, je potřeba minimálního počtu 

spojů, po uloţení úseku bez spoje je moţno výkop ihned zahrnout, v křiţování pod 

komunikacemi se provádí protlak, bez nutnosti překopu komunikace.  
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Naproti tomu gravitační kanalizace má objemově několikrát větší výkopové práce a po 

dobu realizace se takřka zastaví obecní ţivot, překopy komunikací způsobí, ţe část 

komunikací se musí opravit, nově vybudovat apod.  

 

Tyto důvody vedly k rozhodnutí zastupitelstva pro realizaci tlakové kanalizace. Také 

následný provoz nemá příliš vysoké náklady (náklady na provoz čerpadla: 0,5 kW/m
3
, 

revize, ţivotnost hydraulické části čerpadla cca osm let => oprava a renovace čerpadla. 

Celkové náklady se zhruba pohybují mezi 2 000,- aţ 3 000,- Kč/rok / jedna domácnost). 

 

Pro vymezeného území Z 19 z výše uvedeného vyplývá:  

 Povolování výstavby s moţností pořízení lokální čistírny odpadních vod a 

přečištěné splaškové vody odvést do vodoteče je v případě naší plochy nemoţné, 

neboť se v blízkém dosahu ţádná vodoteč nenachází. Vypouštění přečištěných vod 

do okolních pozemků je nepřípustné. 

 Povolování výstavby při vybudování vlastní akumulační nepropustné podzemní 

jímky, jejichţ obsah se musí pravidelně vyváţet na smluvně sjednanou čistírnu 

odpadních vod je také velmi problematické. Důvodem jsou ekonomické náklady na 

takto zneškodněné odpadní vody. Při vybudování podzemní jímky o velikosti 

přibliţně 8m
3
, coţ je zhruba objem nádoby fekálního vozu, náklady na odvoz 

tohoto objemu, práci a likvidaci splaškových vod na čističce odpadních vod 

představují přibliţně 1 700,- Kč. Průměrná domácnost rodinného domu naplní tuto 

jímku za dva aţ tři týdny. Náklady na likvidaci splaškových vod mohou tak 

překročit stotisícovou hranici za jeden kalendářní rok. Toto je silná motivace pro 

vytvoření nepovolených „trativodů“, poté se čerpá a následně odváţí pouze hustá 

hmota za delší časový úsek, řidší splaškové vody odtékají do okolních pozemků, 

coţ je nepřípustné z hlediska ochrany ţivotního prostředí. Kontrola na správnou 

funkčnost jímky například po roce provozu je těţce proveditelná a běţně se 

neprovádí. 

    

Z toho důvodů je výstavba na ploše Z 19 přímo závislá na vybudování obecní kanalizace. 
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2.2.3. Odvádění dešťové vody 

 

V současné době lokalita Z 19 po deštích nevyznačuje znaky podmáčeného pozemku a 

všechny dešťové vody dokáţe vsáknout do zeminy. Není tedy opodstatněný důvod 

dešťové vody odvádět. Dešťové vody budou přirozeně zasakovány. 

 

Je moţno neznečištěné dešťové vody ze střech objektů, odvádět do záchytných jímek 

s přepadem a s vybudovaným zasakovacím zařízením. Vyuţít dešťovou vodu je moţno 

ke kropení svého pozemku v suchých letních měsících, dále je moţno dešťovou vodu 

vyuţít jako uţitkovou vodu ke splachování záchodů po celý rok. Pro bezproblémové 

vyuţívání dešťové vody ze střech, správnou a bezproblémovou funkci čerpadla 

umístěného v záchytné jímce je vyţadováno občasné čištění okapových ţlabů a lapače 

okapové vpusti střešních vod, kde se dostává listí, které po čase začíná tlít, tím zhoršuje 

kvalitu dešťové vody, zatěţuje a ucpává čerpadlo.  

 

 

2.2.4. Zásobování plynem 

 

Jiţním výběţkem obce prochází plynovod VVTL Příbor - Třanovice DN 500, PN 63 a 

plynovod VTL Místek - Frýdlant DN 150, na kterém je umístěna regulační stanice 

VTL/STL Prţno. Před regulační stanicí odbočuje z VTL plynovodu větev DN 100 vedoucí 

plyn do regulační stanice Janovice. 

 

Hlavním zásobovacím plynovodním vedením je středotlaký plynovod DN 160 vedoucí z 

regulační stanice Prţno, na který jsou napojeny plynovody zásobující celé souvisle 

zastavěné území obce. Kapacita plynovodů je vzhledem k velikosti obce a jejímu 

předpokládanému rozvoji dostatečná. Pro zásobování plynem lokality Z 19 je nutno se 

napojit na STL plynovod. 

 

Výstavba na vymezené ploše není bezprostředně závislá na vybudování nového STL 

plynovodu. Územní plán předpokládá, ţe plynem bude zásobováno přibliţně 90 % nových 

objektů. V současné době ovšem existuje celá řada technologií určených na vytápění a 

dle mého názoru není moţno do budoucna počítat s tak vysokým procentním podílem 

připojených domácností na plyn. Například vyuţitím tepelného čerpadla k výtápění 
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objektu se dostaneme přibliţně na čtvrtinové roční náklady oproti běţnému plynovému 

vytápění. Původní investice je sice vyšší, ale návratnost se počítá do deseti let.  

 

 

2.2.5. Zásobování elektrickou energií 

 

Obec Prţno je zásobováno elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV, vedením VN č. 

28 spojujícího rozvodny Frýdlant nad Ostravicí a Riviera. Hlavní zásobovací vedení VN 

06 je provedeno v dimenzi 3x70 AlFe na stoţárech. 

Z hlavního vedení je napojeno devět distribučních trafostanic. Pro zásobování našeho 

vymezeného území je určena trafostanice: „7166 Na kopečku“. Tato je navrţená k 

přezbrojení ze 160 kVA na 400 kVA. Nově zesílená trafostanice pokryje spotřebu 

elektrické energie nejen na naší nově zastavěné ploše Z19, ale také spotřebu nových 

objektů na nové taktéţ rozvojové ploše Z21 a blízké okolí obou lokalit. 

 

Standardní výstavba na naší ploše je závislá na zesílení trafostanice, na kterou se s novými 

rozvody musíme napojit. Objekt, který od svého návrhu má stavebník zaloţen na 

energetické soběstačnosti, není závislý na připojení na elektrickou energii i na plyn. 

V budoucnu těchto objektů bude přibývat.  

 

 

2.2.6. Zásobování teplem 

 

Pro zástavbu všech objektů, jak stávajících, tak nově vystavených je v obci Prţno určen 

decentralizovaný způsob vytápění s individuálním vytápěním. Objekty vybavenosti a 

výroby taktéţ řeší vytápění pomocí samostatných podnikových a objektových kotelen. 

Ústřední zdroj tepla není v území provozován. Nejčastějším palivem stávající výstavby je 

plyn, pak elektřina, dřevo, černé uhlí, koks.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe není moţno se v Obci napojit na ústřední zdroj tepla a je 

nutno výtápění nových objektů řešit individuálně. 
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2.2.7. Telekomunikace 

 

Na území obci je zajišťován místní, meziměstský a mezinárodní telefonní styk spolu 

s dalšími sluţbami jako je TELEFAX, POSTFAX, veřejná radiokontaktní sluţba, veřejná 

datová sluţba, pronájem digitálních okruhů pro přenos dat, sluţby euroISDN, 

prostřednictvím telekomunikačních sluţeb Telecom a.s. Prţno patří do uzlového 

telefonního obvodu Frýdek-Místek a okolí – UTO - 558 a spadá do obvodu digitální 

telefonní ústředny ve Frýdlantu nad Ostravicí. Odtud je telekomunikačním kabelem 

napojena místní telefonní ústředna v centru obce. 

 

Dále na území vedou kabelové sítě obecního internetu, vzdušné propojení s veřejnou sítí 

mobilních telefonů (Oskar, EuroTel, T-Mobile, U-fon). 

  

Obcí procházejí dva podzemní dálkové optické kabely podél severní hranice obce a podél 

silnice III/48425. Další významné dálkové kabely vedou v souběhu s vedením VVTL 

plynu a podél ţelezniční trati. 

 

Pro výstavbu objektů lokality Z 19 z výše uvedeného vyplývá, ţe pokud budeme 

poţadovat zavedení pevné linky Telecom a.s., je nutné se na stávající síť napojit. To samé 

platí pro napojení obecního internetu. Toto však není bezpodmínečně nutnou podmínkou 

pro zajištění výstavby. V současné době je preferován telefonní styk přes mobilní 

operátory. Signál je přenášen pomocí vysílače vzduchem. Poloha lokality Z 19 zajišťuje 

signál všech mobilních operátorů, to samé platí i u vyuţití internetu.  

 

 

2.2.8. Radiokomunikace 

 

Kvalita vzdušného signálu příjmu televizního a rozhlasového vysílání je celkově 

vyhovující. Nad řešeným územím prochází tři méně významné radioreléové trasy Lysá 

hora - Místek, Lysá hora - Staříč a Lysá hora - Chlebovice. Ţádná z nich nemá vyhlášeno 

ochranné pásmo. 

 

Pro výstavbu objektů lokality Z 19 z výše uvedeného vyplývá, ţe signál televizního a 

rozhlasového vysílání je moţno přenášet pomocí běţné antény umístěné na střeše objektu 

nebo domovní antény umístěné uvnitř budovy.  



Diplomová práce: Bc. Radek Anýţ (2011) 

 

 

 
 

 
  

 
     23 

 
  

Pro digitální pozemní signál je zapotřebí digitálního televizoru nebo analogového 

televizoru a tzv. set-top boxu DVB-T tuner (Digital Video Broadcasting - Terrestrial), 

který převádí analogové pozemní vysílání na digitální. DVB-T tuner se připojí mezi anténu 

a televizor. Pokud budeme chtít sledovat digitální vysílání na počítači nebo notebooku, 

potom je třeba pořídit DVB-T kartu nebo USB modul. Pozemní vysílání má omezené 

mnoţství programů, které jsou poskytovány zdarma. Pokud budeme poţadovat signál 

vysílání polské republiky, případně Slovenska, musí mít v místě lokality pozemní signál 

určité kvality a je nutno si pořídit DVB-T tuner MPEG-4 s rozsáhlým multimediálním 

standardem. Při pořízení DVB-T tuneru MPEG-2 budeme mít zahraniční programy na 

televizoru pouze se zvukovým signálem, obrazový signál se nám nezobrazí. 

 

Pro příjem satelitních programů je zapotřebí satelitní přijímač DVB-S (Digital Video  

Broadcasting - Satelite) a parabolická anténa s konvertorem (LNB). Signál satelitního 

vysílání není přijímán z pozemních vysílačů, ale z antén umístěných na druţicích, které se 

nacházejí na tzv. geostacionární dráze přibliţně 36 tisíc km nad zemským povrchem. 

Druţice se pohybují stejnou rychlostí, jakou se otáčí naše Země a zachovávají si tak 

stejnou pozici. Trvale tak pokrývají stejnou plochu Země. Satelitní vysílání druţic 

určených pro příjem v České republice pokrývají celé území státu. V některých lokalitách 

se ovšem můţe stát, ţe ve výhledu na druţici překáţí např. výšková budova, strom nebo 

terénní nerovnost. Při instalaci satelitního kompletu je sloţité správné nasměrování 

satelitní antény, montáţ je tedy potřeba přenechat specializované firmě. Mezi 

programy vysílaných z druţic jsou programy volné (nekódované, zdarma) a kódované. 

Kódované programy jsou placené a pro jejich příjem je zapotřebí přijímač pro 

příjem kódovaných programů a příslušnou dekódovací kartu. 

 

 

2.3. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 

Do veřejného prostranství nepatří pouze urbanistické centrum obce všem volně přístupné. 

Do veřejného prostranství patří také plochy, na kterých jsou vedeny veřejné komunikace, 

které zabezpečují veřejný přístup ke všem pozemkům zastavěného i nezastavěného území 

v osobním vlastnictví. Také zastavěná plocha, navrţená pro veřejné zpřístupnění  patří 

mezi veřejná prostranství. V neposlední řadě do veřejných prostranství patří také plochy 

veřejné zeleně. 
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V zastavitelné ploše o výměře větší neţ 2 ha je nutno dle současných právních norem 

vymezit plochu pro veřejné prostranství. V našem případě lokality vymezeného území 

Z 19 je nutnost vytvořit kompoziční jádro, coby urbanistické subcentrum tak, jak je 

specifikován v územním plánu. Kromě návrhu dopravní infrastruktury, coţ se povaţuje za 

veřejné prostranství, diplomová práce řeší i vlastní urbanistické subcentrum v zastavěném 

území lokality Z 19.  

V současné době je vymezené území prosté od jakéhokoliv urbanistického subcentra, 

veřejné prostranství v lokalitě lze povaţovat pouze zpevněnou plochu polní komunikace.  

 

 

2.4. Občanské vybavení 

 

Podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se 

občanským vybavením rozumí stavby, zařízení a pozemky slouţící například pro 

vzdělávání a výchovu, sociální sluţby a péči o rodiny, zdravotní sluţby, kulturu, veřejnou 

správu, ochranu obyvatelstva. 

 

Pro zástavbu Lokality Z 19 se nepočítá s ţádnou výstavbou občanského vybavení.  
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3. Metodika řešení diplomového úkolu 

3.1. Charakteristika vstupních údajů 

 

Diplomová práce: („Územní studie vyuţití lokality Prţno Z 19“) se skládá z textové a 

grafické části. K jejímu vypracování bylo nutno nashromáţdit a prostudovat kvalitní 

podklady, mapy a texty apod. (mapy záplavových oblastí, geologické mapy – sloţení 

svrchní části půdy, radonové riziko, územní plán, polohopis umístění dopravní a technické 

infrastruktury, limity území, fotodokumentace vytvořená z místního šetření, apod.). 

Všechny vstupní informace a poznatky, ovlivňovaly výslednou diplomovou práci. 

 

 

3.1.1. Místní šetření 

 

  
 Komunikace vedoucí do obce z místa lokality Z 19     Asfaltový povrch končí u posledního RD 

  
Limita území – ochranné pásmo vedení VN  22kV         Pohled na sever od komunikace, místo napojení    

                                                                                                             na stávající zástavbu 
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Fyzickou návštěvou samotného místa 

vymezené lokality se získají prvotní 

informace o celém prostoru, o umístění 

území v rámci obce, o stavu dopravní 

infrastruktury, viditelná nadzemní 

technická infrastruktury apod. Činnost 

vykonána fyzickou návštěvou se obecně  

nazývá místní šetření. 

Pohled na jih od páteřní komunikace 

 

Informace získané z fyzické návštěvy ovlivní výslednou diplomovou práci a to tím, ţe na 

místě samém dochází ke zhmotnění představy o budoucí podobě lokality. Tato představa je 

podkladem pro činnost na grafické části diplomové práce.  

 

 

3.1.2. Územní plán obce 

 

Územní plán obce Prţno je pro tvorbu diplomové práce základním vstupním materiálem. 

Obsahem územního plánu je textová a grafická část. Jedná se o základní koncepční 

dokument obce k usměrňování jejího rozvoje, v území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly 

územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního 

rozvoje. Stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochranu hodnot území, plošné 

a prostorové uspořádání - "urbanistická koncepce", uspořádání krajiny a koncepci veřejné 

infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy 

a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému vyuţití 

znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření 

a pro územní rezervy a stanovuje podmínky pro vyuţití těchto ploch a koridorů. Územní 

plán přímo či nepřímo ovlivňuje ţivot kaţdého, kdo v území ţije.  

 

Územním plánem můţe být uloţeno pořízení územní studie nebo vydání regulačního plánu 

pro vymezenou plochu. Územní plán nelze měnit rozhodnutím podle správního řádu, jedná 

se o koncept dlouhodobé povahy s tuhou setrvačností, kde není moţno provádět unáhlené 

změny, bez důkladného posouzení vzájemných vazeb a širších souvislostí. Následky 

nesprávného a unáhleného plánování postihuje běţný ţivot obyvatel konkrétního území na 
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dlouhou dobu. Územní plán musí zajistit vyváţený vztah na poţadavky kvality ţivotního 

prostředí s hospodářským rozvojem, naplnit potřeby současné generace s ohledem na 

generace budoucí, tzn. tak, aby nebyly ohroţeny podmínky ţivota budoucích generací. 

 

Mapa funkčních ploch územního plánu (s vyznačením dotčeného území – lokality Z19) 

 

Územní plánování je soustavná činnost, technickým oborem, jenţ je usměrněn zákony a 

právními předpisy, řeší konkrétní území a výsledkem je dokumentace. 

 

Informace získané z územního plánu do značné míry ovlivňují výstupní práci. Územní plán 

je velmi důleţitým podkladem pro činnost jak grafické, tak textové části diplomové práce.  

 

 

3.1.3. Polohopis umístění infrastruktury 

 

Polohopis umístění infrastruktury nám dává informaci o přesném umístění, kde se 

technická či dopravní infrastruktura v daném území nachází. Tato informace je důleţitá 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Generace
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nejenom pro návrh napojení infrastruktury do řešeného území, ale i pro stanovení 

ochranných pásem, u plynového vedení se stanovuje také bezpečnostní pásmo. Ochranné 

pásmo je ohraničené území, v němţ je zakázána jiná činnost neţ ta, pro kterou bylo toto 

území vymezeno. V ochranném pásmu se v ţádném případě nesmí provádět stavební 

činnost.  

Informace získané z polohopisného uspořádání je podkladem pro činnost na grafické části 

diplomové práce.  

 

 

3.1.4. Limity území 

 

Limity území jsou výstupem základních informací z územního plánu a polohopisu 

infrastruktury a současně jsou vstupním podkladem pro další dílčí činnost na diplomové 

práci. Limity území vymezují prostor ochranných pásem. 

 

Údaje dané limitou území ovlivňují výslednou diplomovou práci a to v části moţného 

uspořádaní a urbanistického návrhu, neboť ho do značné míry omezují. Tyto data jsou 

velmi důleţitým podkladem pro činnost na grafické části diplomové práce.  

Limita tvořená ochranným pásmem VN 22 kV komplikuje uspořádání zástavby RD jihozápad Z 19 
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3.1.5. Katastrální mapa 

 

Katastrální mapa slouţí jako podklad, do kterého se vytváří většina výkresové 

dokumentace. Do katastrální mapy se zakresluje návrh na nové uspořádání parcel, návrh na 

uspořádání zastavění rodinnými domy, návrh dopravní infrastruktury a její napojení na 

polohopis stávajících komunikací, návrh na uspořádání nově vybudovaných inţenýrských 

sítí a jejich napojení na stávající sítě apod. Katastrální mapa je důleţitým podkladem pro 

činnost na grafické části diplomové práce.  

Ortofotomapa + katastrální mapa (s vyznačením vymezeného území – lokality Z19) 

 

 

3.1.6. Atlas záplavového území 

 

Atlas záplavového území toku Ostravice a jeho 

povodí slouţí k posouzení, zda dané území můţe 

být ohroţeno případnými povodněmi. Je 

podkladem pro posouzení, zda diplomová práce 

bude muset řešit i ochranu proti povodním.  
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3.1.7. Geologická mapa Prţna 

 

Geologická mapa Prţna a informativní geologický posudek je podkladem, jehoţ 

výsledkem jsou prvotní informace o podloţí nacházející se v lokalitě Z 19. Je podkladem 

pro posouzení, zda diplomová práce bude muset navrhnout řešení u nestabilního podloţí. 

 

 

3.1.8. Mapa radonového indexu 

  

Mapy radonového indexu Pržna z geologického posudku 

 

Mapa radonového indexu Prţna  je podkladem, jehoţ výsledkem jsou prvotní informace o 

riziku radonového nebezpečí působícího nejen v uzavřených objektech, ale také na kvalitu 

podzemních vod, vyuţívaných jako voda pitná, čerpána ze studní.  
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3.2. Vyhodnocení vstupních údajů 

 

Po kompletaci a studiu všech podkladů a na základě všech informací z nich získaných, 

vychází řešení diplomové práce.  

 

 

3.3. Volba metody řešení 

 

Metoda řešení: diplomová práce v první fázi sumarizovala všeobecné poznatky v úvodu 

tohoto textu, dále se seznamovala s obcí Pţno, a v závěru se podrobně zabývala dílčími 

činnostmi vymezenou lokalitou.  
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4. Rekapitulace základních poznatků o vymezeném území 

4.1. Obec Prţno 

 

Vymezené území náleţí do obce Prţno, okresu Frýdek - Místek 

Moravskoslezského kraje. Obec je co do rozlohy území a co do počtu 

obyvatel povaţována za malou obec, umístěnou v podhůří 

Moravskoslezských Beskyd. Leţí v sousedství města Frýdlant nad 

Ostravicí, které je povaţováno za bránu do Beskyd. Poloha k jiným významnějším městům 

v regionu: zmiňovaný Frýdlant nad Ostravicí leţí 4 kilometry jiţním směrem, na sever 29 

kilometrů se nachází Statutární město Ostrava, metropole Moravskoslezského kraje, dále 

25 kilometrů Havířov, 9 kilometrů okresní město Frýdek – Místek, na západ Příbor a 

Kopřivnice 23 kilometrů a 33 kilometrů na severovýchod město Třinec.  Obcí protéká řeka 

Ostravice.  

 

Rozloha území obce je 293 ha a ţije zde 1012 obyvatel, coţ představuje poměrně nízkou 

hustotu osídlení a to 3,45 obyvatel/ha. Převaţuje větší podíl obyvatelstva ţijících 

v individuální bytové zástavbě, v rodinných domech na území obce Prţno.  

 

Pracovní příleţitosti nachází občané ve Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí a v 

Ostravě. Prţno je členem Mikroregionu: Frýdlantsko - Beskydy. 

 

 

4.1.1. Historie obce 

 

Prţno vzniklo zřejmě jiţ před rokem 1573 na údolní záplavové nivě řeky Ostravice, jako 

lánová ves kolonizačního typu. Zpočátku byla součástí frýdeckého panství a byla pod 

správou panských úředníků. V archivních materiálech je moţné sledovat ţivot jejích 

obyvatel, kteří jako rolníci obdělávali půdu katastru, jehoţ výměra se pohybovala přibliţně 

300 ha. Hospodařilo zde okolo deseti sedláků, různý počet půlláníků, zahradníků, či 

chalupářů. Býval zde fojtský mlýn, lisovna oleje s pilou a zřejmě také dílny kováře, sedláře 

a různých řemeslníků, kteří tehdy neodmyslitelně patřili k obci.  

V době rozmachu se část obyvatel začala ţivit jako námezdní pracovní síly ve Frýdlantě 

nad Ostravicí a Bašce, kde se jiţ rozmáhala manufakturní výroba ţeleza. Právní 
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subjektivitu získala obec aţ po zrušení nevolnictví a roboty a po reformách správního 

uspořádání. K rozvoji obce přispělo také vybudování ţelezniční zastávky na trati Ostrava – 

Frýdlant v roce 1870. 

 

Na počátku 20. století se vytvářely Různé spolky (čtenářský, tělovýchovná jednota a 

záloţna). Od roku 1904 začal v obci působit hasičský sbor, který formálně existuje dodnes. 

Po druhé světové válce prošla obec v období industrializace Ostravska a socializací 

zemědělství určitým rozvojem, avšak nikoli překotným. V letech 1974-1989 byla obec 

součástí Frýdlantu nad Ostravicí. Pádem komunismu se obec opět osamostatnila a nastal 

růst počtu trvale ţijících obyvatel i počtu obytných domů. Roku 1991 měla obec 661 

obyvatel. V roce 2004 je to jiţ 770 obyvatel ţijících ve 210 domech a čtyřech domech 

bytových. V dalším roce byla dostavěna další dominanta obce – ústav pro mentálně 

postiţené „NÁŠ SVĚT“. Rázem se obec rychle rozrostla a spolu s dalšími stavebníky 

obytných domů dosáhlo Prţno k 1. 1. 2011 počtu 1012 obyvatel.  

 

 

4.1.2. Školství v Prţně 

 

První školní výuka začala v obci v roce 1844. Na začátku 19. století děti navštěvovaly farní 

školy na Borové v Malenovicích. V letech 1856-1873 se v Prţně vyučovalo na různých 

místech. Byla postavená první školní budova, ve které je nyní sídlo obecního úřadu. Druhá 

školní budova byla postavena v roce 1927 a dodnes slouţí jako základní škola. 

 

V současné době v Prţně probíhá výuka v základní škole s výukou 1. - 5. ročníku, tedy 

prvního stupně základního vzdělávání, se 49 ţáky. Výuka probíhá ve třech třídách, děti se 

učí ve třech učebnách, ve dvou učebnách se učí dva ročníky. Škola působí jako škola 

rodinného typu, protoţe se v ní všichni navzájem znají. Prostředí je velmi hezké a útulné, 

zkrátka domácí. Škola prošla nedávnou rekonstrukcí, je vybavena moderními výškově 

nastavenými lavicemi, interaktivními tabulemi. Kromě hlavních učeben škola má i učebnu 

informatiky, tělocvičnu a učebnu výtvarné výchovy, která je vybavena novým moderním 

nábytkem, tuto učebnu vyuţívá i mateřská škola a druţina. Základní škola je příspěvková 

organizace, jejíţ součástí jsou: 

 Základní škola, 

 mateřská škola s celodenním provozem, která má dvě oddělení,  
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  školní druţina, kterou navštěvuje 30 dětí základní školy, 

 školní jídelna s výdejnou. 

Pro zájmové činnosti dětí v budově školy fungují různé krouţky, například informatiky, 

hudebně pohybový, výtvarný, šachy, stolních her, sportovních her, ručních prací, 

zdravotnický. Ţáci mohou docházet i do náboţenství, coţ je nepovinný předmět. 

 

Mateřská škola je vybavena tak, aby dětem připomínala domácí prostředí. Škola i školka se 

zapojují do kulturního dění v obci. Pořádají různá kulturní vystoupení dětí nejen pro klub 

seniorů, ale i k Vítání nových občánků, besídky ke Dni matek, či ke Dni obce pořádají 

jarmarky a výstavky. 

 

 

4.1.3. Příspěvkové organizace 

 

Kromě příspěvkové organizace zabývající se školstvím, je v obci příspěvková organizace 

„Náš svět“, jenţ se zabývá poskytováním sluţeb sociální péče pro osoby zdravotně a 

mentálně postiţené. Jsou to převáţně lidé se sníţenou soběstačností, lidé postiţení tělesně i 

smyslově, mentálně postiţení, kteří vyţadují pomoc jiné fyzické osoby. Tato organizace 

zajišťuje tyto sluţby: 

 domov pro osoby se zdravotním postiţením 

 domov se zvláštním reţimem 

 chráněné bydlení 

 sociálně terapeutické dílny 

Areál příspěvkové organizace Náš svět byl v obci nově vybudován a otevřen v roce 2005. 

Jeho pobočka se nachází ve Frýdku Místku. Zaměstnává 164 zaměstnanců, celková 

kapacita je 196 osob. V roce 2011 byl obsazen 155 osobami, jeho terapeutická dílna má 50 

míst. 

 

 

4.1.4. Významné stavby v Prţně  
 

Významnou událostí v obci bylo v roce 1870 postavení ţelezniční zastávky na vybudované 

ţelezniční trati na trase Ostrava – Frýdlant nad Ostravicí, později prodlouţené do Kojetína. 

Jedinou historickou stavbou, která se v obci dochovala, je starý průplav pro plavení dříví k 
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vysoké peci v Bašce. Dominantou obce je římskokatolický kostel „Neposkvrněného početí 

Panny Marie“. Byl postaven na přání občanů v letech 1909 aţ 1910, ze sbírek z celého 

Slezska a Moravy. 

 

 

4.1.5. Sluţby, sport a volný čas v Prţně 

 

V budově obecního úřadu se nachází lékařská ordinace. Stomatologická ordinace je v 

budově školky. V obci se nachází prodejna smíšeného zboţí, čtyři restaurace, které 

poskytují občerstvení a teplá jídla po celý den.  

 

Pro sportovní vyţití jsou v obci dvě fotbalová hřiště a tenisový kurt. Obcí prochází modrá 

turistická značka trasy Palkovské Hůrky – Metylovice – Prţno – Janovice – Skalice - 

Baška a cyklostezka po silnici z Bašky do Frýdlantu nad Ostravicí. Z obce je výhled na 

nejvyšší vrchol Beskyd - Lysou horu, která měří 1328 m.n.m. Blízké okolí vybízí k 

rodinným výletům na kole, kde mírná stoupání střídají mírná klesání. Jiţním směrem z 

obce se dá dostat do osad Lubno a Malenovice a pokračovat na Lysou horu. Z obce lze jít i 

pěšky na výlety po turistické trase, která je vhodná pro zdatné i méně zdatné turisty. Jiţním 

směrem z obce se dá dojít kolem místního kempu Beskyd na okruţní vyhlídkovou trasu 

kolem sportovního letiště u Frýdlantu nad Ostravicí. Zde se pořádají vyhlídkové lety nad 

vrcholky Beskyd. Severním směrem se turisté mohou vydat pěším okruhem vedoucím přes 

okolní obce Janovice, Dobrá k vodní nádrţi Baška. Dále lze pokračovat přes osadu 

Hodoňovice a vrchol Metylovická hůrka zpět do Prţna. Cesta vede kolem dvou přírodních 

rezervací, které se nacházejí na vrcholcích Velký pahorek, jehoţ výška je 468 m.n.m., a 

Malý pahorek měřící 452 m.n.m. V rezervaci jsou zbytky bradlového útesu Západních 

Karpat. 

 

V obci Prţno se nachází sportovní klub Prţno. Prostřednictvím dotace z Regionálního 

operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, oblasti podpory „Rozvoj 

venkova“, došlo k rekonstrukci fotbalového hřiště. Dotace činila 92,5 % z celkových 

uznatelných nákladů projektu, zbytek hradila obec a část byla hrazena z rozpočtu 

Sportovního klubu. Rekonstrukce probíhala v roce 2008 a její náklady byly více neţ dva 

milióny korun. Součástí rekonstrukce bylo vybudování nových podkladních vrstev, 

umělého zavlaţování s výsuvnými postřiky a nového trávního výsevu. Nad rámec 
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rekonstrukce se musela vybudovat nová studna a zásobník na vodu pro zavlaţovací 

systém, drenáţní systém, který měl eliminovat podmáčení v deštivém období. 

Rekonstrukce byla ukončena v roce 2009. 

 

 

4.2. Lokalita vymezeného území  

 

Celková výměra vymezeného území umístěného v katastrálním území Prţno má rozlohu 

5,03 ha. 
 
Rozprostírá se na parcelách parc. č. 830/2, 830/3, 830/4, 830/5, 830/6, 830/7, 

830/8, 830/9, 830/10, 830/32, 830/33, 830/37, 833/1, 833/2, 898/22, 898/23, 898/25. 

 

Vymezené území není zastavěno, je zcela volné, zastavěné území je na západě od 

vymezeného území. Na tuto zastavěnou část je potřeba se napojit a urbanisticky začlenit do 

zastavěné částí obce. Nachází se v mírném severním aţ severovýchodním svahu, coţ je 

umístění z hlediska v posuzování tepelné techniky a energetiky budov nevýhodná pozice. 

Na severně orientované svahy dopadá v zimě aţ o 30% globálního slunečního záření méně, 

neţ na svahy jiţní.  

 

 

4.2.1. Geologické podloţí vymezené lokality 

 

Širší území včetně vymezené lokality se v katastru označuje „Na hlínách“. To ţe toto 

území v minulosti nebylo začleněno do stavebních pozemků a tudíţ nebylo zastavěno, má 

své opodstatnění. Hranice zastavěného území na západě leţí na geologické hranici. Dle 

orientačního geologického posudku má vymezená lokalita podloţí ze sprašové hlíny, 

zřejmě odtud pochází název „Na hlínách“. K ujištění, zda orientační posudek má pravdivá 

data, je zapotřebí detailního geologického průzkumu.  
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Geologického podloží vymezeného pozemku – index 13 : spraš, sprašová hlína (geologická mapa jako 

součást orientačního posudku) 
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Tabulka rizik 

orientačního 

geologického 

posudku 
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Spraše a sprašové hlíny jsou charakteristické coby úrodná půda a se svými některými 

specifickými geotechnickými vlastnostmi se obyčejně v územních plánech nezařazují coby 

zastavitelné pozemky. Pokud se tak stane, a to při změně územního plánu, vyvolává to jistá 

podezření, ţe změna územního plánu, není zcela standardní a ve své podstatě vyhrál osobní 

zájem jednotlivce nebo skupiny obyvatel nad obecným zájmem veřejným a přírodními 

zákonitostmi. Spraše se svými geotechnickými vlastnostmi náleţí ve znění ČSN 73 1001 

do skupiny zvláštních zemin. Jsou pórovité, namrzavé, silně stlačitelné a citlivé na rozdílné 

zatíţení při různé šířce základů. 

 

Jejich charakteristickou vlastností je velká namrzavou, ztráta hmotnosti při rozbřednutí 

a velká stlačitelnost a prosedavost. Prosednutí bývá zpravidla vyvoláno náhlým 

proniknutím vody pod základovou spáru (při náhlé změně reţimu podzemní vody, při 

porušení kanalizace, vodovodních řadů, v důsledku netěsnících rozvodů, uzávěrů bazénů 

apod.), má různou intenzitu v závislosti na skladbě spraší a hlavně velkou rychlost, coţ 

způsobuje velká napětí v konstrukcích, které se náhlým změnám nestačí přizpůsobit. 

Prosedání je tedy v podstatě jev, kdy k sedání daného objektu dochází náhle, hodnota 

sednutí je velká a napětí pod základovou spárou jsou ve větší hloubce koncentrovanější. Ve 

smyslu ČSN 73 1001 jsou spraše jakoţto jemnozrnné zeminy náchylné k prosedání. 

Důsledkem prosednutí jsou pak velké deformace na objektech. Často spraše obsahují 

sufozní dutiny (makropóry), které vznikají sufozí (tj. postupným vyplavováním jemnějších 

částic), coţ se rovněţ projevuje náhlou redukcí jejich objemu a přispívá k celkovému 

sedání. Z výše uvedených důvodů poskytují spraše jen podmínečně vhodnou základovou 

půdu. Podmínečně vhodnou jen pro zakládání nenáročných pozemních objektů. Všechny 

náročnější pozemní stavby je třeba zakládat aţ pod podloţí spraší, tvořenému metamorfity, 

popř. terasovými uloţeninami, vţdy po předchozím vrtném průzkumu.  

Z hlediska jejich pouţití pro podloţí komunikací odpovídají skupině VIII. Zeminy jsou 

namrzavé při napojení vodou nestabilní a velmi rozbřídavé. Poskytují málo vhodné aţ 

nevhodné podloţí. Do násypů jsou rovněţ málo vhodné aţ nevhodné. Jejich vhodnost do 

násypů lze zlepšit např. příměsí pojiv (vápno, cement, úlet, popílky a jejich kombinace). 

Spraše by však neměly být zastavovány také proto, ţe poskytují zemědělské půdy 

s vysokým produkčním potenciálem. 

 

Jedná se o geologický posudek orientační, proto je zapotřebí velmi podrobného 

geologického průzkumu a rozboru a to na kaţdé stavební parcele, s návrhem způsobu 
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zaloţení. Při zakládání je však nutno počítat s nepříznivými geotechnickými vlastnostmi jiţ 

v etapě projektování a vyloučit případné moţné havárie. Rodinné domy jsou sice 

nenáročné pozemní objekty, ale jsou zaznamenány i komplikace, které nastaly při zaloţení 

na spraši. Nejhorší kombinací je, kdy část objektu je zaloţena na štěrkovém podloţí a část 

na spraši. Nenadálé proniknutí vody pod základovou spáru v objektu zaloţeném ve svahu, 

způsobí, ţe část objektu sedne a část nikoliv, dochází k rychlým a nevratným deformacím a 

můţe dojít i k odtrţení a posunutí pouze částí objektu. Poté je objekt určen k demolici. 

Objekt, který se posune celý a rovnoměrně je ze statického hlediska menším rizikem.  

 

Doporučení: Výstavba co nejlehčích objektů, dispoziční návrh bez rozdílně zatíţených 

části objektu, zaloţení na ŢB desce, proti promrzání chránit základovou konstrukcí 

tepelnou izolaci (např. extrudovaným polystyrénem), Základovou spáru je třeba chránit 

před zaplavením (rozbřednutí) a promrznutím, místo zhutněného štěrkopísku pouţít 

například hubený beton.   

 

 

4.2.2. Výskyt radonu ve vymezené lokalitě 

 

Přítomnost radonu v podloţí je dalším rizikem dle orientačního geologického posudku.  

Radon (Rn-222) je zdraví nebezpečný prvek, který vzniká radioaktivní přeměnou uranu 

U-238. Radon můţe pronikat do objektů jednak z hornin a zemin, které jsou pod základy 

staveb, jednak z vody, dodávané do objektů a také ze stavebních materiálů, jejichţ 

základem jsou obvykle přírodní materiály. Hlavním a trvalým zdrojem radonu je však 

horninové prostředí. V určitých typech hornin a zemin jsou různé obsahy radonu v 

závislosti na jejich vývoji a sloţení. Radon je generován z podloţních hornin neustále, 

vzhledem k poločasu přeměny mateřského prvku uranu U-238 (cca 4,5 miliardy let) je 

uvolňování radonu časově neomezeným jevem. 

Radon se váţe se na aerosoly v ovzduší, které při vdechnutí ulpívají na plicní výstelce a 

zvyšují tak vnitřní ozáření lidského organismu, způsobující rakovinu plic.  

 

Ochrana proti radonu: Kaţdá hydroizolace provedená s velkou pečlivostí, prostá 

jakýchkoliv trhlin s pouţitým materiálem, jenţ izoluje nejen vlhkost, ale i prostupnost 

plynu, je dostatečnou ochranou proti pronikání radonu do objektu. V dnešní době se 

pouţívá materiál vyvinutý coby izolace jak proti vodě, tak proti radonovému plynu 
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například nopková folie. Radon proniká z podloţí i do venkovních prostor, ihned se ovšem 

zředí se vzduchem, takto zředěná koncentrace není škodlivá. V objektech se jeho 

koncentrace neustále zvyšuje, při nedostatečném větrání, z tohoto důvodu je nutno proti 

jeho pronikání do objektu se účinně chránit izolací. Perfektně zvládnutá hydroizolace 

s pouţitím vhodného materiálu je dostatečná ochrana. Radon se dostává i do spodní vody, 

ochrana proti tomuto nebezpečí je zajištění potřeby pitné vody z jiných zdrojů, nikoli 

z vlastní studny.  

 

 

4.2.3. Chemismus spodní vody vymezené lokality 

 

Dalším rizikem je chemismus spodní vody. V tomto ohledu je potřeba zjistit hladinu 

spodní vody. Chemická spodní voda má neblahý vliv na konstrukci základů. Doporučení: 

výstavba nepodsklepených objektů, základové konstrukce musí být mimo dosah hladiny 

spodních vod.  Úroveň hladiny spodní vody v podloţí spraše nebo sprašové hlíny bývá pod 

jejich bázi a podloţí bývá suché, zaleţí na mocnosti této vrstvy. Nepodsklepený objekt s 

mělkým zaloţením by měl zabezpečit, ţe se konstrukce základů dostane mimo dosah 

hladiny chemických spodních vod. 

 

 

4.3.   Návrh rodinných domů, jejich velikost, tvar, umístění 

  

Skutečná podoba zástavby bude vycházet z konkrétních poţadavků budoucích vlastníků 

stavebních parcel, budou se zde nacházet různorodá půdorysná a dispoziční řešení. 

V diplomové práci nelze přesně stanovit konkrétní typy budoucích rodinných domů, proto 

celá práce vychází pouze ze dvou obecných půdorysných návrhů, přičemţ jeden z nich je 

podrobněji řešen. Návrhy rodinných domů jsou v diplomové práci navrţeny ve dvou 

variantách, a to: 

 samostatně stojící rodinné domy obdélníkového půdorysu s jednou bytovou 

jednotkou umístěných na menších parcelách (menší rodinný dům na menších 

parcelách = dnešní trend a očekávaná realita v budoucnu), 

 samostatně stojící rodinné domy se dvěma bytovými jednotkami, umístěných na 

větších parcelách (v rámci diplomové práce detailněji řešen). 
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4.3.1.  Samostatně stojící rodinné domy s jednou bytovou jednotkou  

 

Samostatně stojící nepodsklepený jednopodlaţní rodinný dům s obytným podkrovím 

jednoduchého obdélníkového půdorysu o velikosti 9 m x 8,5 m, se zastavěnou plochou 

76,5 m
2
 a uţitnou plochou 100 m

2
, nabízí dispoziční řešení 4 + kk, coţ je plně dostačující 

pro bydlení průměrné rodiny. Navrhované rodinné domy jsou umístěny na menších 

parcelách hlavně na severu od páteřní komunikace. Malé rodinné domy na malých 

parcelách jsou v současné době trendem, který bezpochyby bude pokračovat i v letech 

následujících a to z ekonomických i ryze pragmatických důvodů, blíţe vysvětleno 

v kapitole 4.4. Trendy realitního trhu. Při přísném splnění kvality výstavby, technologie a 

pouţitých materiálů můţe tato budova splňovat podmínky a zařadit se do kategorie 

„pasivní budova“. 

 

 

4.3.2. Samostatně stojící rodinné domy se dvěma bytovými jednotkami  

 

Tento rodinný dům je v diplomové práci detailněji rozpracován. Jedná se o samostatně 

stojící nepodsklepený dvoupodlaţní rodinný dům základního čtvercového půdorysu 10,5 m 

x 10,5 m s přistavěným prostorem pro garáţování dvou automobilů o rozměru 5,5 m x 7 m, 

ve 2.NP vyuţit k obytným místnostem. Zastavěná plocha rodinného domu je 148,75 m
2
. 

Tyto RD jsou umístěné na jiţní straně od páteřní komunikace, na pozemcích o rozloze 

větších neţ 1000 m
2
, z důvodu bydlení 2 rodin. Kaţdá rodina má tak moţnost v rámci 

pozemku vytvoření svého soukromí. Dispoziční řešení:  

 Bytová jednotka A: 2+1, umístěná v 1.NP s uţitnou plochou 71,46 m
2
 a vchodem 

na terasu o ploše 30 m
2
.  

 Bytová jednotka B: 5+1, obytné místnosti jsou umístěné ve 2.NP. V 1.NP je 

umístěná chodba se schodištěm a šatnou. Uţitná plocha bytové jednotky B je 

121,99 m
2
. 

 Společné prostory pro obě bytové jednotky je vstupní chodba do RD (2,88 m
2
) a 

garáţ pro 2 automobily (30 m
2
). 

 

Rodinné domy s ohledem na podloţí musí mít co nejniţší hmotnost, proto je navrhováno 

dvouplášťové řešení z pórobetonových tvárnic Ytong Lambda o tloušťce nosného zdiva 

37,5 cm a následného zateplení čedičovou vlnou Rockwool o tloušťce 12.5 cm. Sokl bude 
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zateplen extrudovaným polystyrenem, základová konstrukce včetně základové spáry bude 

chráněna proti promrznutí. Objemová hmotnost zdiva Ytongu Lambda je 350 kg/m
3
 

v suchém stavu, výpočtová objemová hmotnost zdiva bez omítek je 500 kg/m
3
, návrh 

vychází z faktu, ţe podrobný geologický průzkum potvrdí nález informativního 

geologického posudku a bude vysloven poţadavek na výstavbu objektů v lokalitě 

z lehkých materiálů.  
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4.4.   Trendy realitního trhu 

4.4.1. Základní pojmy realitního trhu  

 

Realitním trhem se rozumí trh s nemovitostmi.  

 

Nemovitosti: dle definice občanského zákoníku se za nemovitosti povaţují pozemky a 

stavby spojené se zemí pevným základem, přičemţ všechny věci, které podle této definice 

nejsou nemovitostmi, jsou povaţovány za věci movité a logicky nejsou součásti realitního 

trhu. 

 

Pozemek: část zemského povrchu včetně vodních ploch. Pozemky mají různé hranice, 

podle jejich funkce. Základní hranice je hranice vlastnická, od sousedních pozemků je 

můţeme dále funkčně oddělit hranicí územně správní jednotky, hranicí katastrálního 

území, hranicí druhu pozemku apod. Součásti pozemku jsou trvalé porosty s vegetační 

dobou delší neţ dva roky. Stavba se za součást pozemku nepovaţuje. A to od roku 1950 

doposud. Toto se má změnit v novém Občanském zákoníku, který 9. 11. 2011 Poslanecká 

sněmovna schválila a postoupila Senátu.  Stavba je i dnes povaţována za samostatnou věc 

a tím je umoţněno rozdílné vlastnictví ke stavbě a pozemku. Vlastník pozemku tedy není 

automaticky vlastníkem stavby.   

                                                       

Stavba: veškerá stavební díla, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a 

dobu trvání. Ze staveb jsou tedy nemovitostmi ve smyslu Občanského zákoníku pouze ty 

stavby, které jsou spojeny se zemí pevným základem. Proto stavba, která není spojena se 

zemí pevným základem je povaţována za věc movitou za stavbu je povaţována budova, 

hala, ale i studna, oplocení apod., za nemovitost je povaţována ovšem pouze ta stavba, 

která je spojena se zemí pevným základem. Ne kaţdá stavba je tedy povaţována za 

nemovitost. Např. lehká montovaná stavba, neukotvena pevným základem není 

nemovitostí. Z tohoto plyne: realitní trh je trhem lokálním. Montovanou stavbu je moţno 

naloţit jeřábem, odvést a prodat kdekoliv jinde. Fakt, ţe nemovitost je nepřemístitelná, je 

s ní moţno obchodovat pouze tam, kde je umístěná.  

 

Trţní cena: hodnota vyjádřena penězi, tzn. částka vycházející z realitního trhu = kupní 

ceny. Při stanovení trţní ceny nemovitosti se vychází porovnáním uskutečněných prodejů 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=151&typ=r&refresh=yes&levelid=oc_313.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hranice_(rozmez%C3%AD)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hranice_(rozmez%C3%AD)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hranice_(rozmez%C3%AD)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh_pozemku
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=151&typ=r&refresh=yes&levelid=oc_022.htm
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obdobných nemovitostí v daném místě a daném čase. Trţní cena není stanovena 

znaleckým posudkem (administrativní cena), ten se zpracovává dle cenových předpisů dle 

zákona 151/1997 Sb. v platném znění. V současné době administrativní cena slouţí pouze 

jako podklad pro výpočet daně z převodu nemovitostí, tzn. pro potřeby finančního úřadu, 

neboť daň z převodu nemovitostí se stanovuje dle ceny zjištěné (znalecký posudek) nebo 

ceny sjednané (kupní cena) z té, která je vyšší. V ostatních případech se zpracovává odhad 

trţní ceny (banky, pojišťovny, majetkové vypořádání, dědické řízení apod.)  

 

Cenové předpisy: Tyto hrály nezastupitelnou úlohu v době komunistické minulostí, kdy 

jiné ocenění nemovitostí nebylo moţné. Jakousi setrvačností se bohuţel cenové předpisy 

dochovaly do dnešní doby, i kdyţ dnes plní funkci pouze pro daňové účely. Rozdíl mezi 

trţní cenou a administrativní cenou můţe být i desítky procent, třebaţe tvůrci cenových 

předpisů z trţních cen se snaţí vycházet.  

Na počátku 90. let jsme byli svědky prudkého růstu trţních cen nemovitostí a trh 

s nemovitostmi nefungoval coby indikátor hospodářských cyklů, kdy pokles cen je 

povaţován za počátek recese a růst je naopak obrat ke konjunktuře. Ceny nemovitostí 

rostly i přesto, ţe celková ekonomika ztrácela dech. Je to specifický jev u 

postsocialistických zemí, kdy se silně omezený komunistický trh proměňuje k trţnímu 

prostředí, země se otevře zahraničnímu kapitálu a trh s nemovitostmi se začíná probouzet. 

Cenové předpisy slouţící k oceňování nemovitostí se snaţí v této době dohánět trţní ceny a 

jsme svědky, kdy vyhláška, ještě neţ se stala účinnou, byla nahrazena vyhláškou novou, 

s novými koeficienty, tak aby administrativní ceny nebyly zcela mimo realitu. První 

instituce, které začaly znalecké posudky (administrativní ceny) odmítat, byly banky, ty 

totiţ odmítly poskytovat úvěry na pochybných podkladech.   

 

Segmenty realitního trhu: Segmentem trhu se rozumí přesné vymezení druhu, se kterým 

se obchoduje. Nemovitostí samy o sobě představují široký sortiment druhů. Např.:   

 Obytné 

 Obchodní 

 Zemědělské 

 Průmyslové apod. 

Samozřejmě se základní druhy dále dělí: např. obytné – bytové domy - rodinné domy – 

bytové jednotky apod. další moţné dělení dle konstrukce, materiálu (panel, cihla…) nebo 

prodej, pronájem. Kaţdá kategorie má další podkategorie např. rodinné domy: moderní 
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novostavby, starší vily, zemědělské usedlosti, apod. Variant a modifikací je mnoho. 

V zásadě jde o vymezení daného objektu a posoudit rozsah trhu, na něţ nemovitost působí. 

Jaká skupina obyvatelstva by o nemovitost mohla projevit zájem, jak velká mnoţina 

zájemců by to mohla být a posuzovat také mnoţinu podobných nabídek nemovitostí 

v okolí. Znalost segmentu realitního trhu je zvláště nutná při určování trţních cen.  

 

4.4.2.  Vývoj trţních cen v době krize 

Trh s nemovitostmi je indikátorem ekonomiky dané země. V době hospodářského růstu 

ceny nemovitostí rostou, v době recese, ceny klesají. Je nutno si ovšem uvědomit, ţe 

realitní trh má velkou setrvačnost a na změny reaguje velmi pomalu, hlavně ve vztahu 

k nabídkovým cenám. Dále je potřeba si uvědomit, ţe nabídkové ceny nejsou cenami 

skutečného prodeje a nelze ani blíţe specifikovat koeficient, kterým se nabídková cena 

můţe vynásobit, při hledání trţní ceny, třebaţe si spousta odhadců a znalců takto pomáhá. 

V době krize je totiţ tento koeficient daleko niţší číslo, neţ v době ekonomické prosperity. 

Ochlazení realitního trhu přichází daleko dříve, neţ se o krizi začíná hovořit a to v době, 

kdy ještě nabídkové ceny stoupají, neboť stoupají určitou setrvačností z uplynulého 

období.  

 

Opatrnější chování obyvatelstva v době recese se projeví odloţením nákupu nejprve 

nemovitostí, následuje trh s automobily (v této době se začíná hovořit: „začíná krize“, 

třebaţe realitní trh pocítil ochlazení jiţ před 4-5 měsíci), dále se odkládá nákup draţšího 

spotřebního zboţí, nakonec se krize dotkne i trhu s potravinami. Při následném 

ekonomickém růstu se obnoví trh s potravinami, následně se zlepší situace na trhu se 

spotřebním zboţím, více se utratí za dovolenou apod., vzpamatovává se trh s novými 

automobily a teprve následně se začíná probouzet trh s nemovitostmi, jenţ je zasaţen 

recesí po nejdelší dobu. Firmy působící na realitním trhu se pokouší probudit trh různými 

marketingovými triky a akcemi (automobil zdarma, dovolená zdarma apod.), přeţít na trhu 

v době krize je totiţ velmi těţké a sloţité a to i proto, ţe se jedná o dlouhodobou záleţitost.  
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4.4.3.  Různý pokles trţních cen v různých segmentech trhu v době krize 

To ţe krize má vliv na vývoj cen obecně na realitní trh je vysvětleno výše, ovšem je zde 

patrný různý vývoj cen v různých segmentech realitního trhu. Nejpatrnější pokles cen je u 

nekvalitních bytových jednotek v panelových domech a na druhé straně segment realitního 

trhu se stavebními pozemky si cenu víceméně drţí na stejné úrovni. Má to svá zdůvodnění.  

Byt v panelovém domě: Tlakem na rychlý prodej prázdného zanedbaného bytu 

v panelovém domě, který je těţké bez následných úprav i pronajmout, je skutečnost, ţe 

vlastník této bytové jednotky musí hradit náklady spojené s provozem celé budovy, tedy 

fond oprav, náklady na vytápění apod. K pronájmu bytu v tomto stavu nalezne pouze 

nespolehlivého nájemníka. Delším otálením tak vlastníku bytové jednotky vznikají 

náklady. Tyto okolnosti vedou k rozhodnutí sníţení nabídkové ceny.  

Stavební pozemek: (povaţován pozemek, který je v územním plánu určený například 

k umístění stavby individuální bytové zástavby). Jediným nákladem pro vlastníka je daň 

z nemovitosti a benzín do sekačky při občasném sekání travního porostu a to proto, aby 

pozemek nevypadal příliš zanedbaně. Faktem je, o kterém vlastník pozemků samozřejmě 

ví, ţe stavebních pozemků není mnoho. Jeho celková výměra je jednou dána územním 

plánem. Z těchto důvodů na prodej nemusí spěchat.  

 

 

4.4.4.  Chování bankovního sektoru 

 

Bankovní sektor je významný účastník na realitním trhu, zvláště v současné době, kdy 

drtivá většina obchodů s nemovitostmi je závislá právě na bankovních úvěrech. Bankovní 

sektor dokáţe poptávku podnítit, ale také ztlumit. Byli jsme svědky, kdy banky půjčovaly 

100% trţní ceny z nemovitosti, neboť si od počátku devadesátých let příliš zvykly na trend 

růstu trţních cen nemovitostí v čase. Nutno také podotknout, ţe podlehly tlaku 

developerských firem, které bankovní sektor v této úvaze utvrzovaly. Tímto samozřejmě 

poptávku sám bankovní sektor podněcoval. Trţní cena se nezdravě a uměle navyšovala 

takto uměle vytvořenou poptávkou. Přišla krize a s ní hořké probuzení. Naproti tomu se 

bankovní sektor choval aţ příliš obezřetně, coţ poptávku naopak utlumoval, dnes opět 

banky o klienty bojují, ale dlouhodobou krizí trh ochladl a znejistěl. Jak dlouho krize 

na realitním trhu potrvá a kam se ceny dostanou, zcela jistě nevědí ani ekonomičtí 

analytici.  
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4.4.5. Malé rodinné domy na malých pozemcích – realita budoucnosti 

 

Vývojem na realitním trhu, na limitech předem dané výměry stavebních pozemků ve 

vhodných lokalitách, na předpokladu chování bankovního sektoru, na závislosti výstavby 

právě na hypotéčních úvěrech lze zcela zodpovědně říci: „Malé rodinné domy na malých 

pozemcích je realita budoucnosti“. Vývoj trţních cen stavebních pozemků významně 

neovlivnila ani ekonomická krize a na trţní ceně se nijak zásadně neprojevila a jeho 

konečné mnoţství bude hlavním faktorem v zásadním obratu myšlení, co se týče uvádění 

optimální velikosti k umístění stavby. Dnes se můţeme přesvědčit, ţe se navrhuje ideální 

plocha pozemku okolo 1 500m
2
 – 2 000m

2 
 k umístění stavby rodinného domu. O tuto 

plochu samozřejmě půjde, pokud máme představu o domě s velkým zázemím, s okrasnou 

zahradou, sportovní plochou, velkým bazénem apod. Pokud se ovšem jedná o pozemek, 

jenţ není zásadně limitován ochranným pásmem k umístění rodinného domu, pro 

průměrnou rodinu, která stavbu financuje hypotečním úvěrem, o tenisovém kurtě na svém 

pozemku nepřemýšlí a doposud rodina bydlela v panelovém bytě na 40m
2
, pak při 

vhodném tvaru bude stačit poměr zastavěné plochy budovy k celkové výměře pozemku cca 

1:3 aţ 1:4, samozřejmě je nutno dodrţet minimální vzdálenosti od sousední nemovitosti, 

coţ je minimálně 7 m nebo minimální vzdálenost od společné hranice sousedního 

pozemku, coţ jsou 2 metry.  

„Jiţ 375 m
2
 je dostačující plocha pozemku k umístění samostatně stojícího rodinného 

domu o zastavěné ploše 75m
2
“, toto jsou slova, která v budoucnu zcela reálně uslyšíme. 

Zkusme tyto údaje podrobněji rozebrat.  

Rodinný dům o zastavěné ploše 75m
2
 umístěný na pozemku 375 m

2
: po ekonomickém 

zváţení cen zemních prací a zakládání staveb přichází rozhodnutí, ţe je ekonomicky 

výhodnější dvoupodlaţní řešení rodinného domu o menší zastavěné ploše. Tedy při 

uváţlivé dispozici rodinného domu na 1.NP a obytném podkroví vytvoříme cca 100 m
2
 

uţitné plochy a vytvoříme bytovou jednotku 4+kk. To zcela jistě bude dostačující 

průměrné rodině ţijící ve 2+1 nebo 3+1 panelového bytu. Okolní pozemek o ploše 300m
2
, 

bude dostačovat k vytvoření garáţového stání, k umístění pergoly a zcela jistě zbude 

prostor i k umístění houpačky. Dalším argumentem pro pořízení malého pozemku je také 

fakt, ţe s velikostí pozemku rostou i náklady na jeho údrţbu. K vytvoření soukromí není 

potřeba velkého pozemku, stačí vhodně zvolené oplocení. Ekonomické důvody nejsou 

jediné, proč se do budoucna musíme prostorově uskromnit. Ve 21. století společnost bude 
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řešit obrovský problém, kdy u nás bude 1 200 000 bytových jednotek panelové zástavby 

čekat na demolici. V současné době se snaţíme zvýšit ţivotnost panelové zástavby pomocí 

zateplení. Vnější plochy nenamrzají, netrhá se vnější krytí výztuţe, tím se neodhaluje, 

prodluţuje se ţivotnost. Přestoţe se v zateplování provádí spousta chyb, které sniţují 

ţivotnost samotného zateplení, oddálíme tím samotnou demolici 1 200 000 bytových 

jednotek, přesto na nás čeká. Na původním pozemku se postaví zcela jistě nové bytové 

domy, ale lze s úspěchem pochybovat, ţe původní počet bytových jednotek opět 

postavíme. Bytové jednotky se obecně rozrostou nikoliv do výšky, ale plochy. Stoupne 

počet bydlících ve vlastním domě. Také z těchto důvodů vzniká nutnost prostorově se 

uskromnit, kromě ryze ekonomických důvodů. Dalším důvodem je samotný vzhled. Na 

velkých pozemcích většinou bývají neupravené nevzhledné travnaté plochy. Na údrţbu 

1500m
2
 co 2 dny na úpravu „anglického trávníku“ prostě nezbývá čas. Se závistmi se 

díváme na západní sousedy na upravené parcely, ty ovšem nejsou tak obrovské. O vzhled 

se starají zahradnické firmy, které si účtují za kaţdý m
2
.  U nás se o vzhled staráme 

většinou sami, ale nezbývá nám na úpravu čas. Další důvod, proč se přiblíţit k hustotě 

zastavění západním sousedům.   

Nové pozemky se nedají vyrobit, jejich mnoţství je konečné. 
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5.  Návrh zástavby území  

Návrh zástavby území je řešen ve dvou variantách. 

 

 

5.1.  Návrh: 1. varianta 

Tato varianta je v rámci diplomové práce dále detailněji řešena a to návrhem dopravního 

řešení a návrhem technické infrastruktury. Vybraná varianta nabízí ekonomické řešení 

s lepší dopravní obsluţnosti navrţeného veřejného prostranství, s větším počtem 

navrţených stavebních pozemků, určených pro zastavění rodinnými domy.  

 

Celá nová zástavba bude řešena výstavbou samostatně stojících rodinných domů. 

Samostatně stojící rodinné domy jsou navrţeny ve dvou verzích a to rodinný dům 

jednoduchého obdélníkového půdorysu o velikosti 9m x 8,5m, umístěných na menších 

parcelách. Na větších parcelách je navrţen rodinný dům se 2 bytovými jednotkami o 

základním rozměru 10,5 m x 10,5 m, s přistavěnou garáţí pro 2 automobily o velikosti 5,5 

m x 7 m. Tento rodinný dům je v rámci diplomové práce podrobněji dispozičně řešen. 

Skutečná podoba zástavby bude ovšem jiná, bude vycházet z konkrétních poţadavků 

budoucích vlastníků stavebních parcel, budou se zde nacházet různorodá půdorysná a 

dispoziční řešení. V diplomové práci nelze přesně stanovit konkrétní typy budoucích 

rodinných domů, proto celá práce vychází pouze ze dvou obecných půdorysných návrhů, 

přičemţ jeden z nich je podrobněji řešen.  

 

Východní části prochází nadzemní vedení VN 22 kV spol. ČEZ, které vede podepřené na 

ocelových příhradových sloupech. Území kolem vedení je limitováno ochranným pásmem 

a to 7 metrů na kaţdou stranu od krajního vodiče.  

 

V Jiţní části je navrţeno umístění 10 samostatně stojících nepodsklepených 

dvoupodlaţních rodinných domů o dvou bytových jednotkách se zastavěnou plochou 148, 

75 m
2
, nabízející dispoziční řešení 2+1 a 5 + kk. V severní části je výše uvedený RD 

umístěn 1, tím bude vytvořeno 22 bytových jednotek. Tyto RD jsou umístěné na 

pozemcích o rozloze větších neţ 1000 m
2
. Kaţdá rodina má tak moţnost v rámci pozemku 

vytvoření svého soukromí. 
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V severní části je navrţeno umístění 25 samostatně stojících rodinných domů 

jednoduchého obdélníkového půdorysu o velikosti 9 m x 8,5 m nepodsklepených 

jednopodlaţních s obytným podkrovím, umístěných na menších parcelách, s dispozičním 

řešením 4 + kk a zastavěnou plochou 76,5 m
2
, umístěné na pozemcích o rozloze do 1000 

m
2
. V jiţní části se nachází 7 těchto RD.  

 

Celkem se na vymezeném území nachází 54 bytových jednotek.   

 

V jiţní části je navrţen Veřejný prostor ve formě 2 víceúčelových hřišť vhodných pro tyto 

sporty: 

 házená 

 malý fotbal 

 tenis 

 volejbal 

 košíková 

Tento prostor je navrţen coby volně přístupné hřiště. Děti a mládeţ vedená ke sportu nemá 

tendenci inklinovat ke drogám, které dnes mezi mladými lidmi hojně rozšířené, coţ 

způsobuje velký problém ve společnosti. Volně přístupnou sportovní aktivitou je vhodné 

preventivní řešení. U sportovní plochy je navrţeno parkování pro 14 automobilů.  

 

 

5.1.1. Dopravní řešení  

 

V návrhu je páteřní komunikací, která je vedená podélně uvnitř lokality. Jedná se o 

rozšířenou původní šotolinovou zpevněnou plocha s novým asfaltovým povrchem. Šířka 

páteřní místní obousměrné komunikace je navrţena 6 metrů. Komunikace pro pěší o šířce 

1,5 metrů je vedena na jiţní straně páteřní komunikace. Na Páteřní komunikaci jsou 

napojené komunikace a to:  

 Jednosměrná komunikace objíţdějící celou severní část s vjezdem na západě a 

výjezdem opět na páteřní komunikaci na východě území. Šířka místní jednosměrné 

komunikace je navrţena 4,5 metrů s komunikací pro pěší o šířce 1,5 metrů. 

 Jiţní část obsluhuje jednosměrná komunikace objíţdějící celou jiţní část s vjezdem 

na západě a výjezdem na plánovanou komunikací v územním plánu značenou jako 
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VD 3. Šířka místní jednosměrné komunikace je navrţena 4,5 metrů s komunikací 

pro pěší o šířce 1,5 metrů 

 Vjezd na parkoviště pro 14 automobilů na východní straně od sportoviště.  

Návrhová rychlost pro všechny nově navrţené místní komunikace je 30 km/hod. 

 

 

5.1.2. Zásobování pitnou vodou 

 

Zásobování pitnou vodou je navrţeno napojení na stávající veřejný vodovodní řád, jenţ je 

kapacitně dostatečný pro zásobování pitnou vodou pro budoucí objekty vystavěné na ploše 

Z 19. Trasa nového vodovodního řádu kopíruje trasy nově navrţených komunikací pro 

pěší. Zásobování pitnou vodou nových objektů bude provedeno přes domovní redukční 

ventily. Jednotlivé nové objekty budou zásobeny pitnou vodou přípojkami napojenými na 

nově vedený veřejný vodovodní řád. Napojení je podmíněno po vybudování nového 

vodojemu o objemu 150 m
3
. Zásobováním pitnou vodou z vlastních studní pro objekty 

plochy Z 19 na základě předběţného geologického posudku se vylučuje.  

 

 

5.1.3. Odvádění splaškových a dešťových vod  

 

Z nových objektů budou splaškové vody odváděny gravitačně do čerpací jímky, opatřené 

čerpadlem s drtičem nečistot. Pomocí ovládací automatiky a snímače hladiny se obsah 

jímky vyčerpá do veřejného řádu tlakové kanalizace a odtud do čističky odpadních vod 

umístěné v západní části U mlýnského náhonu, v blízkosti řeky Ostravice. Trasa 

kanalizačního řádu kopíruje trasy nově navrţených komunikací. Celý investiční záměr 

tlakové splaškové kanalizace se nachází ve fázi územního řízení. Výstavba objektů na 

ploše Z 19 je podmíněno výstavbou veřejného kanalizačního řádu. 

 

Likvidace dešťových vod je navrţeno přirozeným zásakem. Je moţno neznečištěné 

dešťové vody ze střech objektů, odvádět do záchytných jímek s přepadem a s 

vybudovaným zasakovacím zařízením. Vyuţít dešťovou vodu je moţno ke kropení svého 

pozemku v suchých letních měsících, dále je moţno dešťovou vodu vyuţít jako uţitkovou 

vodu ke splachování záchodů po celý rok.  
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Pro bezproblémové vyuţívání dešťové vody ze střech, správnou a bezproblémovou funkci 

čerpadla umístěného v záchytné jímce je vyţadováno občasné čištění okapových ţlabů a 

lapače okapové vpusti střešních vod, kde se dostává listí, které po čase začíná tlít, tím 

zhoršuje kvalitu dešťové vody, zatěţuje a ucpává čerpadlo.  

 

 

5.1.4. Zásobování zemním plynem  

 

Hlavním zásobovacím plynovodním vedením je středotlaký plynovod DN 160 vedoucí z 

regulační stanice Prţno, na který jsou napojeny plynovody zásobující celé souvisle 

zastavěné území obce. Kapacita plynovodů je vzhledem k velikosti obce a jejímu 

předpokládanému rozvoji dostatečná. Pro zásobování plynem lokality Z 19 je nutno se 

napojit na STL plynovod. Nově navrţená trasa nového plynovodního řádu kopíruje trasy 

nově navrţených komunikací. O napojení plynu k objektu rozhodnou budoucí majitelé 

rodinných domů. 

 

 

5.1.5. Zásobování teplem 

 

V návrhu je předpokládáno, ţe kaţdý objekt bude vytápěn individuálně.  

Moţnosti:  

 vytápění plynovým kotlem, díky závislosti na „generálnímu dodavateli plynu 

(Rusko)“ nelze plně doporučit. Záleţí na rozhodnutí budoucího majitele rodinného 

domu 

 tepelná čerpadla:  doporučený moderní systém vytápění 

 elektrické lokální topidla (přímotopy): nelze doporučit (podmínečně doporučeno 

v kombinaci s jiným zdrojem vytápění) 

 vytápění elektrickým kotlem: lze doporučit v kombinaci s jiným zdrojem (kotle na 

dřevní pelety nebo krbová kamna s horkovzdušnými rozvody apod.) 
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5.1.6. Zásobování teplou uţitkovou vodou (TUV) 

 

V návrhu je předpokládáno, ţe kaţdý objekt bude Zásobován TUV individuálně. Moţných 

řešení je mnoho. Pomocí kotlů, které objekt budou také vyhřívat, bojlerů, průtokových 

ohřívačů, pomocí slunečních kolektorů apod. Jde o individuální rozhodnutí nových 

vlastníků objektů.  

 

 

5.1.7. Zásobování elektrickou energií 

 

Hlavní zásobovací vedení VN 06 je provedeno v dimenzi 3x70 AlFe na stoţárech. 

Z hlavního vedení je napojeno devět distribučních trafostanic. Pro zásobování našeho 

vymezeného území je určena trafostanice: „7166 Na kopečku“. Tato je navrţená k 

přezbrojení ze 160 kVA na 400 kVA. Nově zesílená trafostanice pokryje spotřebu 

elektrické energie nejen na naší nově zastavěné ploše Z19, ale také spotřebu nových 

objektů na nové taktéţ rozvojové ploše Z21 a blízké okolí obou lokalit. 

 

Standardní výstavba na naší ploše je závislá na zesílení trafostanice, na kterou se s novými 

rozvody musíme napojit. Objekt, který od svého návrhu má stavebník zaloţen na 

energetické soběstačnosti, není závislý na připojení na elektrickou energii i na plyn. 

V budoucnu těchto objektů bude přibývat.  

Nové trasy podzemního vedení bude provedeno podél oplocení. Jednotlivé objekty budou 

napojovány pomocí NN přípojek. 

 

 

5.1.8. Informační sítě 

 

V obci je moţné napojení na síť informačních a komunikačních sítí (Telecom, kabelová 

televize apod.).  
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5.1.9. Odpadové hospodářství 

 

Odpadové hospodářství, tzn. svoz a následná likvidace odpadu je zabezpečena v rámci celé 

obce Prţno. Odpadové nádoby musí být umístěny na místě přístupném z komunikace tak, 

aby k nim měli pracovníci likvidační firmy přístup. Tato sluţba je zpoplatněná. 

 

 

5.2.  Limity území  

 

Limity území jsou vymezeny ochrannými pásmy. Významným limitujícím omezením na 

východě území tvoří nadzemní vedení VN 22 kV spol. ČEZ, které vede podepřené na 

ocelových příhradových sloupech. Území kolem vedení je limitováno ochranným pásmem 

a to 7 metrů na kaţdou stranu od krajního vodiče. 

 

 

5.3.  Ţivotní prostředí 

 

Zástavba řešeného území nemá negativní vliv na ţivotní prostředí. Celá zástavba se 

doporučuje vhodně doplnit zelení. Veřejný prostor víceúčelového hřiště je opticky oddělen 

vzrostlou zelení. 

 

 

5.4.  Návrh: 2. Varianta 

 

Tato varianta není v rámci bakalářské práce dále detailněji řešena. Nebyla vybrána pro 

další zpracovávání, neboť nenabízí ideální komunikační řešení, nabízí menší počet 

stavebních parcel. 

 

Celá nová zástavba bude řešena výstavbou samostatně stojících rodinných domů. 

Samostatně stojící rodinné domy jsou navrţeny ve dvou verzích a to rodinný dům 

jednoduchého obdélníkového půdorysu o velikosti 9m x 8,5m, umístěných na menších 

parcelách. Na větších parcelách je navrţen rodinný dům se 2 bytovými jednotkami o 

základním rozměru 10,5 m x 10,5 m, s přistavěnou garáţí pro 2 automobily o velikosti 5,5 
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m x 7 m. Tento rodinný dům je v rámci diplomové práce podrobněji dispozičně řešen. 

Skutečná podoba zástavby bude ovšem jiná, bude vycházet z konkrétních poţadavků 

budoucích vlastníků stavebních parcel, budou se zde nacházet různorodá půdorysná a 

dispoziční řešení. V diplomové práci nelze přesně stanovit konkrétní typy budoucích 

rodinných domů, proto celá práce vychází pouze ze dvou obecných půdorysných návrhů, 

přičemţ jeden z nich je podrobněji řešen.  

 

Východní části prochází nadzemní vedení VN 22 kV spol. ČEZ, které vede podepřené na 

ocelových příhradových sloupech. Území kolem vedení je limitováno ochranným pásmem 

a to 7 metrů na kaţdou stranu od krajního vodiče.  

 

V Jiţní části je navrţeno umístění 11 samostatně stojících nepodsklepených 

dvoupodlaţních rodinných domů o dvou bytových jednotkách se zastavěnou plochou 148, 

75 m
2
, nabízející dispoziční řešení 2+1 a 5 + kk. V severní části je výše uvedený RD 

umístěn na sedmi parcelách, tím bude vytvořeno 36 bytových jednotek. Tyto RD jsou 

umístěné na pozemcích o rozloze větších neţ 1000 m
2
. Kaţdá rodina má tak moţnost 

v rámci pozemku vytvoření svého soukromí. 

V severní části je navrţeno umístění 4 samostatně stojících rodinných domů jednoduchého 

obdélníkového půdorysu o velikosti 9 m x 8,5 m nepodsklepených jednopodlaţních 

s obytným podkrovím, umístěných na menších parcelách, s dispozičním řešením 4 + kk a 

zastavěnou plochou 76,5 m
2
, umístěné na pozemcích o rozloze do 1000 m

2
. V jiţní části se 

nachází 7 těchto RD.  

 

Celkem se na vymezeném území nachází 47 bytových jednotek.   

 

V severní části části je navrţen Veřejný prostor ve formě 2 víceúčelových hřišť vhodných 

pro tyto sporty: 

 házená 

 malý fotbal 

 tenis 

 volejbal 

 košíková 
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Tento prostor je navrţen coby volně přístupné hřiště. U sportovní plochy je navrţeno 

parkování pro 18 automobilů.  
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6. Předpokládané náklady navrhovaného řešení 1. Varianty 

 

Hrubý propočet nákladů je zpracován na základě podkladů cenových ukazatelů měrných 

jednotek pro rok 2011dle cen RTS Brno (Silové vedení dle cen ÚRS Praha). Jedná se o 

hrubý propočet, tudíţ o hrubý odhad nákladů, skutečné náklady se mohou od propočtu lišit.  

 

 

6.1.  Investiční náklady [náklady na výstavbu stavebních objektů (SO)] 

 

6.1.1. SO Komunikace 

 

Komunikace s povrchem: Kryt z kameniva obalovaného ţivicí  

Jedn. Cena: 2 462,-  Kč/m
2
     mnoţství: 4 350 m

2
         Celkem: 10 709 700,- Kč  

 

 

6.1.2. SO Komunikace pro pěší 

 

Komunikace s povrchem: Kryt z betonové dlaţby  

Jedn. Cena:  777,-  Kč/m
2
                mnoţství: 1 150 m

2
         Celkem:      893 550,- Kč  

 

 

6.1.3. SO Víceúčelová hřiště 

 

Vybavené sportoviště s protiskluzovým povrchem 

Jedn. Cena:  500 000,- Kč                      mnoţství: 2 ks         Celkem:    1 000 000,- Kč 

 

 

6.1.4. SO Vodovod 

 

Vodovod, PE, DN 100 

Jedn. Cena: 2 442,-  Kč/m        mnoţství: 880 m              Celkem: 2 148 960,- Kč  

 

 

http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/Cen_ukazatele_2010.html
http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/Cen_ukazatele_2010.html
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6.1.5. SO Kanalizace splašková tlaková 

 

Kanalizace splašková z PE, DN 100 

Jedn. Cena: 2 442,-  Kč/m        mnoţství: 1 000 m           Celkem: 2 442 000,- Kč  

Přečerpávací jímka včetně technologie 

Jedn. Cena: 25 000,-  Kč/ks        mnoţství: 42 ks               Celkem: 1 050 000,- Kč  

 

 

6.1.6. SO Silové vedení NN  

 

Silové vedení NN 

Jedn. Cena: 1 016,-  Kč/m        mnoţství: 1 240 m             Celkem:   1 259 840,- Kč  

 

 

6.1.7. SO Sdělovací vedení   

 

Sdělovací vedení NN 

Jedn. Cena: 760,-  Kč/m                  mnoţství: 1 240 m          Celkem:    942 400,- Kč  

 

 

6.1.8. SO Plynovod 

 

STL plynovod, IPE, DN 63 

Jedn. Cena: 1 115,-  Kč/m        mnoţství: 890 m             Celkem:    992 350,- Kč  

 

 

6.1.9. Rekapitulace investičních nákladů 

 

Náklady na výstavbu stavebních objektů                             Celkem: 21 438 800,- Kč                                   

Rezerva 

Rezerva je stanovena na 6 %. 

21 438 800,- Kč * 0,06 =  Celkem:  1 286 328 Kč 

Investiční náklady                                  Celkem: 22 725 128,- Kč 
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6.2.  Ostatní náklady 

 

6.2.1. Projektová dokumentace 

 

Náklady na projektovou dokumentaci jsou stanoveny dle výkonového a honorářového řádu 

ČKAIT: 1,45 % z předpokládaných investičních nákladů na stavbu. 

22 725 128,- Kč * 0,0145 =           Celkem:   329 514,- Kč 

 

 

6.2.2. Zařízení staveniště 

 

Náklady na zařízení staveniště + náklady na inţenýrskou činnost jsou stanoveny na 5 % 

z investičních nákladů. 

22 725 128,- Kč * 0,05 =                 Celkem:  1 136 256,- Kč 

 

 

6.2.3. Pozemky 

 

Náklady na výkup stavebních pozemků bez infrastruktury v dané lokalitě vychází ze 

stanovení trţní ceny. Tato je stanovena s ohledem na lokalitu a kvalitu pozemku na  

350 Kč/m
2
. Rozloha vymezeného území je 5,03 ha. 

50 300 m
2
 * 350,-  Kč  =            Celkem: 17 605 000 Kč 

 

 

6.2.4. Rekapitulace ostatních nákladů 

 

Ostatní náklady                                                                   Celkem: 19 070 770,- Kč 
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6.3.  Celkové náklady 

 

Investiční náklady                          Celkem: 22 725 128,- Kč 

Ostatní náklady                                                           Celkem: 19 070 770,- Kč 

 

Celkové náklady                                             Celkem: 41 795 898,- Kč (bez DPH) 
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7. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout komplexní řešení vyuţití území, zastavění novými 

rodinnými domy v lokalitě Z 19 Prţno. Navrţená zástavba se odklonila od územního plánu 

a to v návrzích na velikosti jednotlivých stavebních parcel. Územní plán v regulativech 

vymezuje minimální plochu stavebních parcel na 1 300 m
2
, coţ v budoucím vývoji 

povaţuji za neudrţitelné. Důvody, které mě vedly k návrhu menších parcel jsem uvedl 

v kapitolách 4.3. a 4.4. Celá nová zástavba je v návrhu řešena výstavbou samostatně 

stojících rodinných domů. Ty jsou pak navrţeny ve dvou verzích a to rodinný dům 

jednoduchého obdélníkového půdorysu o velikosti 8,5 m x 9 m, s jednou bytovou 

jednotkou umístěných na menších parcelách a rodinný dům o rozměrech 10,5m x 10,5m 

s garáţí pro 2 automobily 7 m x 5,5 m se dvěma bytovými jednotkami, umístěných na 

větších parcelách (u tohoto typu splňuji podmínku návrhu minimální plochy parcel).  

Skutečná podoba zástavby ovšem bude vycházet z konkrétních poţadavků budoucích 

vlastníků stavebních parcel, budou se zde nacházet různorodá půdorysná a dispoziční 

řešení. V diplomové práci nelze přesně stanovit konkrétní typy budoucích rodinných 

domů, proto celá práce vychází pouze ze dvou obecných půdorysných návrhů. 

V diplomové práci v textové části jsou pojmenována moţná rizika a moţné chyby, které by 

mohly nastat s návrhem na řešení.  

 

Navrţená územní studie můţe být přínosná coby podklad pro vytvoření regulačního plánu 

dané lokality. Dále vidím přínos pro obec Prţno, neboť nabízí jedno z několika moţných 

řešení dané lokality. V neposlední řadě můţe studie oslovit investora, který následně studii 

můţe vyuţít jako svůj podnikatelský developerský záměr. 
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