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1.  Úvod 
 

Stavebnictví je složitá disciplína, jež v sob� skloubí mnoho v�dních obor�, disciplín, 

profesí a v neposlední �ad� osob s rozdílnými názory na výsledek jejich snažení. Hlavním 

cílem stavebnictví je uspokojovat rozdílné nároky a pot�eby z hlediska sociálního, 

ekonomického, právního, estetického a zvlášt� pak nároku ekologického. Jeho historie 

sahá až do pradávných let, kdy si lidé budovali obydlí v jeskyních �i ve skalách  

a po st�nách vytvá�eli malby pro rozdílnou ú�elnost prost�edí. Princip stavebnictví z�stal 

nepozm�n�n, avšak veškerá technika a materiály se postupn� vyvíjely. I p�es dnešní již 

známý krátkodobý úpadek produkce v tomto oboru, je stavebnictví bráno jako nezbytné, 

stále aktuální a vždy bylo a bude odrazem prosperity státu. 

Obor m�stské stavitelství a inženýrství se vztahuje na problematiku m�st vzhledem 

k bydlení i ob�anské vybavenosti. Zaobírá se d�ležitými odv�tvími stavebnictví, jako jsou 

urbanismus a územní plánování, zabývá se technickou a dopravní infrastrukturou m�sta  

a zahrnuje právní a ekonomické disciplíny, uplatn�né pro projektování a inženýrskou 

�innost [5]. Celá bakalá�ská práce je navrhována dle stanovených požadavk� v souladu 

s tímto oborem. 

Ostrava se potýká s �adou problém� aglomerace. Je to dáno rychlým ztvárn�ním 

m�sta, které v té dob� spolu s výstavbou bylo bráno jako velice imponující. V dnešní dob� 

má ovšem opa�ný výsledek. Díky náro�né a zdlouhavé revitalizaci území, t�žby a jejího 

vysokého útlumu, jež byla hlavním úkolem m�sta, se Ostrava potýká s pojmem 

desurbanizace. Tento pojem je charakterizován výstavbou nových staveb za hranicemi 

m�st. Proto je nutné za�ít využívat plochy v intravilánu m�sta, proluky, jež jsou 

obestav�ny okolní zástavbou.  

Centrum m�sta je charakterizován m�stskou zástavbou tvo�enou vesm�s 

polyfunk�ními domy, snažící se docílit vícefunk�ních ploch s r�znorodou pracovní dobou 

a zajišt�ní služeb a obchodu pro obyvatele. Rozumí se tím spojení funkce bydlení s funkcí 

výrobní, obchodu nebo služeb. Pro m�stskou zástavbu je to tedy vyhovující �ešení, proto 

mým úkolem je navázat na tyto požadavky, zajistit dostate�ný standard pro bydlení  

i ob�anskou vybavenost a vytvo�it vhodné spole�enské podmínky a prost�edí pro další 

rozvoj m�sta. 
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2.  Rekapitulace teoretických východisek 
�

2.1 Názvosloví 
�

Proluka 

Nezastav�ný prostor ve stávající souvislé zástavb� v�etn� nezastav�ného nároží, který je 

ur�en k zastav�ní. [6]  
 

Nároží ulic 

Roh, ve kterém se stýkají a protínají dv� ulice pod n�jakým úhlem. 

 

M�stská památková zóna 

Ucelené �ásti historických m�st nebo �ásti krajinného celku, jejichž území má významnou 

památkovou hodnotu a které p�edstavuje památkové hodnoty odpovídající chrán�nému 

urbanistickému souboru. Charakter území zde neur�ují jednotlivé památky, ale p�dorys, 

prostorová skladba a panoráma. [6] 
 

Polyfunk�ní d�m 

Polyfunk�ní d�m je d�m zajiš�ující více funkcí. Ve vyšších podlažích jsou situovány 

bytové jednotky a do podlaží nižších se umis�uje výroba, obchod nebo služby. Vhodný pro 

umíst�ní v historických �ástech m�st a zpravidla je realizován jako zástavba proluk  

�i nároží. [7] 

 

Pavla�ový d�m 

D�m, jehož hlavním znakem je vodorovná komunikace – pavla�, vedená po venkovním 

pr��elí budovy. Uplatn�ní u nedostate�ného proslun�ní stran objektu a jako bariérový d�m, 

chránící obytnou �ást p�ed hlukem a m�stským prost�edím. M�že se jednat o pavla� 

otev�enou nebo uzav�enou, ze které jsou zp�ístupn�ny jednotlivé bytové jednotky. Sm�rem 

k pavla�i se umís�uje p�íslušenství s kuchyn�mi a na opa�nou stranu se orientují obytné 

místnosti. [7] 

 

Mezonetový byt 

Vícepodlažní byt umíst�ný v bytovém dom�.  
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2.2 Legislativa 
 

Navrhované objekty jsou �ešeny dle platné legislativy. Respektuje požadavky zákona  

�. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním �ádu a jeho provád�cí vyhlášky  

�. 503/2006 sb., o podrobn�jší úprav� územního �ízení, ve�ejnoprávní smlouvy a územního 

opat�ení, kde textová i grafická �ást je v souladu s p�ílohou �. 4 této vyhlášky. 

Dopl�ujícími legislativami nezbytnými pro návrh jsou vyhlášky �. 268/2009 sb.,  

o obecných technických požadavcích na stavbu a vyhlášky �. 398/2009 sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb a dále dle 

p�íslušných �eských technických norem (�SN). 

 

2.3 Podklady pro zpracování bakalá�ské práce 
 

Do podklad� nezbytných pro vypracování návrhu pat�í veškerá vyjád�ení k existenci 

inženýrských sítí dot�eného území, vyjád�ení bá�ského ú�adu z d�vodu umíst�ní stavby  

v území dobývacích prostor, Územní plán m�sta Ostravy z roku 1994 ve zn�ní platných 

p�edpis�, fotodokumentace sou�asného využití území a fotodokumentace vzpjatá  

s pat�i�nou historií. Dalším podkladem výpis z katastru nemovitostí a mapové podklady 

získané ze základní báze geografických dat (ZABAGED) - ortofoto, výškopis a polohopis. 

 

2.4 Charakter zástavby v centrech m�st a jejich blízkého okolí 
 

Centra m�st jsou p�irozená jádrová t�žišt� s funk�ními, spole�enskými i sociálními faktory 

charakterizována soust�ed�nou zástavbou se zvýšenou technickou a ob�anskou 

vybaveností. V�tšinou se setkáváme s polyfunk�ní strukturou, která spojuje funk�ní složky 

osídlení a zárove� odd�luje obt�žující funkce. 	ešením osídlení je výstavba polyfunk�ními 

domy, což umožní spojení bydlení s výrobou �i r�znorodými službami. Zástavba 

m�stských �ástí je spojována s �adou výhod, avšak ovliv�ována je i negativn�. Kladem této 

struktury zástavby se bere spojení bydlení a práce, blízká návaznost na kulturní a sportovní 

vyžití a vynikající dopravní obsluha, která má i negativní vlivy z hlediska hlu�nosti a 

negativního ú�inku na životní prost�edí. Zápornou hodnotou je také zp�sob a variantnost 

výstavby, jež jsou zna�n� omezeny jak malou plochou, tak nato�ením stran objekt� dle 

požadavk� na sv�tové strany a tím zaru�ení normovaného osv�tlení. [1], [2] 
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3.  Základní poznatky o vymezeném území 
 

3.1 Lokalita 
 

Svou rozlohou a po�tem obyvatel M�sto se pyšní t�etím nejv�tším m�stem �eské 

republiky, které zárove� plní funkci centra Moravskoslezského kraje. Na jeho rozlohu 

21 423 ha, rozd�lenou do 23 samostatných obvod�, p�ipadá 306 128 obyvatel, datovaný 

k 1. 1. 2011. Názvy - ,,ocelové srdce republiky“ �i „m�sto uhlí a železa“, jež byly k tomuto 

m�stu v p�edešlých letech p�i�azeny, jasn� poukazují na jeho industriální historii. Ostrava 

je situována na velice strategickém míst�, kde zaujímá nadregionální význam, který je dán 

napojením na blízké hranice s Polskem a Slovenskem. P�esn�ji se m�sto rozkládá kolem 

soutoku �ek Ostravice s Odrou, kde nadmo�ská výška je nam��ena mezi 208–334 metry 

nad mo�em. Zastoupeny jsou zde architektonické slohy funkcionalismus, klasicismus a 

secese, to znamená p�evážn� ú�elové stavby s jednoduchými tvary, pravidelný �ád, jasnost 

a um��enost dopln�nou o výtvarné um�ní st�edov�kých nebo moderních vzor�. Výstavba, 

která byla zap�í�in�na objevem uhlí a následným rozvojem železáren a tím koncentraci 

t�žkého pr�myslu, p�isp�la ke smutnému faktu, že m�sto Ostrava je rekordmanem 

zne�išt�ného ovzduší v celé evropské unii. 

Moravská Ostrava a P�ívoz je m�stským obvodem rozprostírající se mezi �ekami 

Odrou a Ostravicí, jež je vym��en svou katastrální vým�rou 1 353 ha a po�tem obyvatel 

40 958 datovaných k 30. 6. 2010. Tento obvod spojuje dv� celé místní �ásti a katastrální 

území Moravská Ostrava a P�ívoz, které tvo�í historické jádro dnešní Ostravy. Toto 

pom�rn� rozsáhlé území bylo od pradávna vstupním místem do Moravské brány, kudy 

procházely význa�né obchodní cesty, spojující st�edomo�ská západoevropské oblasti s 

Pobaltím. 

Osada P�ívoz vznikla v místech brodu p�es �eku Odru, jehož název je odvozen od 

slova p�evoz. Rokem 1847 byla ukon�ena výstavba hlavního nádraží a tím napojení na 

železni�ní tra� Víde� – Krakov, což vedlo k dynamickému rozvoji a p�em�ny malé 

zem�d�lské vsi P�ívoz v pr�myslové m�sto. Výstavba m�stské struktury P�ívozu byla 

dodržována dle regula�ního plánu Camilla Sitteho, kde jeho kompozice je �ešena jako 

uzav�ené jednotlivé bloky, které jsou situovány kolem hlavní komunikace k nádraží. 
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V centrální �ásti se nachází prostorné obdélníkové nám�stí s dominujícím dvou v�žím 

farním kostelem. P�ívoz je vzpjat s historických a secesním stylem. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Obr. 1 ortofotomapa m�stského obvodu Moravská Ostrava a P�ívoz [20] 

 

3.2 Význam �ešeného území 
 

	ešené území je vymezeno pojmem proluka, což je nezastav�ný prostor, v�tšinou nijak 

nevyužitá plocha, situována ve stávající souvislé zástavb� a ur�ena k zastav�ní. Vzhledem 

k malé ploše v rozsáhlé m�stské zástavb� a snahy o co nejlepší využití se zástavba 

navrhuje jak do výšky, tak do hloubky. Vznik proluk v intravilánech m�st je v�tšinou 

p�í�inou demolice již stávajících nevyhovujících objekt�. Tudíž je zapot�ebí nadále 

využívat. Hlavním významem je tedy znovuobnovení m�stské struktury, nejvhodn�jší 

využití dané lokality k zajišt�ní r�zných pot�ebných funkcí a jakýsi standard pro bydlení i 

ob�anskou vybavenost. D�ležitým faktorem je vytvo�it vhodné spole�enské podmínky a 

prost�edí pro další rozvoj m�sta. 

V mém p�ípad� daná lokalita spadá pod m�stskou památkovou zónu, tudíž výška 

budovy kopíruje stávající okolní objekty a st�ny objektu lícují s uli�ní �árou okolní 

zástavby. 	ešená oblast je dnes z �ásti využita jako plocha pro parkování a zbylá �ást je 

pln� nevyužita. V d�ív�jších dobách ulice tý�ící se územím byla nazývána Masarykova, na 

�ešené území 
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které byla umíst�na stavba, kopírující okolní zástavbu a lemující nároží. Doklady o této 

stavb� se nedochovaly, avšak na fotografiích z let 1984 a 1985 m�žeme vid�t situaci p�ed a 

po demolici, kdy první snímek je ukázkou p�vodní zástavby a druhý následné proluky po 

odstran�ní objektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 fotografie p�vodní zástavby [21] 

 

 
Obr. 3 fotografie proluky vzniklé odstran�ním p�vodní zástavby [21] 
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3.3 Širší vztahy 
 

Statutární m�sto Ostrava vytvá�í dopravní uzel a k�ižovatku Moravskoslezského kraje, 

jímž prochází d�ležitá silni�ní tepna dálnice D1 pokra�ující sm�rem na Brno, Prahu,  

a která dále navazuje na evropskou dálni�ní sí�. Dostupnost Ostravy je zajišt�na i leteckou 

dopravou, kde dopravní plochy – mezinárodní Letišt� Leoše Janá�ka Ostrava, znám�jší 

spíše pod názvem Letišt� Mošnov, se nachází mimo zastav�né území na okraji m�sta cca 

20 km od centra Ostravy. D�ležitou dopravní sí� tvo�í železni�ní tra�, která je zastoupena 

p�ti nádražími s vysokým po�tem projížd�jících spoj�. 

	ešené území se nachází na parcelách obdélníkového tvaru v severovýchodní �ásti 

Ostravy v m�stském obvod� Moravská Ostrava a P�ívoz, v jehož t�sné blízkosti je 

zastoupena pouze silni�ní a železni�ní doprava. Terén je rovný a p�evládající sm�r v�tru je 

jihozápadní. 

Nároží ur�ené k zastav�ní jsou ohrani�eny ulicemi Chopinova a Mariánskohorská. 

Ve sm�ru hlavního tahu I/58 (ulice Mariánskohorská) navazujícími komunikacemi II/647 

a II/470 se nachází severovýchodním sm�rem m�stská �ást Slezská Ostrava (dále Rychvald 

a Bohumín), jihozápadn� s napojením na komunikaci II/647 Mariánské hory a Hulváky 

(dále sm�r Nový Jí�ín a Olomouc). Toutéž komunikací se sm�rem na východ nachází 

m�stská �ást Pet�kovice (dále Opava) a jižn� se nachází ve sm�ru komunikace I/56 

m�stská �ást Ostrava – Jih pokra�ující ve sm�ru na Frýdek – Místek. 	ešené území se 

nachází v blízké vzdálenosti Ostrava – hl. nádraží, jímž prochází tra� �. 270, jež je sou�ástí 

mezinárodní železni�ní sít�, zajiš�ující pro Ostravu dostupnost �ady významných center 

sm�rem na Bohumín pokra�ující až do hlavního m�sta Prahy. Hlavním nádražím prochází 

také tra� �. 323, která pokra�uje sm�rem na Frýdek Místek a Valašské Mezi�í�í. [9] 

 

3.4 Limity území a ochranná pásma 
 

Limitou daného objektu je umíst�ní v m�stské památkové zón�, což znamená nutnost 

dodržení uli�ní �áry a výškového napojení na stávající zástavbu. Území se nachází 

v lokalit� chrán�ných ložiskových prostor Hornoslezské pánve, stanovených Bá�ským 

ú�adem za dozn�lé vzhledem k dlouhodobému �asovému odstupu od ukon�ení dobývání. 
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Realizace stavby je možná bez zvláštních opat�ení proti ú�ink�m poddolování, není teda 

omezená žádnou limitou. Vyjád�ení Bá�ského ú�adu je sou�ástí p�íloh. 

Ochranná pásma inženýrských sítí tvo�í také jakousi limitu, kterou stanovují jednotliví 

správci sítí. OP vodovod� a kanalizace se odvíjí od pr�m�ru potrubí a hloubky uložení. Do 

pr�m�ru 500 mm se OP uvažuje 1,5 m m��eného od vn�jšího líce st�ny potrubí, potrubí 

v�tších dimenzí je OP stanoveno na 2,5 m a s v�tší hloubkou než 2,5 m pod povrchem se 

OP zvyšují o 1 m. U nízkotlakých a st�edotlakých plynovod� a plynovodních p�ípojek, 

jimiž se rozvádí plyn v zastav�ném území obce, �iní ochranné pásmo 1 m na ob� strany  

od p�dorysu. Ochranné pásmo podzemního komunika�ního vedení �iní 1,5 m po stranách 

krajního vedení a u podzemního vedení elektrické soustavy je stanoveno OP do 110 kV -  

1 m a nad 110 kV – 3 m po obou stranách krajního kabelu. [10] 

 Dot�enými správci inženýrských sítí u �ešených parcel jsou konkrétn� OVAK a.s., 

zajiš�ující dodávky vody a zárove� odvod vod odpadních. RWE a.s., spole�nost zajiš�ující 

dodávky plynu, telefónica O2 a.s. podporující elektronickou komunika�ní sí� a �EZ a.s. 

s dodávkami elektrické energie. Dalkia �eská republika, a.s. umož�uje dodávky tepla, 

jehož umíst�ní není v t�sné návaznosti na �ešený objekt, ale nachází se v dostate�né 

vzdálenosti na to, aby teplovod byl jednou z uvažovaných možností vytáp�ní dané stavby. 

 

3.5 Vazba na územní plán 
 

Územní plán m�sta Ostravy je schválený usnesením Zastupitelstva obce �. 778/M  

z roku 1994. 	ešené území je v souladu s tímto územním plánem, dopln�ným o schválené 

zm�ny a provedené úpravy s platností ke dni 06.03.2012. 

 

3.5.1 Regulativ zájmového území 

	ešené parcely jsou funk�n� vymezeny dle územního plánu do jádrového území, které 

slouží k soust�ed�ní ob�anské vybavenosti spolu s bydlením v m�stské zástavb� 

centrálních �ástí obytných zón, jehož funk�ní využití je charakterizováno jako: 

a) vhodné 

Vybavenost centrálního charakteru, sloužící danému i širšímu území: administrativa, 

pen�žnictví, soudnictví, obchod, služby, stravování, ubytování, hotely, za�ízení kulturní, 

církevní, spole�enská, muzejní, zábavní a za�ízení pro volný �as.  



18 
�

Nájemné bytové domy (nad 3.N.P.) s vestav�nou ob�anskou vybaveností.  

P�íslušné komunikace p�ší, cyklistické, motorové, parkovišt�, hromadné podzemní  

i nadzemní a vestav�né parkovací garáže. Zele� ve�ejná a obytná.  

b) P�ípustné 

Nájemné domy bez ob�anské vybavenosti, konzuláty, rezidence.  

Nerušící drobná výroba a služby.  

Benzinová �erpadla a servisní služby jako sou�ást garáží a parking�.  

Nezbytná technická vybavenost.  

c) Vyjíme�n� p�ípustné 

Ob�anská vybavenost necentrálního charakteru: za�ízení p�edškolní, školská, sportovní, 

zdravotnická, za�ízení sociální pé�e. [11] 

 

3.6 Stávající stav 
 

V sou�asné dob� má území, dle územního plánu, funkci obchodu a služeb a funkci 

hromadného bydlení. Z územn� plánovací dokumentace je z�ejmé, že území je zcela 

zatravn�né. Terén je rovný a p�evládající sm�r v�tru je jihozápadní. 

	ešené území se nachází na parcelách �. 365 a 382/1, jehož vým�ra �iní 1 604 m2. 

Pozemky t�chto parcelních �ísel jsou volné, bez porostu. V�tší �ást pozemku je nevyužita, 

zbylá �ást je využívaná jako provizorní parkovišt�. Vymezená plocha je z jižní strany 

lemována ve�ejnou komunikací ty�ící se ulicí Mariánskohorskou, ze západu je 

p�idruženým prostorem slepá komunikace s pruhem pro parkování a z východní a ze 

severní strany je pozemek ohrani�en stávající zástavbou.  

 Dostupnost území je vyhovující, objekt je napojen na slepou komunikaci na ulici 

Chopinova, která se dále napojuje na frekventovanou komunikaci na ulici Nádražní, 

procházející centrem m�sta Ostravy. P�ilehlou ulicí Mariánskohorskou se ty�í významný 

tah komunikace I/58 , na kterou se lze z komunikace na ulici Nádražní napojit. M�stská 

hromadná doprava je v �ešeném území zajišt�na pomocí tramvají a trolejbus�, kde 

sou�asným provozovatelem je Dopravní podnik Ostrava, a.s.. Nejbližší zastávka obou 

zmín�ných zp�sob� dopravy se nachází cca 170 m od navrhovaného objektu, kterými 

projíždí dev�t linek. Vlakové nádraží se od návrhu stavby nachází ve vzdálenosti cca 500 

m a projíždí zde vlaky p�es zastávky Ostrava - Stodolní a Ostrava – Svinov. 
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Obr. 4 Letecký snímek �ešeného území [12] 

 

3.7 Variantní �ešení 
 

Bakalá�ská práce je zpracována ve dvou variantách. Ob� tyto varianty �eší problém 

s výstavbou proluk v m�stské zástavb�. Vzhledem k místu a orientaci na sv�tové strany je 

nejlepším �ešením pavla�ový d�m, kde obytné místnosti jsou situovány na opa�nou stranu 

od pavla�e, na osv�tlenou stranu sm�rem ke komunikaci. Rozdílnost variant spo�ívá ve 

vnit�ní dispozici, kdy varianta B je dopln�na o balkónové prostory, jejichž �ešení vzhledem 

k hlavní variant� se nepatrn� vizuáln� liší.  

Varianta B je zvolena jako polyfunk�ní t�ípodlažní, �áste�n� podsklepený d�m. Jedná 

se o spojení pavla�ového bytového domu s komer�ní �ástí, která zaujímá 4 volné prostory 

ur�ené k prodeji se svým obchodním zázemím a skladem. Ve 2. a 3. podlaží je situováno 

12 bytových jednotek, z �ehož 10 o velikostní kategorii 2 + 1 a 2 bytové jednotky ur�eny 

pro osoby ZTP o velikosti 2 + kk.  

Konstruk�ní �ešení se od 1 varianty v zásad� nem�ní, nosná konstrukce je zvolena 

zd�ná z keramických tvárnic POROTHERM. U 1.NP a 1.PP je jedna �ást nosného systému 

nahrazena železobetonovým skeletem. Vodorovná konstrukce je �ešena za pomocí 

pr�vlak� a stropnic a základy jsou navrženy z železobetonu. Konstruk�ní výšky 

jednotlivých podlaží jsou 3 m u podzemního podlaží, 3,6 m u komer�ní �ásti a 3,3  

u podlaží bytové �ásti. 
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4. Žádost o vydání územního rozhodnutí  
 

4.1 Úvodní údaje 
 

a) identifika�ní údaje o žadateli 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Ludvíka Podéšt� 1875/17, 708 00  Ostrava - Poruba 

  

b) identifika�ní údaje o zpracovateli dokumentace  

Karin Müllerová 

Nákupní 421/10, 736 01  Haví�ov - Šumbark 

 

c) ozna�ení stavby a pozemku 

Název stavby:  Polyfunk�ní d�m na ul. Chopinova 

Místo stavby:   Nároží ulic Chopinova a Mariánskohorská, Ostrava - P�ívoz 

Kraj:   Moravskoslezský 

Katastrální území:   P�ívoz 71376  

Parcelní �ísla:  365, 382/1 

Charakter stavby:   Novostavba 

Ú�el:  Nové bytové a prodejní prostory 

 

4.2 Pr�vodní zpráva 
 

4.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

a) poloha v obci 

	ešené území se nachází na parcelách obdélníkového tvaru v severovýchodní �ásti Ostravy 

v m�stském obvod� Moravská Ostrava a P�ívoz.  

Nároží ur�ené k zastav�ní jsou ohrani�eny ulicemi Chopinova a Mariánskohorská. Ve 

sm�ru hlavního tahu I/58 (ulice Mariánskohorská) navazujícími komunikacemi II/647  

a II/470 se nachází severovýchodním sm�rem m�stská �ást Slezská Ostrava (dále Rychvald 

a Bohumín), jihozápadn� s napojením na komunikaci II/647 Mariánské hory a Hulváky 

(dále sm�r Nový Jí�ín a Olomouc). Toutéž komunikací se sm�rem na východ nachází 
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m�stská �ást Pet�kovice (dále Opava) a jižn� se nachází ve sm�ru komunikace I/56 

m�stská �ást Ostrava – Jih pokra�ující ve sm�ru na Frýdek – Místek. 	ešené území se 

nachází v blízké vzdálenosti Ostrava – hl. nádraží, jímž prochází tra� �. 270, jež je sou�ástí 

mezinárodní železni�ní sít�, zajiš�ující pro Ostravu dostupnost �ady významných center 

sm�rem na Bohumín pokra�ující až do hlavního m�sta Prahy. Hlavním nádražím prochází 

také tra� �. 323, která pokra�uje sm�rem na Frýdek Místek a Valašské Mezi�í�í. 

V sou�asné dob� má území, dle územního plánu, funkci obchodu a služeb a funkci 

hromadného bydlení. Z územn� plánovací dokumentace je z�ejmé, že území je zcela 

zatravn�né. Terén je p�evážn� rovinatý. 

V blízkosti území se nachází spousta budov ob�anského vybavení (obchod a služby, 

restaura�ní za�ízení, apod.). Celková plocha �ešeného území je 1 604 m2.  

 

b) údaje o vydané (schválené) územn� plánovací dokumentaci 

Územní plán m�sta Ostravy je schválený usnesením Zastupitelstva obce �. 778/M  

z roku 1994. 	ešené území je v souladu s tímto územním plánem, dopln�ným o schválené 

zm�ny a provedené úpravy s platností ke dni 06.03.2012. 

 

c) údaje o souladu zám�ru s územn� plánovací dokumentací 

Zám�r stavby vychází z platné územn� plánovací dokumentace. Dot�ené území se dle této 

dokumentace nachází v zastav�ném území a v územním plánu se tato lokalita vyzna�uje 

jako jádrovém území. Jádrové území je charakterizováno jako bydlení a ob�anská 

vybavenost centrálního charakteru, p�esn�ji slouží pro soust�ed�ní ob�anské vybavenosti 

spolu s bydlením v m�stské zástavb� centrálních �ástí obytných zón. [11] 

 

d) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� 

V projektové dokumentaci jsou respektovány veškeré limity a požadavky, které se na 

daném území nachází. Toto území je limitováno umíst�ním v památkové zón�, dobývacích 

prostorech a dále z hlediska technologických nárok� na provoz. Vyjád�ení daných limit 

jsou uvedeny v p�íloze této dokumentace. 

 

e) možnosti napojení stavby na ve�ejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Dostupnost území je z hlediska ve�ejné i dopravní infrastruktury velice vyhovující. 

M�stská hromadná doprava je v �ešeném území zajišt�na pomocí tramvají a trolejbus�. 
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Blízká tramvajová i trolejbusová zastávka ,,Nám�stí Svatopluka �echa” je od daného místa 

vzdálená cca 170 m. Touto zastávkou projíždí dev�t linek, z toho �ty�i linky tramvajové a 

p�t linek trolejbusové dopravy. Oba tyto druhy p�epravy jezdí velice frekventovan�. 

Vlakové nádraží se nachází cca 500 m od �ešeného území a jezdí zde vlaky ze stanic 

Ostrava - Stodolní a Ostrava – Svinov.  

 Technická infrastruktura, vyjímaje teplovodního vedení, je ve všech odv�tvích 

zastoupena v t�sné blízkosti �ešeného území, tudíž objekt bude napojen na stávající sít�. 

Vyjád�ení o existenci t�chto sítí jsou uvedeny v p�íloze této dokumentace. 

 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, v�etn� zdroj� nerost� a 

podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské k�ry a poddolovaných území 

Podle �eské geologické služby podloží �ešeného území je tvo�eno sedimentem 

nezpevn�ným nižšího nivního stupn� a to zejména hlínou, pískem a št�rkem. 	ešené území 

se nachází na chrán�ných ložiscích v Hornoslezské pánvi, a tudíž spadá do dobývacích 

prostor pro t�žbu zemního plynu. Vzhledem k �asovému odstupu od ukon�ení dobývání 

lze považovat vlivy poddolování za dozn�lé. Vyjád�ení k tomuto problému je uvedeno 

v p�íloze této dokumentace. Zvýšená hladina podzemní vody se zde nep�edpokládá. 

Výskyt radonu pro dané území je charakterizován radonovým indexem 2, je tedy nutné 

provést odborn�jší m��ení v míst� plánované stavby. 

 

 

 

    

                      radonový index geologického  

                        podloží - 2       

    

         

 

 

          

 

Obr. 5 Mapa výskytu radonu [13] 
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g) poloha v��i záplavovému území 

	ešená oblast nespadá do záplavového území. 

 

  
Obr. 6 Záplavová mapa [14] 

 

h) druhy a parcelní �ísla dot�ených pozemk� podle katastru nemovitostí 

Pozemky s parcelními �ísly 365 a 382/1, na nichž bude stavba realizována, jsou p�ímými 

dot�enými. Nep�ímo dot�ené parcely, jež mají s �ešeným územím spole�nou hranici, jsou 

pozemky s parcelními �ísly 388/46, 412/2, 360/1, 360/2, 514/1, 514/4.  

 

P�ímí dot�ení 

 

Parcelní �íslo:  365  

Vým�ra [m2]: 778  

Katastrální území: P�ívoz 713767  

�íslo LV: 2049  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: OSTRAVA, 8-0/21  

Zp�sob využití: zbo�eništ�  

Druh pozemku: zastav�ná plocha a nádvo�í 

Vlastnické právo: SHETLAND s.r.o., Nám�stí Svobody 93/22, Brno-m�sto, 602 00 

 

Parcelní �íslo:  382/1  

Vým�ra [m2]: 826  



24 
�

Katastrální území: P�ívoz 713767  

�íslo LV: 2049  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BOHUMIN, 8-9/43 

Zp�sob využití: zbo�eništ�  

Druh pozemku: zastav�ná plocha a nádvo�í 

Vlastnické právo: SHETLAND s.r.o., Nám�stí Svobody 93/22, Brno-m�sto, 602 00 

 

Nep�ímí dot�ení 

 

Parcelní �íslo:  388/46  

Vým�ra [m2]: 1986 

Katastrální území: P�ívoz 713767  

�íslo LV: 1487 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BOHUMIN, 8-9/43 

Zp�sob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Statutární m�sto Ostrava, Prokešovo nám�stí 1803/8, Ostrava, 

  Moravská Ostrava, 729 30 

Parcelní �íslo:  412/2  

Vým�ra [m2]: 1095  

Katastrální území: P�ívoz 713767  

�íslo LV: 1375 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: OSTRAVA, 8-0/21  

Zp�sob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

s Vlastnické právo: Statutární m�sto Ostrava, Prokešovo nám�stí 1803/8, Ostrava, 

  Moravská Ostrava, 729 30 

 

Parcelní �íslo:  360/1  

Vým�ra [m2]: 655 
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Katastrální území: P�ívoz 713767  

�íslo LV: 1694  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BOHUMIN, 8-9/43 

Druh pozemku: zastav�ná plocha a nádvo�í  

Stavba na parcele: �. p. 408 

Vlastnické právo: MOLENDO s.r.o., Na Hradbách 1481/6, Ostrava, 702 00 

 

Parcelní �íslo:  360/2  

Vým�ra [m2]: 807 

Katastrální území: P�ívoz 713767  

�íslo LV: 687  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BOHUMIN, 8-9/43 

Druh pozemku: zastav�ná plocha a nádvo�í 

Stavba na parcele:  �. p. 411 

Vlastnické právo: Klh�fková Marcela, Chrobákova 1041/72, Ostrava, Stará B�lá 

  Ing. Slíva Marek, Na Rakovci 1761/8, Ostrava, Slezská Ostrava 

  Ing. Slíva Václav, Na Rakovci 1761/8, Ostrava, Slezská Ostrava 

  Slívová Marie, Na Rakovci 1761/8, Ostrava, Slezská Ostrava 

 

Parcelní �íslo:   514/1  

Vým�ra [m2]:  224  

Katastrální území:  P�ívoz 713767  

�íslo LV:  1901  

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list:  BOHUMIN, 8-9/43 

Druh pozemku:  zastav�ná plocha a nádvo�í 

Stavba na parcele:  �. p. 562 

Vlastnické právo:  Janák Petr, Chopinova 562/7, Ostrava, P�ívoz, 702 00 

 

Parcelní �íslo:  514/4  

Vým�ra [m2]: 103  

Katastrální území: P�ívoz 713767  
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�íslo LV: 1901  

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: BOHUMIN, 8-9/43 

Druh pozemku: zastav�ná plocha a nádvo�í 

Stavba na parcele: bez �p/�e garáž 

Vlastnické právo: Janák Petr, Chopinova 562/7, Ostrava, P�ívoz, 702 00   [19] 

 

i) p�ístup na stavební pozemek po dobu výstavby, pop�ípad� p�ístupové trasy 

P�ístup na stavební pozemek bude umožn�n z ulice Chopinova, kde vlastníkem 

komunikace je statutární m�sto Ostrava. Jelikož se jedná o slepou ulici a tím pádem je zde 

nízká frekventovanost, pak opat�ení z hlediska dopravy nebudou komplikovaná ani 

náro�ná. P�ístup na staveništ�, dovoz materiálu a následný odvoz stavebního odpadu 

nebude nijak ohrožovat a výrazn� ovliv�ovat okolí stavby a ani nebude zne�is�ovat 

komunikaci a ovzduší. 

 

j) zajišt�ní vody a energií po dobu výstavby 

Voda i energie, jež jsou zapot�ebí k výstavb�, budou odebírány ze stávajících sítí. 

Podmínky pro napojení a odb�r si stanoví sám provozovatel jednotlivých distribu�ních sítí. 

 

4.2.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) ú�el užívání stavby 

Výstavba nového polyfunk�ního domu navrženého v proluce by m�la zajistit nové 

možnosti v podob� služeb, nabídek práce a bydlení. D�m je navržen jako t�ípodlažní 

�áste�n� podsklepená budova s komer�ní a obytnou funkcí.  

V 1. NP se nachází volné prostory k pronájmu pro obchod, �i jiné služby, kde každý 

prostor má své zázemí a sv�j vstup jak z ulice, tak ze dvora kv�li zásobování. Zbylá �ást 

objektu je ur�ena výhradn� pro bydlení v�etn� podzemního podlaží, ve kterém je situováno 

veškeré technické vybavení domu a zázemí obytného domu v�etn� úložných prostor�.  

2. a 3. NP je tvo�eno 12 bytovými jednotkami propojenými pavla�ovou chodbou, které 

jsou umíst�né kv�li orientaci sv�tových stran blíže ke komunikaci. Bytové jednotky jsou 

d�leny na byty jednopodlažní a mezonetové. Dv� bytové jednotky jsou �ešeny jako 

bezbariérové. 
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b) trvalá nebo do�asná stavba 

Charakter stavby je trvalý. 

 

c) novostavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

Charakter stavby je novostavba. 

 

d) etapizace výstavby 

Výstavba nebude provád�na za pomocí etap. Veškeré práce budou rozvrženy tak, aby bylo 

vše provád�no soub�žn�. 

 

4.2.3 Orienta�ní údaje stavby 

a) základní údaje o kapacit� stavby  

Celková vým�ra �ešených parcel  1 604 m2 

Zastav�ná plocha     777 m2           

Obestav�ný prostor    10 096 m3 

    z toho:  bytová �ást – 8 465 m3 

      komer�ní �ást – 1 632 m3 

Výška h�ebene stavby    13,300 m  

Konstruk�ní výšky podlaží 1.PP – 3 m, 1.NP – 3,6 m, 2. a 3.NP – 3,3 m 

Po�et bytových jednotek 12 

Vým�ra jednotlivých bytových jednotek  

mezonetové byty:  3+kk  99,00 m2  

jednopodlažní byty:  2+kk   86,40 m2 (ur�eno pro obyvatele ZTP) 

 2+1 71,40 m2 

 3+1 76,60 m2 

Vým�ra prodejních prostor se zázemím 

      Prodejna 1. - 84 m2 

      Prodejna 2. – 76,60 m2 

      Prodejna 3. – 88,30 m2 

      Prodejna 4. – 148,30 m2 

Zpevn�ná plocha     

 Komunikace – 954,30 m2 

 Komunikace pro p�ší - 340,50 m2 

 Parkovišt�, polovegeta�ní tvárnice - 185 m2 
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Po�et parkovacích míst     

      12 + 2 pro ZTP (ve dvo�e) 

      8 + 1 pro ZTP  

 

Plocha zelen�     167 m2 

 

b) celková bilance nárok� všech druh� energií, tepla a teplé užitkové vody 

Dle odborného odhadu vzhledem ke kapacit� budovy navrhuji dimenzi plynovodní 

p�ípojky DN 50 PE. 

 Pro p�ípravu TUV a topení se uvažuje více variant �ešení. Jelikož se v blízkosti 

�ešeného objektu, p�esn�ji ve vedlejší ulici U Tiskárny, nachází teplovod od správce sít� 

Dalkia �R, a.s., m�že být jednou z možností �ešení tento zp�sob vytáp�ní. Další možností 

je vytáp�ní plynem �i elekt�inou, což je energeticky náro�né, avšak se nevylu�uje. 

Kone�ný zp�sob vytáp�ní bude up�esn�n ve vyšším stupni projektové dokumentace. 

 Elektrická energie, která bude ur�it� využívaná pro osv�tlení, drobné domácí 

spot�ebi�e a pro elektrický sporák a pe�ící troubu, bude stanovena specifickým p�íkonem 

v�etn� ob�anské vybavenosti na Pb = 6,80 kW/bj. [3] 

 

c) celková spot�eba vody 

Dle odborného odhadu vzhledem ke kapacit� budovy navrhuji dimenzi vodovodní p�ípojky 

DN 50 z materiálu PVC.  

 

d) odborný odhad množství splaškových a deš�ových vod 

Vzhledem ke kapacit� budovy navrhuji dimenzi splaškové kanalizace DN 200 z materiálu 

PVC. Pro deš�ové vody uvažujeme dimenzi DN 150 ze stejného materiálu. 

 

e) požadavky na kapacity elektronického komunika�ního za�ízení ve�ejné komunika�ní sít� 

Objekt bude napojen na p�ípojku elektronické komunika�ní sít� spole�nosti Telefónica O2, 

a.s.. Tato p�ípojka bude využita pro datové služby a televizní signál objektu. 
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4.3 Souhrnná technická zpráva 
�
4.3.1 Popis stavby 

a) zd�vodn�ní výb�ru stavebního pozemku 

Stavební pozemek byl ur�en p�edm�tem zadání bakalá�ské práce. Kritérium tedy bylo 

�ešení vlastního návrhu v již realizované zástavb�. I p�es to, že pozemek neleží p�ímo 

v centru m�sta, má jeho umíst�ní atraktivnost, vzhledem k velice dobrému dopravní 

napojení a snadným p�ístup�m k okolním pot�ebám. 

 

b) zhodnocení staveništ� 

	ešený pozemek se nachází na parcelách s parcelními �ísly 365 a 382/1. �ást stavební 

parcely 382/1 je využita jako provizorní parkovišt� a zbylá �ást stavebního pozemku není 

doposud nijak využita. Nep�ímo dot�ené parcely jsou pozemky s parcelními �ísly 388/46, 

sloužící jako komunikace a pat�ící pod správu Statutárního m�sta Ostravy stejn� tak jako 

komunikaci pro p�ší s parcelním �íslem 412/2. Na parcelních �íslech 360/1 a 514/1 jsou 

umíst�né stavby, které s navrhovaným objektem lícují jednou stranou a parcely l514/4  

a 360/2 mají pouze spole�nou hranici s tímto staveništ�m, na n�mž bude stavba 

realizována. 

Napojení staveništ� na inženýrské sít� je zp�ístupn�né ve všech zastoupení správc� sítí 

vyjímaje teplovodu, který je umíst�n ve vedlejší ulici. Z d�vodu výstavby v zastav�ném 

území v�tšinou vyplývá problémem s nedosta�ujícím volným prostorem k manipulaci a 

skladování stavebního materiálu. Jelikož se jedná o slepou ulici s nízkou frekventovaností, 

není zapot�ebí uvažovat o náro�ných a komplikovaných opat�ení.  

 

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného �ešení 

Lokalita, ve které je navrhovaná stavba umíst�na, je tvo�ena m�stskou zástavbou, kde 

hlavním prvkem jsou polyfunk�ní domy. Veškeré zásady se odvíjí od tvaru pozemku, jeho 

umíst�ní a napojení na okolní zástavbu. Návrh byl �ešen tedy tak, aby došlo 

k harmonickému a p�irozenému za�len�ní do oblasti památkové zóny a tím bylo p�isp�no 

k vy�ešení architektonického �ešení nároží.  

P�dorysný tvar domu jsou dva obdélníky, které jsou vzájemn� spojeny pod takovým 

úhlem, aby bylo možné napojení na stávající domy ze severozápadní a severovýchodní 
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strany. D�m je umíst�n na nároží ulic Chopinova a Mariánksohorská, s kterými lícuje 

jihozápadní a jihovýchodní stranou domu. Ulicí Chopinova je zajišt�n p�íjezd k objektu. 

Jedná se o t�ípodlažní objekt, kde výška budovy a podlažnost odpovídá okolní 

zástavb�. Napojením navrhované stavby na stávající objekty vznikl dv�r, který bude využit 

jako parkovací plocha ryze pro nájemníky domu. Toto parkovišt� je zp�ístupn�né 

podjezdem, který je sou�ástí navrhovaného objektu. 

Dispozi�ní �ešení domu vychází ze zásad dodržení orientace jednotlivých prostor 

objektu ke sv�tovým stranám, proto je zde zvolen zp�sob výstavby bytového domu 

s horizontální komunikací neboli pavla�ový d�m s pavla�í nato�enou na severozápad  

a severovýchod a tím zajišt�ní umíst�ní obytných místností na oslun�né strany. Jelikož se 

jedná o polyfunk�ní d�m, ve kterém je spojena obytná a komer�ní �ást, �ešení je 

samostatnými odd�lenými vstupy. Komer�ní �ást budovy je umíst�na v 1.NP, kde se 

nachází �ty�i volné prostory k pronájmu ur�ených pro prodej.  

Obvodové nosné konstrukce, které kopírují uli�ní �áry, jsou dopln�ny u komer�ní 

�ásti prosklenými výlohami zajiš�ující dostate�né prosv�tlení prostor a umož�ující 

prezentaci p�edm�t� prodeje. Vyšší podlaží jsou tvo�ena obvodovým zdivem stejných 

parametr�, avšak oproti komer�ní �ásti podlaží jsou dopln�na okny b�žných rozm�r� 

vyjímaje oken umíst�ných nad podjezdem objektu, jež jsou zv�tšeny a sníženy pro 

zajišt�ní lepšího výhledu osob ZTP. Obvodová konstrukce sm��ující do dvora je dopln�na 

p�edsazenou otev�enou pavla�í a obvodové zdi obsahují taktéž okenní výpln� úzkých 

rozm�r� osazených ve v�tších výškách, z d�vodu návaznosti na pavla�. Okenní výpln� 

bytových jednotek budou p�ekryty privátní fólií, která zabrání pr�hledu do bytové 

jednotky, ale sou�asn� zachová prostup sv�tla. Tyto speciální okenní fólie matného 

vzhledu budou použity z d�vodu umíst�ní oken do pavla�e a kv�li nemožnému dodržení 

odstupu mezi budovami.  

Fasáda je tvo�ena tepeln� izola�ní omítkou ve dvou barvách, krémové a meru�kové, 

které po vizuální stránce zapadají do stávající zástavby a st�echa je navržena sedlového 

typu a voln� navazuje na p�ilehlé objekty. Materiálové �ešení je zvolená keramika od firmy 

Bramac v m�d�né barv� zapadající do historického jádra m�sta. 
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d) zásady technického �ešení 

Kv�li vhodné orientace prostor� vzhledem k sv�tovým stranám je umíst�na na 

neosv�tlenou stranu objektu pavla�ová chodba (otev�ená, š. 1700 mm, se zábradlím do 

výšky 1 000 mm z keramického nenosného zdiva), ze které je zp�ístupn�no 12 bytových 

jednotek, kde dv� jsou speciáln� upraveny pro osoby ZTP. Bytový d�m je �ešen 

jednopodlažními a mezonetovými byty, kde dispozice vnit�ních prostor jednotlivých byt� 

se v�tšinou nem�ní. Sm�rem do pavla�e jsou navrženy kuchyn� s p�íslušenstvím a na 

opa�né stran� jsou umíst�ny obytné místnosti. Komer�ní �ást objektu je rozd�lena do 4 

prodejních ploch, kde každá prodejna má své obchodní zázemí se skladem, kde zásobování 

je zajišt�no pomocí zadních dve�í umíst�ných v každé prodejn�, ke kterým pat�í i volná 

plocha pro vyložení a naložení zásob. Objekt je �áste�n� podsklepený a je ur�en pouze pro 

nájemníky domu. Jsou zde umíst�ny odkládací a úložné prostory, technická místnost, 

ko�árkárna s kolárnou a místnost pro shromážd�ní obyvatel domu s víceú�elovým 

využitím. 

  Navržený objekt respektuje vyhlášku �. 268/2009 sb., o obecných technických 

požadavcích na stavbu a vyhlášku �. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb a dodržuje zásady �SN 73 43 01 o obytných 

budovách. 

Zemní práce 

V �ešeném území, na n�mž bude stát budoucí objekt, dojde v prvé �ad� k sejmutí svrchní 

�ásti zeminy, která bude odvezena na skládku a p�i finálních úpravách terénu op�t využita. 

Zbývající zemina bude vykopána do výšky spodního okraje základu, odvezena na skládku 

a �áste�n� op�tovn� využita k obsypání základových pás� spolu se št�rkem. Další zemní 

práce jsou spojeny s p�ípravou a realizací nových p�ípojek inženýrských sítí.  

Základové konstrukce 

Objekt bude založen na železobetonových základových pásech pevnostní t�ídy C25/30. 

Samotné betonáži p�edchází montáž bedn�ní instalovaných do výkop�. Výkopy budou 

zabezpe�eny proti sesunutí záporovým pažením. Základy sousedního objektu budou 

podep�eny a fixovány proti neo�ekávanému poklesu �i vychýlení. Základové pásy budou 

dopln�ny osmi základovými patkami rozm�r� 450 x 450 mm pevnostní t�ídy C25/30. 

Patky budou míst�ny pod nosnými sloupy uvnit� objektu.  Rozm�ry základových pás� jsou 

v ší�ce 600 mm a hloubce 900 mm.  
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Svislé konstrukce 

Nosné 

Nosné obvodové zdivo je tvo�eno keramickými broušenými cihlami POROTHERM 44 

EKO + Profi DRYFIX. Tento typ zdiva spolu s termoizola�ní omítkou POROTHERM TM 

již nepot�ebuje dodate�né zateplení. Vnit�ní nosný systém je tvo�en keramickými cihlami 

POROTHERM 30 P+D. Cihelný nosný systém je z d�vodu variability prostoru dopln�n 

osmi železobetonovými sloupy pevnostní t�ídy C25/30, jenž se nacházejí uvnit� objektu 

v prvním podzemním a nadzemním podlaží. 

Nenosné 

Nenosné vnit�ní zdivo je tvo�eno cihelnými p�í�kami POROTHERM tlouš�ky 115 mm. 

Nenosné zdivo, jež odd�luje jednotlivé bytové prostory je tvo�eno rovn�ž cihelným zdivem 

POROTHERM 19 AKU. 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné prvky jsou u objektu zastoupeny v podob� keromickobetonových stropních 

nosník� POT dopln�ných stropními vložkami MIAKO. Celková tlouš�ka stropu 250 mm. 

Ve vnit�ní �ásti budovy budou sloupy dopln�ny nosnými železobetonovými p�eklady 

pevnostní t�ídy C25/30. Podlaha je tvo�ena betonovou samonivela�ní mazaninou Weber 

Nivelit Teranova  tl. 50 mm. V bytových prostorách, jmenovit� obývacím pokoji, p�edsíni, 

kuchyni a ložnicích je podlaha následn� opat�ena laminátovou plovoucí podlahou Gerflor 

Creation Clic Elm. Koupelna, WC a šatna je opat�ena keramickou dlažbou BIGTILE 

Cassa. Podlahy komer�ních prostor tvo�í podlahové st�rky na bázi prysky�ic SIKA.  

Podlaha v oblasti pavla�e je vzhledem k pov�trnostním podmínkám, mrazu, dešti a vn�jším 

vliv�m navržena jako zát�žová protiskluzová st�rková zna�ky Efisan, která je dopln�na 

k�emi�itými písky. 

Schodišt� 

V objektu se nachází dv� shodná schodišt�, která procházejí objektem od prvního 

podzemního podlaží do t�etího nadzemního podlaží. Schodišt� se skládá z prostoru pro 

schodiš�ovou konstrukci a výtahové šachty. Schodiš�ová konstrukce je tvo�ena 

železobetonovým monolitem se dv�mi mezipodestami., kde ší�ka schodiš�ových ramen je 

1 200 mm. Schodiš�ové stupn� jsou navrženy pod úhlem 28 ° a s výškou jednotlivých 

stup�� 160 mm. Výtah je navržen s ohledem na pot�eby osob zvláš� t�žce postižených.  
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 Vnit�ní schodišt� ur�eno pro mezonetové bytové jednotky je tvo�eno ocelovou 

sva�ovanou konstrukcí dopln�nou d�ev�nými stupnicemi a d�ev�ným zábradlím. Ší�ka 

schodiš�ového ramene je 900 mm.  

St�ešní konstrukce 

St�ešní konstrukce je sedlová se sklonem 30°, tvo�ena d�ev�ným krovem. Další nedílnou 

sou�ástí st�echy je parozábrana spolu s hydroizolací. Tepelnou výpl� tvo�í skelná pls� 

Isover ORSIK. Krytina je navržena keramická pálená taška Bramac TOPAS 13 v barv� 

m�di. P�dní prostory nejsou využity. 

Výpln� 

Okna jsou navržena plastová s izola�ním trojsklem a povrchovou úpravou imitace d�eva, 

zna�ky Dec – Plast Premium Plus 96. Rozm�ry okenních výplní jsou 1 500 x 1 500 mm 

s parapetem umíst�ným ve výšce 900 mm nad podlahou, výjimku tvo�í okna  

u bezbariérových byt�, které mají snížený parapet na 600 mm, a jejich rozm�ry jsou 

pozm�n�ny na 1 200 x 1 800 mm. Tyto okenní otvory jsou dopln�ny o ochranné zábradlí. 

V prvním nadzemním podlaží je obvodová ze
 dopln�na sklen�nými výlohami 

v plastových rámech stejného výrobce.  

 Vstupní dve�e jsou navrženy bezpe�nostní NEXT 111 DB, rozm�ry dve�í bytové �ásti 

jsou 1 250 mm s otevíracím k�ídlem 900 mm, komer�ní �ást má navrženy dve�e stejné 

zna�ky o rozm�rech 900 mm.  

 Sklen�né tabule jsou dopln�ny o privátní fólii EWF Z 200, která slouží 

k znepr�hledn�ní okenních výplní, ochran� proti mechanickému poškození, požární 

ochran� a k mnoho dalším.  

 Podzemní podlaží je odv�tráváno za pomocí anglických dvork� EkoDrain RONN 

Standard 1 000 x 650 x 430 mm s žárov� pozinkovaným roštem s tahovkou – diagonální 

sí� s max. mezerou ve sm�ru ch�ze 15 mm. Tyto sklepní sv�tlíky jsou �ešeny v�etn� 

odvod�ovacího za�ízení. Okenní výpln� do tohoto odv�trávacího systému jsou �ešeny 

v rozm�rech 900 x 500 mm s parapetem umíst�ným ve výšce 2 000 mm. 

Klempí�ské výrobky 

Veškeré klempí�ské prvky a dopl�ky jako nap�. okapy, svody, oplechování, parapety atd. 

budou provedeny v elektrolyticky pozinkovaném plechu. 
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e) zd�vodn�ní navrženého �ešení stavby z hlediska dodržení p�íslušných obecných 

požadavk� na výstavbu 

Návrh polyfunk�ního domu se �ídí zákonem �. 183/2006 sb. a zárove� respektuje 

provád�cí vyhlášky �. 268/2009 sb., o obecných technických požadavcích na stavbu a 

vyhlášku �. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 

bezbariérové užívání staveb a �adou dopl�ujících �SN. 

 

f) u zm�n stávajících staveb údaje o jejich sou�asném stavu; záv�ry stavebn� technického 

pr�zkumu, p�ípadn� stavebn� historického a výsledky statického posouzení nosných 

konstrukcí 

Vzhledem k charakteru stavby není p�edm�tem �ešení. 

 

4.3.2 Stanovení podmínek pro p�ípravu výstavby 

a) údaje o provedených a navrhovaných pr�zkumech, známé geologické a hydrogeologické 

podmínky stavebního pozemku 

Byla provedena pouze vizuální prohlídka p�ímo na staveništi, kterou jsme získali 

požadované fotografie stávajícího stavu a pot�ebné informace spojené s okolím. 

Geologické a hydrogeologické pr�zkumy nebyly zatím provedeny, jejich vykonání je 

zapot�ebí až v dalším stupni projektové dokumentace. Podle ve�ejn� p�ístupné �eské 

geologické služby je z�ejmé, že podloží �ešeného území je tvo�eno sedimentem 

nezpevn�ným nižšího nivního stupn� a to zejména hlínou, pískem a št�rkem. Zvýšená 

hladina podzemní vody se zde nep�edpokládá. 

 

b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chrán�ných území dot�ených výstavbou se 

zvláštním z�etelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními 

památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením 

zp�sobu jejich ochrany 

Ne všechna ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí nezasahují do �ešené oblasti. 

Podzemní vedení pro p�enos nízkého nap�tí je u nároží ulic Chopinova a Mariánskohorská 

v t�sné blízkosti s územím, tudíž dodržení ochranného pásma je �ešeno odskokem objektu. 

Sd�lovací kabeláž od spole�nosti TELEFÓNICA 02 a.s. procházející územím bude zrušena 

z d�vodu zamýšlené demolice stavby, jež tuto kabeláž využívala. V p�ípad� výstavby 

nového objektu je možné napojení z ulice Chopinova procházející územím, avšak vedená 

v míst� podjezdu a p�es parkovací plochu ve dvo�e objektu.  
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 Objekt se nachází v m�stské památkové zón�, kde podmínky ur�ují orgány státní 

památkové pé�e. V mém p�ípad� je d�ležité dodržet uli�ní �áru a výškové �len�ní objektu. 

 

c) uvedení požadavk� na asanace, bourací práce a kácení porost� 

Na dané parcele se nenachází žádný porost ani nevyhovující objety, proto bourací práce  

a kácení porost� není zapot�ebí, stejn� tak i asanace území. 

 

d) požadavky na zábory zem�d�lského p�dního fondu a pozemk� ur�ených k pln�ní funkce 

lesa s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory do�asné nebo trvalé 

Umíst�ní stavby je v jádrovém území m�stské �ásti, tudíž s t�mito požadavky se nepo�ítá. 

 

e) uvedení územn� technických podmínek dot�eného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hledisek p�íjezd� na stavební pozemek, p�ípadných p�eložek 

inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energii a odvodn�ní 

stavebního pozemku 

P�íjezd na stavební pozemek je ze stávající komunikace na ulici Chopinova. Jedná se o 

slepou ulici, tudíž není zapot�ebí dopravního opat�ení. Napojení na zdroje v období 

výstavby je zajišt�no ze stejné ulice stávajícími inženýrskými sít�mi. Odvodn�ní 

stavebního pozemku je �ešeno za pomocí spádování sm�rech k zatravn�né ploše. 

 

f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích, zemních prací a z toho vyplývajících 

požadavcích na p�ísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy 

Výstavba daného objektu nikterak nesouvisí s jinou stavbou, požadavky jsou kladeny na 

zhotovitele, který musí zajistit místo pro deponii zeminy. Ta bude následn� využita pro 

úpravu terénu. 

 

4.3.3 Základní údaje o provozu, pop�ípad� výrobním programu a technologii 

a) popis navrhovaného provozu, pop�ípad� výrobního programu 

Komer�ní �ást objektu je rozd�lena do 4 volných prostor k pronájmu, vyhrazené pro 

obchod.  

 

b) p�edpokládané kapacity provozu a výroby 

Kapacita volných prostor u�ených pro prodej jsou velikostn� �ešeny okolo 80 m2 až do  

150 m2 v�etn� obchodního zázemí a skladu. Kapacitní podmínky hygienických prostor 
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jsou v souladu s na�ízením vlády �. 178/2001 sb. ve zn�ní platných p�edpis�, kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci. 

 

c) popis technologií, výrobního programu, pop�ípad� manipulace s materiálem, vnit�ního 

a vn�jšího dopravního �ešení, systému skladování a pomocných provoz� 

Zásobování jednotlivých prodejen je zajišt�no pomocí zadních dve�í umíst�ných do dvora 

objektu, kterým pat�í i volná plocha pro vyložení a naložení zásob. Kv�li �astým p�esun�m 

zboží do skladu a prodejny musí být situován tak, aby byla prodejna pln� zásobována 

zbožím, výrobky �i materiálem a p�esun nebyl nijak náro�ný. 

 

d) návrh �ešení dopravy v klidu 

Plochy ur�ené k parkování jsou rozd�leny dle funkce do dvou díl�ích, odd�lených prostor. 

Návrhem objektu svým p�dorysným tvarem a napojením na stávající objekty vznikl dv�r, 

který je využit jako parkovací plocha výhradn� pro nájemníky domu. Toto parkovišt� je 

zp�ístupn�né podjezdem, který je sou�ástí navrhovaného objektu. Jeho pr�jezdná výška 

�iní 3,3 m. Po�et parkovacích stání ur�ených pro obyvatele domu je 12, kde další 2 stání 

jsou ur�ena pro parkování osob ZTP. V p�ední �ásti domu se vyskytují parkovací stání pro 

komer�ní �ást objektu, jejichž po�et je stanovený na 2 parkovací stání a 1 místo vyhrazené 

pro osoby ZTP. Z d�vodu zrušení provizorního parkovišt� na �ešené parcele jsou navržené 

místa dopln�na o další, která budou sloužit pro ú�ely okolní zástavby. Kompletní výpo�et 

pot�ebných parkovacích stání je sou�ástí p�íloh. Postup výpo�tu je v souladu  

s �SN 73 6110 pro projektování místních komunikací a vyhláškou �. 398/2009 sb., o 

obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání stavby. 

 

e) �ešení likvidace odpad� nebo jejich využití (recyklace apod.), �ešení likvidace 

splaškových a deš�ových vod 

Odpadem se rozumí movitá v�c, u které má �lov�k úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Na 

definování odpad� a jeho nakládání se vztahuje samostatný zákon �. 185/2001 sb., o 

odpadech ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. [15] Nakládání s odpady u bytové �ásti je �ešeno 

komunálními službami, které vyvážejí nasbíraný odpad vložený do popelnic. V dnešní 

dob� se setkáváme stále s pojmem recyklace, tudíž popelnice jsou vždy navrženy tak, aby 

tento požadavek uskute�nily. Ozna�ení daného druhu odpadu je v�tšinou podle barevného 

zna�ení.  
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Kapacity navrženého objektu, dle velikosti bytových a prodejních jednotek, jsou 

stanoveny na 51 osob. Když bereme, že každá osoba vyprodukuje 28 litr� za týden a 

�etnost vývozu bude 1x týdn�, pak pro daný objekt je zapot�ebí 2 ks odpadních nádob o 

objemu 1100 l, které budou umíst�ny na míst� k tomu ur�eném. [16] 

Územím je vedena pouze jednotná kanalizace, tudíž �ešení napojení odvodu 

splaškových a deš�ových vod není snadné. Vzhledem k tomu, že na dané parcele již 

v minulosti stál objekt, je dimenze stávajícího potrubí navržena tak, že je možné se z �ásti 

na tento �ád napojit. Po konzultaci se správcem sít� OVAK a.s. bylo navrženo toto �ešení. 

Jelikož se jedná o sedlovou st�echu, deš�ová voda tím pádem bude odvád�na na dv� strany 

objektu. Ze st�echy strany kopírující komunikaci je deš�ová voda svedena do 4 okapových 

svod�, umíst�ných pod jednotlivými zlomy st�echy. Dále je voda svedena do jednoho 

potrubí, které se napojí na hlavní kanaliza�ní �ád. Deš�ové vody z �ásti st�echy spádované 

sm�rem do dvora jsou svedeny t�emi okapovými svody na zelenou plochu, zajišt�nou 

dostate�n� širokým zeleným pásmem. Splaškové vody budou odvedeny pomocí 

kanaliza�ní p�ípojky do hlavního kanaliza�ního �ádu za pomocí šachty. 

Odvodn�ní parkovacích ploch je za pomocí vsakování, které umož�ují polovegeta�ní 

tvárnice �ešené p�es celou ší�ku parkovacích stání. Chemické látky z automobil�, které 

zne�iš�ující vsakovanou deš�ovou vodu, není pot�eba v tomto p�ípad� �ešit, jelikož 

navržené tvárnice spolu se zeminou tyto chemické látky od deš�ové vody odd�lují. 

 

f) �ešení ochrany ovzduší 

Polyfunk�ní d�m svým provozem nebude nijak nep�ízniv� ovliv�ovat své okolí. 

 

g) �ešení ochrany proti hluku 

Polyfunk�ní d�m svým provozem nebude nijak nep�ízniv� ovliv�ovat své okolí. 

 

h) �ešení ochrany stavby p�ed vniknutím nepovolovaných osob 

Staveništ� je v dob� výstavby �ádn� oploceno a ozna�eno cedulí se zákazem vstupu 

nepovoleným osobám.  

 Ve fázi užívání bude tato ochrana �ešena kamerovým systémem, p�ípadn� dalšími 

opat�eními po�ízené na náklady investora. 
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4.3.4 Zásady zajišt�ní požární ochrany stavby 

Zásady požární ochrany objektu jsou �ešeny v souladu se zákonem �. 133/1985 Sb., o 

požární ochran� ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a s vyhláškou �. 246/2000 Sb., o požární 

prevenci ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 

4.3.5 Návrh �ešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu  

a orientace 

Návrh bezbariérového �ešení je ur�en dle vyhlášky �. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpe�ující bezbariérové užívání staveb. 

 Nov� z�ízené komunikace pro vozidla p�irozen� navazují na stávající komunikaci. 

Napojení stávající komunikace pro p�ší na novou je v n�kterých místech snížena za 

pomocí p�ístupového chodníku ve sklonu 1:8 (12,5%) v takové délce, aby rozdíl mezi 

komunikacemi nebyl vyšší než 20 mm. Nenavazující komunikace pro p�ší budou 

automaticky �ešeny ve výškovém rozdílu 20 mm od komunikace pro vozidla. 

 Vyhrazená parkovací stání pro osoby ZTP jsou navrženy v kolmém sm�ru v délce 5 m 

a ší�ce 3,5 m. Maximální sklony jsou 2% ve sm�ru podélném a 2,5% ve sm�ru p�í�ném. 

Parkovací plocha ve dvo�e je dv�ma k tomu ur�enými parkovacími místy, jež slouží pro 

bytovou �ást domu. Jedno parkovací místo se nachází p�ed domem a je ur�eno pro 

komer�ní �ást objektu.  

 Vstup do objektu je �ešen vstupní dve�mi bez prahu ší�ky 1 250 mm s hlavním 

k�ídlem ší�ky 900 mm. Manipula�ní plocha p�ed t�mito dve�mi je kruh o pr�m�ru 1 500 

mm. Sklen�né výlohy jsou dopln�ny o bezpe�nostní fólie, které slouží jako ochrana proti 

mechanickému poškození vozíkem a dalším ú�ink�m.  

 Poštovní schránky bytového domu jsou umíst�ny vedle vstupních dve�í, kde spodní 

hrana je ve výšce 700 mm s hmatovým ozna�ením. Zvonky jsou umíst�ny ve výšce 1 200 

mm op�t s hmatovým zna�ením. 

Jelikož podzemní podlaží je odv�tráváno pomocí anglických dvork�, na úrovni 

chodníku jsou umíst�ny rošty, které slouží jako pochozí. Sí� roštu je zvolena diagonální 

s maximální velikostí mezery 15 mm ve sm�ru ch�ze. 

 Prostory v budov� jsou �ešeny komunikací a pavla�í v takové ší�ce, aby umožnila 

manipula�ní prostor vozíku ve velikosti kruhu o pr�m�ru 1500 mm. Dve�e všech 
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spole�ných prostor bytové �ásti domu jsou navrženy v ší�ce 900 mm s bezprahovým 

systémem a jsou opat�eny madlem ve výšce 900 mm.  

Minimální ší�ka schodiš�ového ramene je stanovena 1 500 mm, ale jelikož je budova 

opat�ena výtahem, ší�ka schodišt� 1 200 mm je dosta�ující. Sklon schodiš�ového stupn� je 

dodržena 28° a výška jednotlivých stup�� je 160 mm. Vstupní a výstupní stupn� jsou 

kontrastn� ozna�eny. Schodišt� je opat�eno madlem ve výšce 900 mm s p�esahem 150 mm 

na obou stranách. Odsazení madla od zdi je ve vzdálenosti 60 mm. 

Výtahová klec je po�ízena v ší�ce 1 100 x 1 400 mm s posuvnými dve�mi o ší�ce  

900 mm. Výtah je vybaven zrcadlem, madlem ve výšce 900 mm, skláp�cím sedadlem, 

ovlada�e volby podlaží dopln�na o braillovo písmo. P�ed výtahem je dodržena manipula�ní 

plocha o rozm�rech kruhu o pr�m�ru 1 500 mm.  

 Byt ur�en pro osoby ZTP je �ešen ve 2. i 3. nadzemním podlaží bytového domu. 

Velikostní kategorie bytu je navržena 2 + kk upravená podle p�edpis�. Dve�e do 

jednotlivých byt� jsou �ešeny v ší�ce 900 mm s prahem s max. výškou 20 mm. Vnit�ní 

dve�e jsou bezprahové, posuvné, v ší�ce 900 mm a opat�eny madlem ve výšce 900 mm. 

Manipula�ní prostor, zaru�ující pohyb vozíku všemi sm�ry je dodržen v celé bytové 

jednotce. Vstup do bytového prostoru je chodbou ší�ky 1 800 mm, ze které je možné si 

zajít do koupelny �i šatny. Šatna je �ešena s odkladným prostorem na vozík v š. 600 mm  

a s úložnými speciáln� upravenými sk�ín�mi. Koupelna je navržena s vanou a její 

rozvržení je upraveno dle vyhlášky. Kuchy�ský kout je se speciální úpravou, zajiš�ující 

manipula�ní prostor pod linkou, jednotlivá za�ízení jsou �ešeny jako vestav�né osazené 

v pot�ebné výšce. Spodní kuchy�ské sk�ín� se upravují jako výsuvné a horní jako 

vykláp�cí. Poslední úpravou ZTP bytu je navržen snížený parapet oken umíst�ným ve 

výšce 600 mm opat�ený zábradlím. [4] 
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5. Ekonomické zhodnocení návrhu  
 

5.1 Objektizace výstavby 
 

SO 01 – novostavba polyfunk�ního domu 

Polyfunk�ní d�m je navržen jako �áste�n� podsklepená t�í podlažní budova se sedlovou 

st�echou. Obestav�ný prostor je výsledkem sou�tu obestav�ného prostoru základ�, spodní 

stavby, vrchní �ásti stavby a zast�ešení. Jelikož 1. NP je využito pro ú�ely obchodu, musela 

být vrchní �ást stavby rozd�lena do bytové a komer�ní �ásti. Dle cenových ukazatel� se 

jedná o budovu pro bydlení 803.5 – bytové netypové domy a o budovy ob�anské výstavby 

801.8 – budova pro obchod a spole�ného stravování. Cena za m3 obestav�ného prostoru se 

odvíjí od svislého nosného systému, který je zd�ný z cihel, tvárnic a blok�.  

SO 02 – zpevn�né plochy 

V rámci výstavby bude provedena výstavba a úprava sou�asných komunikací. Ve dvo�e 

polyfunk�ního domu budou vytvo�ena parkovací stání ur�ená pro bytovou �ást, jejichž 

plocha je z polovegeta�ních zatrav�ovacích tvárnic. Parkovací plocha ur�ená pro komer�ní 

ú�ely bude situována p�ed domem a materiáln� navazuje na p�ilehlou komunikaci. 

Komunikace pro p�ší bude vytvo�ena ze zámkové dlažby, jejichž cena je stanovena v�etn� 

obrubník�.  

SO 03 – p�ípojka vodovodu 

SO 04 – p�ípojka plynovodu 

SO 05 – p�ípojka kanalizace 

SO 06 – p�ípojka nízkého nap�tí 

SO 07 – p�ípojka sd�lovacích kabel�             

SO 08 – anglické dvorky 

Anglické dvorky jsou navrženy EkoDrain RONN Standard 1 000 x 650 x 430 mm s žárov� 

pozinkovaným roštem s tahovkou. Do ceny je zapo�teno i odvod�ovací za�ízení.  

 

 Dopl�kové náklady jsou spojeny s výsadbou zelen�, kterou zaujímá 11 Thují 

Ocidentalis SMARAGD a založení trávníku. Dalšími náklady jsou náklady na po�ízení 

kontejner� na odpadky, jeho p�íst�ešku, p�íst�ešku nad vstupem do objektu, dopravního 

zna�ení a parkového osv�tlení, pot�ebný pro vzhled a provoz budovy. [10], [17]  
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5.2 Rekapitulace propo�tu ekonomického zhodnocení  
 
I. Pozemek ……………………………………………………………….        1 508 000,- 

II. Stavební �ást ………………………….………………………………...    50 587 000,- 

III. Dopl�kové náklady ……………………… …………………………….    199 000,- 

IV. Projektové a pr�zkumné práce …………………………………………      4 409 000,- 

V. Náklady na umíst�ní stavby (NUS) ……………………………………      1 670 000,- 

VI. Rezerva ………………………………………………………………...      2 529 000,- 

  

CELKOVÁ CENA ZA 

OBJEKT 
60 902 000,- K� bez DPH 

�

Propo�et všech náklad� na stavbu a její provoz je sou�ástí p�íloh této dokumentace. 
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6. Záv�r 
 

Reakce na poskytnuté informace a limity �ešení, jež byly udány v za�átcích, m� vedly 

k dosažení výsledku zpracování této bakalá�ské práce. Úkolem bylo variantní 

�ešení proluky na nároží ulic Chopinova a Mariánskohorská, ve kterém se potýkáme 

s problémy proluk v m�stské zástavb� charakteristickými svým umíst�ním a orientací 

vzhledem ke sv�tovým stranám. 

Lokalita, kde je daná proluka situována, i p�esto, že se stále jedná o centrum m�sta, 

není z hlediska atraktivnosti brána za lukrativní. Ruch od frekventované ulice 

Mariánskohorské nebo blízko umíst�né vlakové nádraží tomuto místu ubírá na žádanosti. 

Místo ani samotná stavba objektu nejsou obrázkem luxusu, ale výstavbou tohoto bytového 

domu se snažím uspokojit poptávku po bydlení za p�ijatelnou cenu, což v dnešní dob� je 

�astým problémem m�sta Ostravy. 

Ob� varianty jsou �ešeny se snahou o vhodné využití daného území, ale rozhodla jsem 

se �ešení n�jak oživit a proto jsem zvolila zástavbu dopln�nou o mezonetové byty, což 

z hlediska dispozice p�sobí jako módní trend a v o�ích lidí se jeví jako nadstandard. Proto 

si myslím, že toto �ešení je s ohledem na danou lokalitu optimáln�jší. Díky tomu se 

nemusíme obávat, že by dané území z�stalo nevyužito a stalo se pro obyvatele 

nezajímavým. 
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Fotodokumentace



 

Pohled ���������	�
���		�z ulice Mariánskohorská, jihovýchodní pohled

Severozápadní pohled��
��������� 
���������� ������
���	�, z ulice Chopinova 
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o a o a pN O k P k k� � � � � ,

kde: 

N  … je ������	��
��	�����	���	�����������	������	�����������	������

Oo  …  �	�����!��	��
��	�!�������	�����

Po  …  �	�����!��	��
��	���������	�����

ka  …  �	���
"�"���	��"��	�����#	�������"�"���	���	����������	�����

kp  …   �	���
"�"���	��!���	��
��	�����	�ro posuzované území.  

  $������%� �	��	�	�&�����	�������
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�����
����������������
���5�����	������

o aN O k� �
Na každou bytovou jednotku do 100 m2 ��"��!�	�	��������	������

'��	 "������������	 �������	 (�)"������	 �#���	 *�����&	  �	 ��������	 �����%	 �������"�"���	

2,65, z 
���+	"���������	� ��+�	���!���	������&	�������	���
"�"���	ka. 

��
��	���"!��,	�---	��&����� 700 600 500 400 333 290

.����%	�������"�"��� 1:1,43 1:1,67 1:2,0 1:2,5 1:3,0 1:3,5

.��
"�"���	�� 1,75 1,5 1,25 1,0 0,84 0,73

Tabulka – �������	
��������������	���������
�
����������
�����������

12 0,952 11,424N � � � � 67� ������18�
 ����������� ����� 9� 8�5 ��5���:�������� �����

(dle vyhlášky 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání 

������	 �	�����
� ��/	vzhledem k 12 parkovacích míst, pouze 1 bezbariérové stání. Jelikož 

se ale v !��#	 ������	 !�#	 �&����	  �!����&	 � ����	 ��
���/	 ������"�����	 �����	 jsou 

navrženy 2.) 
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Na každých 50 m2 ����&	 ��
���	 � ����!�	 ��"��!�	 �	 ��������	 ������	 0��/	 +�	 �����	

všech prodejen je 275,8 m2/	��"��!�	�#���	���!� ���	1/12	������
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území a jeho charakteru. Dané území je charakterizováno velikostí obce nad 50 000 
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P�íloha �. 3 

Propo�et 
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PROPO�ET 

stav.  
NÁZEV MJ Po�et MJ K�/MJ CELKEM [K�] 

obj. �. 
      

I. POZEMEK 
  stavební parcely m2 1 604 940,- 1 508 000,- 

CELKEM ZA I. �ÁST 1 508 000,- 
    

II. STAVEBNÍ �ÁST 
SO 01 novostavba polyfunk�ního domu 

  Bytová �ást m3 8 465,00 4 656,- 39 413 000,- 
  Komer�ní �ást m3 1 632,00 5 662,- 9 241 000,- 

SO 02 Zpevn�né plochy 
  Komunikace ur�ena vozidl�m  m2 954,30 1 176,- 1 122 000,- 
  Komunikace pro p�ší m2 340,50 834,- 284 000,- 

  Parkovišt� - polovegeta�ní 
tvárnice m2 185,00 777,- 144 000,- 

SO 03 P�ípojka vodovodu bm 12 1 080,- 13 000,- 
SO 04 P�ípojka plynovodu bm 4,4 1 348,- 6 000,- 
SO 05 P�ípojka kanalizace bm 83 3 614,- 300 000,- 
SO 06 P�ípojka nízkého nap�tí bm 2,5 862,- 2 000,- 
SO 07 P�ípojka sd�lovacích kabel� bm 14 208,- 3 000,- 
SO 08 anglické dvorky ks 18 3 250,- 59 000,- 

CELKEM ZA II. �ÁST 50 587 000,- 

   
               

III. DOPL	KOVÉ NÁKLADY 
  Parkové osv�tlení - ocel, do 4 m ks 3 31 270,- 94 000,- 
  Kontejnery na odpadky ks 2 7 250,- 15 000,- 
  P�íst�ešek pro kontejnery ks 1 19 990,- 20 000,- 

  P�íst�ešek nad vstupem do 
budovy ks 4 3 600,- 15 000,- 

  dopravní zna�ení vodorovné m2 64 430,- 27 000,- 
  dopravní zna�ení svislé ks 6 1 500,- 9 000,- 
  Založení trávníku m2 167,00 24,- 4 000,- 

  Thuja ocidentalis SMARAGD, 
150 cm ks 11 1 000,- 11 000,- 

  Výsadba strom� ks 11 365,- 4 000,- 
CELKEM ZA III. �ÁST 199 000,- 



 
�

IV. PROJEKTOVÉA PR
ZKUMNÉ PRÁCE 
  Projektové práce  % 8,215 4 156 000,- 
  Pr�zkumné práce  % 0,5 253 000,- 

CELKEM ZA III. �ÁST 4 409 000,- 
    
V. NÁKLADY NA UMÍST�NÍ STAVBY ( NUS )  

  Provozní vlivy % 0,8 405 000,- 
  Územní vlivy % 2,5 1 265 000,- 

CELKEM ZA IV. �ÁST 1 670 000,- 
    
VI. REZERVA % 5 2 529 000,- 

CELKEM ZA V. �ÁST  2 529 000,- 
    

CELKOVÁ CENA ZA 
OBJEKT 60 902 000,- K� bez DPH 
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P�íloha �. 4 

Vyjád�ení Bá�ského ú�adu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
�

Dobrý den,  

Na základ� Vaši žádosti zasílám podmínky pro stavbu na parc. �. 365 v k. ú. P�ívoz  

Po prostudování dokumentace podání OBÚ v Ostrav� zjistil, že z hlediska ochrany 
nerostného bohatství je projektovaná stavba na parcela �. 365 v k.ú. P�íboz  situována 
v dobývacím prostoru s názvem P�ívoz I, I�. 40047 pro t�žbu zemního plynu, evidovan 
zdejším ú�adem dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona �. 44/1988 Sb., o ochran� a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

Dle Mapy ložiskové ochrany Moravskoslezský kraj, vydané MŽP �eskou geologickou 
službou - Geofondem �R v 03/2009 se v katastrálním území ve kterém je projektována 
stavba nachází chrán�né ložiskové území �. 144000000 �s. �ást Hornoslezské pánve.  

Stávající ochrana p�edm�tného ložiska v chrán�ném ložiskovém území �. 14400000 je 
zajiš�ována nov� vydaným rozhodnutím ministerstva životního prost�edí, odboru výkonu 
státní správy IX, jako v�cn� a místn� p�íslušného orgánu podle § 17 odst. 1 a 7 zákona �. 
44/1988 Sb., o ochran�  a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, ze dne 29. 7. 2009  �. j. 580/263c/ENV/09 „Zm�na podmínek ochrany ložisek 
�erného uhlí, v chrán�ném ložiskovém území �. 14400000 s názvem �s. �ást Hornoslezské 
pánve, ve vymezených �ástech okres� Karviná, Frýdek - Místek, Nový Ji�ín, Opava a 
Ostrava - m�sto v �s. �ásti Hornoslezské pánve dochází ke zm�n� míry ochrany ložisek 
�erného uhlí.   

Jedná se o území v ploše M, které bylo ovlivn�no dobýváním od roku 1961 a vzhledem 
k �asovému odstupu od ukon�ení dobývání je možno považovat vlivy poddolování za 
dozn�lé. Nadále se zde nepo�ítá s exploatací ložiska �erného uhlí klasickými metodami. 
V p�ípad�, že by toto ložisko bylo exploatováno nap�. odply�ováním nebo jinými 
metodami, nep�edpokládá se v souvislosti s tím vznik d�lních škod deformacemi terénu.  

Pro p�ípadné umíst�ní staveb v t�chto plochách je krajským ú�adem podle ustanovení § 19 
zákona �. 44/1988 Sb., o ochran� a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, vydáno generální závazné stanovisko k umíst�ní veškerých staveb a 
za�ízení, které nesouvisí s dobýváním s omezenou �asovou platností 5 let, které obdržely 
všechny místn� p�íslušné obecné stavební ú�ady. V t�chto p�ípadech se povinnost žadatele 
o vydání územního rozhodnutí doložit závazné stanovisko daná § 19 odst. 2 horního zákona 
považuje za p�edem spln�nou. A realizované stavby nebo za�ízení nesouvisející 
s dobýváním na tomto území, mohou být realizované bez zvláštních opat�ení proti ú�ink�m 
poddolování.  

Tímto je v dostate�né mí�e zajišt�na požadovaná ochrana uvedeného výhradního ložiska v 
chrán�ném ložiskovém území �. 14400000 v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 horního 
zákona.   

 

                                                                                                                       S pozdravem  

                                                                                                                Ing. Vladislav Kotula  
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P�íloha �. 5 
Vyjád�ení k žádosti o existenci sítí v zájmovém území 

 
RWE distribu�ní služby, s.r.o. 

OVAK, a.s. 

�EZ Distribuce, a.s. 

Telefónica O2, a.s. 

Dalkia �eská republika, a.s. 

 

 

 

 

 



RWE distribu�ní služby, s.r.o. 

 













VYJÁD�ENÍ O EXISTENCI SÍT� ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
spole�nosti Telefónica Czech Republic, a.s.,

vydané podle § 101 zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o
elektronických komunikacích), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a § 161 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu

(stavební zákon) �i dle dalších p�íslušných právních p�edpis�

�íslo jednací: 169129/11 �íslo žádosti: 0111 636 987

D�vod vydání Vyjád�ení : P�edprojektová p�íprava, prodej-koup� nemovitosti

Platnost tohoto Vyjád�ení kon�í dne: 7. 11. 2013.

Žadatel Karin Müllerová
Stavebník Karin Müllerová
Název akce Polyfunk�ní d�m

Zájmové území

Okres Ostrava-m�sto

Obec Ostrava

Kat. území / �. parcely P�ívoz

Žadatel shora ozna�enou žádostí ur�il a vyzna�il zájmové území, jakož i stanovil d�vod pro vydání Vyjád�ení o 
existenci sít� elektronických komunikací spole�nosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Vyjád�ení). Na základ� 
ur�ení a vyzna�ení zájmového území žadatelem a na základ� stanovení d�vodu pro vydání Vyjád�ení vydává spole�nost 
Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) o síti elektronických komunikací následující Vyjád�ení:

dojde ke st�etu

se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) spole�nosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v 
p�iloženém vý�ezu/vý�ezech z ú�elové mapy SEK spole�nosti Telefónica. Žadatel je srozum�n s tím, že nadzemní 
vedení sít� elektronických komunikací (dále jen NVSEK) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sít� 
elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a dojde-li ke st�etu stavby s NVSEK, je žadatel povinen projednat 
podmínky ochrany se zam�stnancem spole�nosti Telefónica pov��eného ochranou sít� - Radim Ko�a� (tel.: 596 682 
978, 602 438 599, e-mail: radim.konar@o2.com) (dále jen POS).

Žadatel je oprávn�n kontaktovat POS v p�ípad� dotaz� souvisejících s podmínkami ochrany SEK, pro dotazy k poloze 
SEK a její dokumentaci pracovišt� Telefónica na lince 800 255 255.

Žadatel není oprávn�n toto Vyjád�ení, jakož i p�ílohy jež jsou sou�ástí tohoto Vyjád�ení , použít pro ú�ely 
územního �ízení, stavebního �ízení, �i pro jakékoliv jiné �ízení p�ed správním orgánem, kde by mohla být 
stanovena povinnost žadatele p�edložit vyjád�ení vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 
zákona �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu.

Podmínky ochrany SEK spole�nosti Telefónica 

I. Obecná ustanovení

 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�i provád�ní jakýchkoliv �inností, zejména stavebních nebo 
jiných prací, p�i odstra�ování havárií a projektování staveb, �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými a 
odbornými normami (v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a u�init 
veškerá opat�ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít� elektronických komunikací ve 
vlastnictví spole�nosti Telefónica O2 a je výslovn� srozum�n s tím, že SEK jsou sou�ástí ve�ejné komunika�ní sít�, 
jsou zajiš�ovány ve ve�ejném zájmu a jsou chrán�ny právními p�edpisy. Ochranné pásmo podzemního komunika�ního 
vedení �iní 1,5 m po stranách krajního vedení.                                                                                                                                                 
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 2. P�i jakékoliv �innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p�ístupu k SEK. P�i k�ížení nebo 
soub�hu �inností se SEK je povinen �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými a odbornými normami (v�etn� 
doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P�i jakékoliv �innosti ve vzdálenosti 
nejmén� 1,5 m od krajního vedení vyzna�ené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechaniza�ních prost�edk� a 
nevhodného ná�adí.                                                                                                                                                                                           

 3. Pro p�ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, založené "Podmínkami 
ochrany SEK spole�nosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, odpov�dný za veškeré náklady a 
škody, které spole�nosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                                                                 

II. Sou�innost stavebníka p�i �innostech v blízkosti SEK

 1. Zapo�etí �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle p�edchozí v�ty 
je povinen u�init elektronicky, �i telefonicky na telefonní �íslo shora uvedené, p�i�emž takové oznámení bude 
obsahovat �íslo Vyjád�ení, k n�muž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                       

 2. P�ed zapo�etím zemních prací �i jakékoliv jiné �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen zajistit 
vyzna�ení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna�enou trasou PVSEK prokazateln� seznámí 
všechny osoby, které budou a nebo by mohly �innosti provád�t.                                                                                                                      

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t�etí osobu, jež bude provád�t zemní 
práce, aby zjistila nebo ov��ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p�í�nými sondami, a je srozum�n s tím, že 
možná odchylka uložení st�edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, �iní +/- 30 cm mezi skute�ným uložením PVSEK a 
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                  

 4. P�i provád�ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen postupovat tak, 
aby nedošlo ke zm�n� hloubky uložení nebo prostorového uspo�ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím 
pov��ená t�etí osoba, povinen zabezpe�it proti prov�šení, poškození a odcizení.                                                                                             

 5. P�i zjišt�ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute�ností je stavebník, nebo jím pov��ená 
t�etí osoba, povinen bez zbyte�ného odkladu zastavit práce a zjišt�ní rozporu oznámit POS a v p�erušených pracích 
pokra�ovat teprve poté, co od POS prokazateln� obdržel souhlas k pokra�ování v p�erušených pracích.                                                        

 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem� do budovy, rozvád��e, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pov��ená 
t�etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 
Výkopové práce v blízkosti sloup� NVSEK je povinen provád�t v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich 
stability, to vše za dodržení platných právních p�edpis�, technických a odborných norem (v�etn� doporu�ených), 
správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup�.                                                                                                                       

 7. P�i provád�ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba 
p�ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávn�n provést až poté, kdy prokazateln� obdržel souhlas 
POS.                                                                                                                                                                                                                  

 8. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu spole�nosti Telefónica O2.                                                                                                                            

 9. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n trasu PVSEK mimo vozovku p�ejížd�t vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK �ádn� zabezpe�í proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo 
jím pov��ená t�etí osoba, je povinen projednat s POS zp�sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P�i p�eprav� vysokého 
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen respektovat výšku 
NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                             

 10. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n na trase PVSEK (v�etn� ochranného pásma) jakkoliv 
m�nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m�nit rozsah a konstrukci zpevn�ných ploch (nap�. komunikací, 
parkoviš�, vjezd� aj.).                                                                                                                                                                                        
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 11. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen manipula�ní a skladové plochy z�izovat v takové vzdálenosti 
od NVSEK, aby �innosti na/v manipula�ních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 
1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                 

 12. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr�b�hu stavby, a to ve všech p�ípadech, 
kdy by i nad rámec t�chto "Podmínek ochrany SEK spole�nosti Telefónica O2" mohlo dojít ke st�etu stavby se SEK.                                  

 13. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n užívat, p�emís�ovat a odstra�ovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                      

 14. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n bez p�edchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s 
p�ípadn� odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou sk�íní optických spojek, optickými spojkami, technologickými 
rezervami �i jakýmkoliv jiným za�ízením SEK. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je výslovn� srozum�n s tím, 
že technologická rezerva p�edstavuje n�kolik desítek metr� kabelu sto�eného do kruhu a ochranou optické spojky je 
sk�í� o hran� cca 1m.                                                                                                                                                                                         

 15. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen každé poškození �i krádež SEK ihned, nejpozd�ji však do 24 
hodin od okamžiku zjišt�ní takové skute�nosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen 
oznámení u�init na poruchové služb� spole�nosti Telefónica O2, s telefonním �íslem 800 184 084, pro oblast Praha lze 
užít telefonní �íslo 241 400 500.                                                                                                                                                                       

III. Práce v objektech a odstra�ování objekt	
 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�ed zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl 
ohrozit stávající SEK, prokazateln� kontaktovat POS a zajistit u spole�nosti Telefónica O2 bezpe�né odpojení SEK a 
bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen zabezpe�it do�asné, 
p�ípadn� trvalé p�eložení SEK.                                                                                                                                                                          

 2. P�i provád�ní �inností v objektu je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen v souladu s právními p�edpisy, 
technickými a odbornými normami (v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými 
postupy provést mimo jiné pr�zkum vn�jších i vnit�ních vedení SEK na omítce i pod ní.                                                                               

IV. Sou�innost stavebníka p�i p�íprav� stavby

 1. Pokud by �inností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, k níž je t�eba povolení správního orgánu dle zvláštního 
právního p�edpisu, mohlo dojít k ohrožení �i omezení SEK, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen 
kontaktovat POS a p�edložit zakreslení SEK do p�íslušné dokumentace stavby (projektové, realiza�ní, koordina�ní 
atp.). V p�ípad�, že pro �innosti stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, není t�eba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního p�edpisu, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen p�edložit zakreslení trasy SEK i s 
p�íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dot�ení 
SEK.                                                                                                                                                                                                                  

 2. P�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 
vlak� a tramvají, nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení stavby, rekonstrukce �i p�eložky 
vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak� a tramvají, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí 
osoba, povinen kontaktovat POS, p�edat dokumentaci stavby a výpo�et nebezpe�ných a rušivých vliv� (v�etn� návrhu 
opat�ení) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n do doby, než obdrží od POS vyjád�ení o 
správnosti výpo�tu nebezpe�ných a rušivých vliv�, jakož i vyjád�ení k návrhu opat�ení, zahájit �innost, která by mohla 
zp�sobit ohrožení �i poškození SEK. Zp�sobem uvedeným v p�edchozí v�t� je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí 
osoba, povinen postupovat také p�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky produktovod� s katodovou ochranou.                              

 3. P�i projektování stavby, p�i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spole�nosti Telefónica 
O2 a p�ekra�uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v�etn� do�asných objekt� za�ízení staveništ� (je�áby, 
konstrukce, atd.), nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení takové stavby, je stavebník nebo 
jím pov��ená t�etí osoba, povinen kontaktovat POS za ú�elem projednání podmínek ochrany t�chto radiových tras. 
Ochranné pásmo radiových tras v ší�i 50m je zakresleno do situa�ního výkresu. Je tvo�eno dv�ma podélnými pruhy o 
ší�i 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 
za�ízení.                                                                                                                                                                                                             
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 4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole�nosti Telefónica O2 je 
stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení správního orgánu k �innosti 
stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, nejpozd�ji však p�ed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                             

 5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a za�ízení SEK, �i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen 
realizovat taková opat�ení, aby mohla být provád�na údržba a opravy SEK, a to i za použití otev�eného plamene a 
podobných technologií.                                                                                                                                                                                     

V. P�eložení SEK

 1. V p�ípad� nutnosti p�eložení SEK nese stavebník, který vyvolal p�ekládku nadzemního nebo podzemního vedení 
SEK, náklady nezbytné úpravy dot�eného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického �ešení.                                                            

 2. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen bez zbyte�ného odkladu poté, kdy zjistí pot�ebu 
p�eložení SEK, nejpozd�ji však p�ed po�átkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost p�eložení 
SEK, kontaktovat POS za ú�elem projednání podmínek p�eložení SEK.                                                                                                  

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen uzav�ít se spole�ností Telefónica O2 "Smlouvu o provedení 
vynucené p�ekládky SEK".                                                                                                                                                                                

VI. K�ížení a soub�h se SEK

 1. Stavebník nebo jím pov��ená t�etí osoba, je výslovn� srozum�n s tím, že v p�ípad�, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 
�i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu �i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umíst�ny v hloubce menší 
jak 0,6 m a optické nebyly umíst�ny v hloubce menší jak 1 m. V opa�ném p�ípad� je stavebník, nebo jím pov��ená 
osoba, povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                                                      

 2. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen v místech k�ížení technické infrastruktury se SEK ukládat 
ostatní sít� technické infrastruktury tak, aby tyto byly umíst�ny výhradn� pod SEK, p�i�emž SEK je povinen uložit do 
chráni�ky s p�esahem minimáln� 1 m na každou stranu od bodu k�ížení. Chráni�ku je povinen ut�snit a zamezit vnikání 
ne�istot.                                                                                                                                                                                                             

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen v místech k�ížení PVSEK s pozemními komunikacemi, 
parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými p�edpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK 
chráni�kami s p�esahem minimáln� 0.5 m na každou stranu od hrany k�ížení. Chráni�ku je povinen ut�snit a zamezit 
vnikání ne�istot.                                                                                                                                                                                                

 4. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen základy (stavby, op�rné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby 
dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.                                                                                                        

 5. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n trasy PVSEK znep�ístupnit (nap�. zabetonováním).                                          

 6. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je p�i k�ížení a soub�hu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem, povinen zejména:- v p�ípadech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou 
umíst�ny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo p�i k�ížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 
0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, p�edložit POS a následn� s POS projednat zakreslení v p�í�ných �ezech,-

do p�í�ného �ezu zakreslit také profil kabelové komory v p�ípad�, kdy jsou sít� technické infrastruktury �i 
stavby umíst�ny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,- neumís�ovat nad trasou 
kabelovodu v podélném sm�ru sít� technické infrastruktury,- p�edložit POS vypracovaný odborný statický 
posudek v�etn� návrhu ochrany t�lesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevn�nou plochou,-

nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do�asn�,- projednat, nejpozd�ji ve fázi projektové 
p�ípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni �i pod úrovní kabelovodu nebo 
kabelové komory,-projednat s POS veškeré p�ípady, kdy jsou trajektorie podvrt� a protlak� ve vzdálenosti bližší než 
1,5 m od kabelovodu.                                                                                                                                                                                        

Vyjád�ení je platné pouze pro zájmové území ur�ené a vyzna�ené žadatelem, jakož i pro d	vod vydání Vyjád�ení 
stanovený žadatelem.
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Vyjád�ení pozbývá platnosti:

- uplynutím vyzna�ené doby platnosti Vyjád�ení

- zm�nou rozsahu zájmového území

- zm�nou d�vodu vydání Vyjád�ení uvedeného v žádosti

V p�ípad�, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád�ení, nelze toto Vyjád�ení použít 
jako podklad pro vyty�ení a je t�eba požádat o vydání nového Vyjád�ení.

Bude-li žadatel na spole�nosti Telefónica požadovat, aby se jako ú�astník správního �ízení, pro jehož ú�ely bylo toto 
Vyjád�ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním �ízení, pro jehož ú�ely bylo toto 
Vyjád�ení vydáno, je oprávn�n kontaktovat POS.

P�ílohy Vyjád�ení:

- situa�ní výkres (obsahuje zájmové území ur�ené a vyzna�ené žadatelem a vý�ezy  ú�elové mapy SEK)

- informace k podmínkám napojení

- informace k vyty�ení SEK

Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur�ené a vyzna�ené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné 
informace o SEK spole�nosti.

Žadatel se p�evzetím tohoto Vyjád�ení zavazuje, že poskytnutá data a informace bude užívat výhradn� pro svoji 
pot�ebu a v souladu s ú�elem, ke kterému mu byla poskytnuta (tj. výhradn� v souladu s § 161 stavebního zákona 
a jen v jeho mezích) a že bez souhlasu poskytovatele nebude poskytnuté informace a data rozmnožovat, 
rozši�ovat, prodávat, pronajímat, p	j�ovat �i používat jako zdroj pro své informa�ní systémy nebo databáze a 
nebude je jakkoliv jinak využívat nad rámec ustanovení § 161 stavebního zákona. Žadatel si je v�dom své 
odpov�dnosti vyplývající z obecn� závazných právních p�edpis	 p�i porušení t�chto povinností. Žadatel se 
p�evzetím Vyjád�ení zavazuje provést taková opat�ení, která zabezpe�í ochranu poskytnutých dat a informací 
proti zneužití t�etími osobami. V p�ípad� nespln�ní výše uvedených povinností se spole�nost Telefónica Czech 
Republic, a.s. bude soudn� domáhat zejména zdržení se shora uvedeného závadového jednání a náhrady škody.

Vyjád�ení vydala spole�nost Telefónica dne: 7. 11. 2011.
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Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

5 / 5

zapsaná v Obchodním rejst�íku M�stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I�: 60193336  DI� CZ60193336



P�íloha k Vyjád�ení �.j.: 169129/11 �íslo žádosti: 0111 636 987

Informace k podmínkám napojení

Spole�nost Telefónica, jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 
zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (dále jen stavební zákon) sou�asn� s vydáním 
Vyjád�ení následující informace o podmínkách v�asného napojení stavby (objektu) k SEK u níž je zájem o služby 
elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).

Pro urychlení a usnadn�ní napojení Vašeho objektu k SEK a následnému zprovozn�ní požadovaných služeb 
spole�nosti Telefónica, kontaktujte, prosím, naše pracovišt� Plánování a výstavba sít�, které bude koordinátorem 
napojení objektu k SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je spln�ní technických, ekonomických a 
správních podmínek napojení v dané lokalit�. Kontaktním pracovníkem pro �ešení napojení Vašeho objektu k 
SEK je Skowronek Valter, 1. máje 2673 Ostrava, tel: +420 59 668 2422.

Další užite�né informace:

- V rámci p�ípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to v�etn� výstavby p�ípojky k SEK. 
V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu ozna�it jako stavební objekt - "SO Polyfunk�ní d�m trasa 
SEK Telefónica Czech Republic, a.s." Trasu kabelu SEK a místo napojení na stávající sí� spole�nosti Telefónica 
konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již žádost o vydání územního rozhodnutí podali, 
p�ípadn� územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy SEK, požádejte o zm�nu územního rozhodnutí u nové trasy SEK 
nutné pro napojení požadovaných objekt� (projednání žádosti o zm�nu územního rozhodnutí se provádí pouze v 
rozsahu této zm�ny).

- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší spole�nosti o 
nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a p�ípojku vedení SEK. V p�ípad� pot�eby s Vámi 
spole�nost Telefónica, uzav�e smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí pro 
výstavbu p�ípojky vedení SEK.

- Na základ� našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést p�ípravu pro následné vybudování 
vnit�ních komunika�ních rozvod� (nap�. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunika�ní rozvody s 
možností napojení k SEK. Dodate�n� budované vnit�ní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.

- Dovolujeme si Vás také upozornit na sou�asné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky �. 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba dle ustanovení § 45 odst. 5 této vyhlášky musí 
umož�ovat vstup silnoproudých a komunika�ních kabel� do budovy, umíst�ní rozvodných sk�íní a provedení vnit�ních 
silnoproudých a komunika�ních rozvod� až ke koncovým bod�m sít�. Vnit�ní elektrické rozvody silnoproudé a 
komunika�ní musí spl�ovat požadavky na zabezpe�ení proti zneužití.

- Spole�nost Telefónica Vám nabízí p�edání typového projektu pro realizaci vnit�ních rozvod�, koncového 
bodu sít� a �ešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sít�. V p�ípad� zájmu o uvedené typové �ešení kontaktujte, 
prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.

- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sít� spole�nosti Telefónica (vztahuje se k síti v�tších územních 
celk� jako jsou pr�myslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost uzav�ení smlouvy o 
smlouv� budoucí kupní ješt� p�ed zahájením realizace. Smlouva o smlouv� budoucí kupní bude upravovat p�edevším 
realiza�ní, cenové a platební podmínky budované sít� a také problematiku v�cných b�emen k dot�eným nemovitostem. 
Na základ� smlouvy o smlouv� budoucí kupní bude následn� uzav�ena vlastní kupní smlouva. Zpracování projektové 
dokumentace Vámi budované sít� konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním pracovníkem, který pro Vás zajistí 
nutnou konzultaci technických �ešení s odbornými útvary spole�nosti Telefónica.

Aktuální nabídku služeb naší spole�nosti naleznete na letácích v prodejnách spole�nosti Telefónica, na telefonní lince 
800 02 02 02 nebo na internetových stránkách spole�nosti www.o2.cz.

D�kujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci p�i budování sít� a zprovozn�ní služeb elektronických 
komunikací ve Vašem objektu.
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Informace k vyty�ení SEK
V p�ípad� požadavku na vyty�ení PVSEK spole�nosti Telefónica se, prosím, obracejte na spole�nosti uvedené 
níže.

Telefónica Czech Republic, a.s. - st�edisko Morava sever

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle
I�:                60193336                                                         DI�: CZ60193336

kontakt: tel: 596682861 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava - výhradní dodavatel spole�nosti Telefónica Czech Republic, a.s.

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30  Ostrava-Záb�eh
I�:                44797320                                                         DI�: CZ 44797320

kontakt: Hana Hurníková, mobil: 725820758, e-mail: hhurnikova@sitel.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PS� 739 51
I�:                25863037                                                         DI�: CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX,a.s.
se sídlem: Bu�inská 1733, 735 41  Pet�vald
I�:                25163558                                                         DI�: CZ25163558

kontakt: Mgr. Petr Holešinský, tel/fax: 596541102, mobil: 739372083, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PS�: 708 00
I�:                75591961                                                         DI�: 6404090748

kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: D�lní 889, 735 35  Horní Suchá
I�:                47680954                                                         DI�: 

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Ko�vara

se sídlem: Osvoboditel� 1200, 742 21  Kop�ivnice
I�:                63341620                                                         DI�: 

kontakt: Milan Ko�vara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.
se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00  Ostrava
I�:                25355759                                                         DI�: CZ25355759

kontakt: Tomáš Jurošek, tel.: 558340911, mobil: 606776048, e-mail: tomas.jurosek@optomont.cz

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, �sl.armády 2930/25, PS� 73301
I�:                70244090                                                         DI�: CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz
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Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.,

se sídlem: P�í�ná 2828/10, 746 01  Opava
I�:                43964435                                                         DI�: 

kontakt: Jan Socha, mobil: 602741244, e-mail: jan.socha@smt.cz
zástup: Jan Fojtík, mobil: 602774138, e-mail: jan.fojtik@smt.cz

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

2 / 2

zapsaná v Obchodním rejst�íku M�stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I�: 60193336  DI� CZ60193336


















