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Anotace  

 

Hlavní náplni této bakalářské práce je objemová studie polyfunkčního domu na 

nezastavěném pozemku v centru obce Bystřice nad Olší. Práce je rozdělena na část 

textovou a část grafickou. 

Textová část pojednává o současném stavu území, teoretických východiscích a o 

začlenění objektu svou architekturou do okolní zástavby. Čtenář se také seznámí 

s technickým provedením a provozem stavby.  

Grafická část řeší, kromě dispozičního návrhu objektu, také jeho napojení na 

dopravní a technickou infrastrukturu.  

Výsledkem této práce je návrh čtyřpodlažního polyfunkčního domu s prostory pro 

parkování, obchod, restauraci, administrativu, ubytování a bydlení, které budou přínosem 

jak pro obec, tak pro občany obce. 
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Annotation 

 
The main content of this bachelor thesis is volume study of a multifunctional 

building on an undeveloped land in the centre of village Bystřice nad Olší. The work is 

divided into a text part and a graphic part. 

The text part discusses the current state of an area, the theoretical basis and the 

integration of the object with its architecture into the surrounding buildings. The reader 

will get acquainted with the technical design and functioning of the building.�

The graphic part solves the layout design of the object and also its connection to the 

transport and technical infrastructure. 

The result of this thesis is the proposal of the four-storey multifunctional building 

with the space for a parking, a business, a restaurant, an administration, an accommodation 

and housing, from which both the community and the citizens of the village will have 

advantages. 
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1. Úvod 

 

Důležitým uzlem pro každé město či obec je jeho centrum, které má pro své občany 

zajišťovat vše potřebné jak z hlediska občanské vybavenosti, tak z hlediska bydlení. 

Výstavba polyfunkčních domů v centrech měst splňuje oba tyto požadavky. Nabízí 

občanům služby, nové pracovní pozice a zároveň zajišťuje bydlení v centrech měst. 

Výstavba těchto objektů se oproti minulému století značně rozrostla. Obyvatelům 

monofunkčních celků přestalo tamní bydlení vyhovovat. I když tyto stavby plnily funkci 

bydlení, byly napojeny na technickou a dopravní infrastrukturu, obyvatelé těchto celků 

často postrádali zdravotní a sociální služby, kulturní vyžití a prostory pro sport, a tak začali 

opět vyhledávat bydlení v centrech měst. Stavby polyfunkčních domů jim dokázaly 

nabídnout díky své prostorové funkčnosti všechny potřeby na jednom místě. Problém u 

těchto staveb nastává se statickou dopravou. Jelikož se počet dopravních prostředků na 

bytovou jednotku stále zvyšuje a pakovacích míst v centrech je nedostatek, tak se navrhují 

polyfunkční domy s hromadnými garážemi v suterénu objektu. Je zde skutečnost, že ani 

toto řešení nesplní ve většině případu kapacitní požadavky na parkovací stání a je nutno 

tuto skutečnost dále řešit. 

 

 

1.1. Předmět bakalářské práce 

 

Předmětem bakalářské práce bylo vhodně využít nezastavěný pozemek v centru 

obce Bystřice nad Olší. Pozemek, jak vyplynulo z požadavku obce, by měl být zastavěn 

polyfunkčním domem, který zajistí obci nové služby a prostory pro bydlení.  

Součástí této práce nebude jen dispoziční řešení polyfunkčního domu, ale také 

napojení objektu na technickou a dopravní infrastrukturu, včetně řešení statické dopravy a 

veřejných prostranství v okolí polyfunkčního domu.  

 

Bakalářská práce je vypracována v rozsahu objemové studie, která se skládá 

z textové a grafické části. Obě tyto části budou splňovat požadavky přílohy č. 4 k vyhlášce 

č. 503/2006 Sb. – O obsahu a rozsahu dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o 

umístění stavby.  
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1.2.  Cíl bakalářské práce 

 

Cílem bakalářské práce je splnit všechny požadavky investora stavby (obce) a 

zajistit pro občany obce nové prostory pro služby a bydlení. 

Pro vypracování objemové studie bylo nutno dbát na: 

• urbanistické začlenění objektu do okolí,  

• soulad s územním plánem, 

• vytvoření vhodného provozního a typologického řešení, 

• navrhnutou architekturu objektu v návaznosti na zásady stavebního řešení, 

• vhodné napojení objektu na dopravní a technickou infrastrukturu,  

• návrh dostatečného počtu parkovacích míst, 

• ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení.  

 

1.3.  Podklady pro vypracování bakalářské práce 

 

Výchozími podklady, pro vypracování bakalářské práce byly: 

• platný Územní plán obce Bystřice nad Olší 

• požadavky obce Bystřice nad Olší na využití území 

• katastrální mapa 

• vyjádření správců sítí 

• letecký snímek území 

• místní šetření a fotodokumentace území 

• zákony, vyhlášky a normy 
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2. Teoretická východiska 

 

2.1. Polyfunkční dům 

 

2.1.1. Charakteristika 

Polyfunkční dům je objekt, který je rozdělen na několik funkčních celků. Tyto 

celky jsou spolu navzájem propojené, a tak tvoří dokonalý provoz objektu. Jedná se 

především o plochy pro občanskou vybavenost a plochy pro bydlení. Podlahová plocha pro 

bydlení by neměla být větší než 2/3 z celkové podlahové plochy objektu. Stavby těchto 

objektů se soustřeďují do center měst a obcí, kde je jejich využití přínosem pro tamní 

obyvatele. [8] 

 

2.1.2. Historie a vývoj 

Polyfunkční domy se vyvíjely od první venkovské usedlosti až k dnešním objektům 

moderní doby.  

 

Prvním předchůdcem polyfunkčních domů byla venkovská usedlost, která patřila 

vždy jedné rodině. Kromě bydlení, zajišťovala pro rodinu zemědělskou výrobu, chov 

dobytka a drobnou výrobu pro potřeby rodiny. Ve městě byl prvním představitelem 

polyfunkčního domu středověký kupecký dům, který zajišťoval pro občany funkci 

obchodní a obytnou. [8] 

 

 

 

Obr.1  Schéma gotické městské zástavby [8] 
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V 17. století, z důvodu rozvoje obchodu a řemesel, začala ruční řemeslná technika, 

přitahovat obyvatelé do center měst. Pro zajištění bydlení se začaly stavět pavlačové domy 

pro tovaryše a měšťanské domy s obchodem. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2  Historické centrum města Nový Jičín[8] Obr.3  Historické centrum města Frýdek-Místek[8] 

  

Průmyslovou revolucí v 18. století a počátkem 19. století vzrůstaly stavbou továren 

větší požadavky na bydlení pro nové pracovní síly. Stavěly se tedy dělnické kolonie, 

městské domy a vily na předměstí. Vzniká nový typ obytných domů – městský nájemní 

dům, kde je zřetelné první výrazné dělení funkčních celků. [8] 

 

Z důvodu nového systému obchodování a vývojem spotřebního průmyslu vznikají 

v 19. století a počátkem 20. století stavby nového typologického druhu – obchodní domy. 

Tyto stavby moderní doby se staly jakýmsi oživením center měst. [8] 

  

V první polovině 20. století se rozrostla výstavba monofunkčních celků. Tyto 

stavby zdůrazňující svou účelovost ve funkci bydlení, služeb, obchodů a dopravy, lákaly 

obyvatele z center měst do jeho okrajových částí. Nejpozoruhodnější stavbou účelného 

bydlení, která je přirovnávána k parníku, je kolektivní dům architekta Le Corbusiera - 

Unité d'Habitation v Marseille. [8,9] 

 

 

                   

 

 

 

 

         
Obr.4  Polyfunkční dům Unité d'Habitation v Marseille[9] 
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Tato stavba, která představuje malé město nad úrovní terénu, obsahuje 337 bytů 

členěných do 27 různých typů. Byty jsou především dvoupodlažní. V 7. NP a 8. NP se 

nachází obchodní centrum a na střeše objektu, která je jakousi formou náměstí, jsou 

umístěny celky občanské vybavenosti (jesle, školky, tělocvična a bazén). [9] 

 
 

2.2. Občanská vybavenost 

 

2.2.1. Charakteristika 

„Občanské vybavení, jako nejvíce heterogenní z urbanistických funkčních složek, je 

představováno velmi rozsáhlým souborem nevýrobních i výrobních zařízení, sahajících od 

správy a administrativy až po školství a výchovu.“ [10] 

Hlavním záměrem rozvoje občanského vybavení je zvýšit kvalitu a dostupnost 

služeb jak obyvatelům v daném místě, tak obyvatelům, kteří za službami dojíždí. Občanská 

vybavenost nabízí svým provozem mnoho volných pracovních míst, čímž pomáhá snižovat 

vysokou nezaměstnanost.  Na rozvoj občanské vybavenosti má vliv několik faktorů, které 

vycházejí z nároků obyvatel. Závisí na demografické, ekonomické a sociální stránce 

obyvatel, ale také dopravní dostupnosti a poloze území. Tyto objekty jsou situovány 

většinou do centrálních a obytných částí, kde svou výtvarnou kompozicí prostorově 

dotvářejí centra. Rozmístění občanské vybavenosti závisí na výskytu a potřebách obyvatel. 

Občanská vybavenost a bydlení má velký význam pro zachování denního života v centrech 

měst. [10] 

 
2.2.2. Kapacita občanské vybavenosti  

Společenským vývojem lidstva si člověk určuje nová pravidla a zásady pro svůj 

život a jeho potřeby se neustále zvyšují. Tím je podmíněna i kapacita občanské 

vybavenosti. Ta závisí mimo jiné na životním stylu, životní úrovni obyvatel, jejich 

nárocích, popř. velikosti města či obce. Životní styl závisí na věku obyvatelstva, na rozloze 

sídla, na potřebách všech sociálních skupin a na možnosti kulturního vyžití či místech pro 

rekreaci ve volném čase (lesy, hory, vodní plochy, atd.). 

 

2.2.3. Vazba na dopravu 

Dostupnost občanské vybavenosti ovlivňuje z velké části i kvalita a rozvinutost 

osobní dopravy. Jsou kladeny požadavky na snadný příjezd k objektu a dostatek 
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parkovacích míst. Ve městech, kde je zavedena MHD, jsou tratě a zastávky vázány na tyto 

stavby občanské vybavenosti. K objektům je zajištěn i přístup pro pěší a pro osoby 

omezenou schopností pohybu a orientace, které mají vazbu na zastávky MHD či statickou 

dopravu 

 

2.2.4. Rozdělení občanské vybavenosti 

Občanská vybavenost je díky své prostorové a provozní rozmanitosti závislá na 

několika hlediscích. Závisí např.: na věku obyvatel, poloze občanské vybavenosti v území 

obce, charakteru užívaní a druhu činnosti občanské vybavenosti. 

Občanská vybavenost je podle druhu činnosti závislá na velikosti ploch a pozemků, které 

jsou velmi důležitým podkladem pro územní plánování. 

Občanská zařízení se člení podle druhů činností na obory zařízení: 

− školství a výchovy, 

− kultury, tělovýchovy a sportu, 

− zdravotnictví a sociální péče, 

− maloobchodu, 

− ubytování,   

− stravování, 

− nevýrobních služeb, 

− výrobních a opravárenských služeb, 

− správy a administrativy, 

− církví, 

− vědy a výzkumu, 

− specifická. 

Všechny tyto odlišné provozy a různé činnosti je možno dále dělit na různé druhy 

v každém odvětví. [10] 

 

2.2.5. Stravování 

Stravovací zařízení se vyznačují kvalitní přístupností pro veřejnost a jsou zaměřeny 

na komerční využití svého provozu. Objekty mohou být volně stojící či vestavěné. Nejvíce 

bývají tato zařízení umisťována ve velké zástavbě. Mimo hlavní funkci poskytování 

stravování, plní i funkce společenské a zábavní. Jednotlivé typy zařízení pak vycházejí 

z jejich zaměření. Jsou to např.: 
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• Restaurace, snack bary, grill bary,  

• Motoresty, 

• Kavárny,  

• Vinárny, 

• Pivnice, 

• Bufety, 

• Jídelny, 

• Cukrárny. 

S požadavky na kulturní vyžití dochází ke spojování různých typů stravovacích zařízení 

tak, aby byla pokryta většina poptávky. Dochází i ke kombinacím s maloobchody. [10] 

 

2.2.6. Maloobchod 

Maloobchod je zařízení, jehož hlavní význam je v prodeji drobného zboží. Dělí se 

podle kapacity prodejny a podle druhu zboží, jež nabízí. Jsou významným hlediskem 

v rozvoji životní úrovně obyvatelstva. Ve městech jsou to povětšinou prodejny 

specializující se na konkrétní druh zboží. Mají vyšší prodejní standard a vybraný sortiment. 

Jsou to zařízení samostatné, anebo sdružené v obchodním domě.  

Na okrajích obcí, či poblíž důležitých komunikací najdeme obchody buďto 

zaměřené na jeden typ sortimentu (nábytek, potraviny, zahradní vybavení, stavebniny), 

anebo pak na více typů sortimentu jako jsou hyper a mega markety. [10] 

 

2.2.7. Ubytování 

Veškeré typy přechodného ubytování, které se využívají pro komerční účely, se 

nazývají zařízení pro veřejné ubytování. Kromě ubytování můžeme v těchto zařízeních 

najít také služby spojené s pobytem zákazníků, jako jsou například stravování, čistírny, 

kadeřnictví, prodej určitého typu zboží či rekreace a kulturní vyžití. Zařízení se pak dále 

člení podle požadavků hostů a okolí, v němž jsou objekty pro ubytování umístěny.  

• Hotel, 

• Motel, 

• Botel,  

• Penzion,  
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• Hostel,  

• Veřejné tábořiště,  

• Chatová osada,  

• Internáty a koleje. [10] 

 

2.2.8. Administrativa 

Administrativní budovy jsou objekty určeny pro činnost firem a pro pojišťovací či 

finanční domy. Architektonické prvky těchto budov výrazně ovlivňují ráz města, což s 

sebou nese riziko negativního vlivu na historická jádra a centra měst. [10]  

 

2.3. Bydlení 

 

2.3.1. Charakteristika 

„Bydlení je obecně považováno za jednu ze základních životních potřeb člověka.“ 

Podstatnou funkcí bydlení bývá ochrana před nepříznivými vnějšími vlivy. V dnešní době plní 

spíše funkci relaxace a vykonávání základních osobních a životních potřeb. Bydlení je 

základem každého osídlení a jedním z hlavních faktorů rozvoje životní úrovně. [11] 

 

2.3.2. Vývoj bydlení 

Společenským vývojem člověka jsou kladeny i vyšší nároky na bydlení. Oproti 

minulosti, kdy člověk se svou rodinou bydlel v jedné vytápěné místnosti, do které byly 

soustředěny všechny funkce, je v dnešní době kladen důraz na to, aby byly pro jednotlivé 

činnosti vyhrazeny samostatné prostory, v blízkosti bydlení bylo parkovací stání a 

dostupná základní občanská vybavenost. Nároky a požadavky na kvalitu obydlí, kvalitu 

stavebních materiálů a požadavky na hygienu stále rostou. Proto je dnešní výstavba domů a 

bytů otázka podnikání.  

 

2.3.3. Formy bydlení 

Stavby pro bydlení jsou rozděleny do tří základních druhů:  

• bydlení v rodinném domě, 

• bydlení v bytovém domě, 

• bydlení v domě s pečovatelskou službou. 
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Každý člověk má různou představu o formě bydlení. Někteří dávají přednost vlastnímu 

bydlení v rodinném domě, jiní volí podnájem v bytové zástavbě. Volba formy bydlení se 

odvíjí nejen od přání člověka, ale závisí také na jeho finančních možnostech. Při prvních 

úvahách při pořizování bydlení je nutné si dobře rozmyslet, co je pro nás nejvhodnější. 

Mladí lidé budou dávat spíše přednost nějakému malému startovacímu bytu, který 

si z finančního hlediska mohou dovolit. Rodiny s dětmi budou hledat prostorné byty a 

stavět rodinné domy. Starší věková skupina bude spíš vyhledávat malé byty v přízemních 

domech a později budou volit domy s pečovatelskou službou.  Každá ze zvolených forem 

bydlení má své specifické vlastnosti a samozřejmě také výhody a nevýhody. 

 

2.3.4. Charakteristika a kategorie bytů 

„Byt je soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně 

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

účelu užívání určen. Stavebně technické uspořádání a vybavení bytu zahrnuje příslušenství, 

odpovídající požadavku trvalého bydlení a společné uzavření celého bytu“ [3] 

Každý byt musí mít kromě obytné místnosti a vstupního prostoru, také prostor na 

přípravu a uskladnění potravin, prostor pro osobní hygienu, prostor pro uložení předmětů 

pro úklid. Prostorové uspořádaní musí mít stanovený systém, komunikační trasy by se 

neměly křížit a jednotlivé místnosti by měly na sebe vzájemně navazovat. [3] 

Byty můžeme z typologického hlediska dělit různými způsoby. Nejdůležitějšími 

hledisky jsou formy bytu a velikostní kategorie.  

Velikostní kategorie bytu závisí na potřebách obyvatel. V minulosti se velikost bytu 

určovala podle počtu osob žijících v bytě, nyní se velikost bytu určuje podle počtu 

obytných místností. [3] 

 

„Dle základního příslušenství se byty člení na čtyři kategorie[3]:  

• I. Kategorie - všechny obytné místnosti jsou vytápěny ÚT  

a mají základní příslušenství 

• II. Kategorie - bez ÚT se základním příslušenstvím  

s ÚT a částečným základním příslušenstvím 

• III. kategorie - bez ÚT s částečným základním příslušenstvím  

s ÚT bez základního příslušenství 

• IV. kategorie - bez ÚT a bez základního příslušenství“  
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Formy bytu můžeme rozčlenit dle několika hledisek[3]: 

• Prostorově dispoziční řešení, 

• Funkční zónování, oddělování a slučování funkcí, 

• Umístění podle druhu obytné budovy, 

•  Socioprofesní příslušnost uživatele, 

• Majetkoprávní vztah uživatele k bytu, 

• Způsob užívání.  

 
 
2.3.5. Mikroklima obytného prostoru 

Mikroklima obytného prostoru je vytvářeno vlastní činnosti člověka, fyzikálními 

vlastnostmi prostředí a chemickou a mikrobiologickou kvalitou ovzduší, čímž ovlivňuje 

myšlení a jednání člověka. [3] 

 

• Tepelná pohoda – budova už při svém návrhu musí dodržovat základní podmínky 

tepelné pohody. Ovlivňujícími faktory tepelné pohody jsou teplota vzduchu, 

povrchová teplota ploch, ochlazování nohou, vlhkost vzduchu, ale také činnost a 

oblečení osob. [3] 

 

• Ovzduší – na bydlení má vliv i kvalita vnějšího ovzduší, která je potřebná pro 

větrání místností. Do místnosti, pro člověka v klidu, je potřeba přivést 25 – 30 m3 

nezávadného vzduchu. Toto však nelze provádět při znečištěném ovzduší. Pokud 

nejsou prostory dostatečně větrány, jsou ohroženy tělesné funkce člověka. 

Negativně na pohodu člověka muže působit i rychlost proudění vzduchu, které by 

nemělo přesáhnout hodnotu 0,10 - 0,15 m. s-1. [3] 

 

• Hluk – je z velké části tvořen dynamickou dopravou a činností člověka. Je známo, 

že hluk působí na každého jedince individuálně. Stejnou intenzitu hluku může 

každý jedinec vnímat jinak. Do vnitřních části objektu proniká hluk stěnami a 

netěsnostmi oken. Uvnitř objektu je hluk vytvářen činností obyvatel a technickým 

vybavením. Povolené hranice hluku jsou uvedeny v zákoně č. 272/2011 Sb. - O 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
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• Osvětlení – dělíme na denní a umělé.  

Denní osvětlení - „Všechny obytné místnosti včetně obytných kuchyní musí být 

osvětleny přímo denním světlem.  

Z hlediska denního osvětlení musíme splnit tyto požadavky[3]:   

- hloubka místnosti nejvíce 2,5 násobku světlé výšky místnosti, 

- spodní hrana okna – parapet nejvýše 900 mm, 

- horní hrana okna – nadpraží nejméně 2200 mm, 

- okno optimálně na osu místnosti, 

- maximální vzdálenost od rohu místnosti 1500 mm,  

- zasklení průhledným nezkreslujícím materiálem“ . 

Umělé osvětlení – využíváme především při malé nebo žádné intenzitě denního 

světla a při vykonávání různých činnosti, při kterých nám denní osvětlení 

nestačí. 

 

• Proslunění – patří k nejdůležitějším podmínkám zdravého bydlení. Byt z  hlediska 

proslunění posuzujeme jako jeden celek. „Byt je prosluněn, je-li součet 

podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně jedné 

třetině součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností.“ [3] 

 

 

2.4. Odstavné a parkovací plochy 

 

S rostoucí automobilovou dopravou se zvyšují i požadavky na kapacitu parkovacích 

míst. Tento problém se dá vyřešit u novostaveb občanské vybavenosti podzemními 

hromadnými garážemi. Ne vždy je možno toto řešení, s ohledem na konfiguraci terénu, 

zrealizovat.  Další variantou pro tvorbu parkovacích míst je zřizování odstavných 

parkovacích ploch na volném prostranství. Tato alternativa je ekonomicky přijatelná, avšak 

dochází k záboru volné zeleně, které v dnešní době stále výrazně ubývá. 
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3. Základní poznatky řešeného území 

 

3.1. Charakteristika území 

 

3.1.1.  Historie obce  

Vznik této podhorské obce se traduje od 2. poloviny 14. Století. První správa je ze 

4. května 1423. Mezi faktory ovlivňující vývoje obce, patří zemědělská výroba a v pozdější 

době také Třinecké železárny. Původní obytná stavení, v oblasti Paseky, pocházejí z 19. a 

20. století. Tyto historické dřevěníce se v  minulých letech se změnily na rekreační chlupy.  

Chráněnou kulturní památkou obce, jsou dva kostely. První byl vystavěn v 16. století. Je to 

dřevěný katolický kostel Povýšení sv. Kříže. Druhý je evangelický kostel, postaven v roce 

1811, kdy věž byla přistavěna až někdy po roce 1848. [14] 

 

              

Obr. 5 Dřevěný kostel Povýšení sv. Kříže [16]  Obr. 6 Evangelický kostel [17] 

 

 

3.1.2. Kulturní život v obci 

Obec má mnoho způsobů kulturního vyžití. Patří mezi ně mnoho restaurací, kino, 

krytý bazén s peřejovou atrakcí, knihovna, hřiště s umělým trávníkem a umělou běžeckou 

dráhou. Pro seniory má obec dům s pečovatelskou službou o kapacitě 70 míst. Obec žije 

bohatým společenským životem. Koná se zde Májová veselice, Den obce Bystřice a 

Setkání s Mikulášem. Mezi spolky nacházející se v obci je spolek houbařů, zahrádkářů, 

myslivců, rybářů a včelařů. [14] 
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3.2. Širší vztahy 

 

Obec Bystřice se nachází v Moravskoslezském kraji nedaleko významného 

průmyslového města Třinec. Obec je obklopená Moravskoslezskými a Slezskými Beskydy, 

které od sebe odděluje Jablunkovský průsmyk. Obec leží na soutoku řek Olše, Hluchové a 

Kopytné. Krajní části obce prochází silnice E75 (1/11), která je hlavní spojnicí se 

Slovenskou republikou. Obcí také prochází železniční trať spojující Bohumín se Žilinou 

(SK). Nejbližším městem, kde se nachází vyšší občanská vybavenost, nemocnice a 

pracovní možnosti je 5 km vzdálený Třinec. Obec Bystřice sousedí s obcemi Milíkov, 

Košařiska, Nýdek, Vendryně, Karpentná a Hrádek. V obci je k 1.1 2011 evidováno 5284 

obyvatel. Celková rozloha obce činí 1609 ha a nadmořská výška je 350 - 780 m n. m. [14] 

 
 

 
Obr. 7 Poloha obce [18] 
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3.3. Vymezení řešeného území 

 

Řešené území se nachází v centru obce Bystřice nad Olší, nedaleko Obecního 

úřadu. Automobilová dostupnost do obce je umožněna dvěma směry. Příjezd automobilové 

dopravy do obce je ze severozápadní strany a ze severovýchodní strany obce. Obě tyto 

komunikace navazují na hlavní dopravní tepnu se Slovenskem. Řešené území se nachází u 

silnice III. třídy, vedoucí do centra obce. Odstavná parkovací místa jsou zajištěna před 

obecním úřadem a naproti před obchodním domem. Docházková vzdálenost k řešenému 

území od autobusové zastávky je do 100m a od vlakového nádraží do 200m. 

 

 

 
Obr. 8 Ortofoto [18] 
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3.4. Informace o parcele 

 

1834/1  

• Výměra   1037 m2 

• Katastrální území  Bystřice nad Olší 

• Typ parcely   parcela katastru nemovitostí 

• Druh pozemku  orná půda 

• Vlastnické právo  Obec Bystřice, Bystřice 334, 739 95 

 

 

1835 

•  Výměra   568 m2 

• Katastrální území  Bystřice nad Olší  616923 

• Typ parcely   parcela katastru nemovitostí 

• Druh pozemku  trvalý travní porost 

• Vlastnické právo  Obec Bystřice, Bystřice 334, 739 95 [12] 

 

 

3.5. Popis současného využití území 

 

Plocha určená k zástavbě polyfunkčním domem je v současné době zatravněna a 

část pozemku je využívána pro drobné zemědělství. Záměr obce zastavět tento pozemek 

polyfunkčním domem má už delšího trvání.  
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4. Průvodní zpráva 

 

4.1. Charakteristika stavebního pozemku 

 

4.1.1. Poloha v obci 

Pozemky určené pro zástavbu polyfunkčním domem se nachází v centru obce 

Bystřice nad Olší u silnice III. třídy (III/01144), ze které bude zřízen přístup a příjezd 

k řešenému území. 

 

4.1.2. Údaje o územně plánovací dokumentaci 

Zastupitelstvo obce Bystřice nad Olší vydalo, na základě usnesení č. 172/06/11 ze 

dne 28.7.2011, uzemní plán obce Bystřice – změna č.5. Tato změna územního plánu je 

platná od 12.8.2011. Nyní se zahajuje pořizování nového územního plánu obce Bystřice 

nad Olší, který by měl být schválen do konce roku 2014. [14] 

 

4.1.3. Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Výstavba polyfunkčního domu na vybraném pozemku je v souladu s platným 

územním plánem. Podle schváleného územního plánu je umístěn v zóně UC - 

urbanizované území, centrální zóna. Podle platných regulativů lze v uvedené zóně umístit 

stavby jak rodinných domů, tak i bytových domů a základní i vyšší občanskou vybavenost.  

 

4.1.4. Údaje o splnění požadavku dotčených orgánu 

Požadavky obecního úřadu a dotčených orgánu technické infrastruktury byly 

splněny a zahrnuty do dokumentace. Od správců sítí byly vyžádány mapové podklady se 

zakreslením jejich vedení. Je nutno podotknout, že dodané mapové podklady jsou pouze 

orientační a proto bude nutné zažádat, v další fázi dokumentace, o přesné vytyčení těchto 

sítí.  

 

4.1.5. Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Pozemek, kde bude umístěn navrhovaný objekt, se nachází v blízkosti silnice III. 

třídy, na kterou budou napojeny jednosměrné komunikace. Ty budou umožňovat 

z východní strany objektu příjezd do podzemních garáží a ze západní strany výjezd. Vjezd 

a výjezd na stávající pozemní komunikaci bude řešen přes snížené obruby. Jelikož se 
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v blízkosti vjezdu k objektu nachází okružní křižovatka, u které je umístěn přechod pro 

chodce, mohlo by v tomto místě docházet k ohrožení zdraví obyvatel na přechodu pro 

chodce. Je proto navrženo posunutí přechodu pro chodce mezi vjezd a výjezd k navržené 

stavbě. U tohoto přechodu pro chodce je nutno provést signální a varovné pásy se snížením 

nájezdu na úroveň komunikace. Obslužné komunikace u navržené stavby budou v šířce 

3,5m s poloměry oblouku minimálně 6 m. 

 

Navrhovaný objekt bude napojen na stávající vodovodní řád DN 150 PVC, který je 

umístěn podél silnice III. třídy u pozemku pro umístění navrhované stavby. Tento 

vodovodní řád je napojen na vodní zdroj z obce Košařiska, který je spravován 

Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, a.s. (SmVaK). Nová vodovodní 

přípojka bude napojena na stávající vodovodní řád pomoci navrtávacího pásu, šoupátka se 

zákopovou soupravou a spojkou ISO. Napojení vodovodní přípojky k polyfunkčnímu 

domu, bude na pozemku parc.č. 5956/3 k.ú. Bystřice nad Olší. Dále bude tato přípojka 

probíhat přes pozemek parc.č. 1835 až do technické místnosti umístěné v suterénu 

polyfunkčního domu, kde bude ukončena vodoměrem.  

  

Splaškové vody z objektu budou odvedeny kanalizační přípojkou do stávající 

kanalizace, kterou spravuje obec Bystřice nad Olší. Tato kanalizace je z trub DN 600 BE, 

které ústí do nově vybudované čistírny odpadních vod nedaleko centra obce. Kanalizační 

přípojka bude řešena samospádem až ke kanalizační šachtě Š3-5, jak bylo uvedeno ve 

vyjádření Obecního úřadu Bystřice nad Olší. Dimenze přípojky je navržená DN 300, 

materiál PVC. Kanalizační přípojka bude probíhat přes pozemky jiných vlastníku. Proto 

bude nutné, před realizací další fáze projektu, sepsat Budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene, které budou doloženy k projektové dokumentaci jako souhlas vlastníků s 

navrženou dokumentací. 

  

Rozvod elektrické energie na území obec Bystřice nad Olší je řešen distribučním 

systémem VN 22kV. Trafostanice, umístěná nedaleko vlakového nádraží, převádí napětí 

z 22kV na 0,4kV. Sloup elektrického vedení NN 0,4kV, ze kterého bude řešený objekt 

napojen, je umístěn severozápadně od řešeného území. Napojení bude řešeno podzemním 

vedením až k rozvaděči. 
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V obci se nachází rozvod STL plynovodu, který je napojen na regulační stanici 

umístěnou nedaleko centra obce. U navrhované stavby se neuvažuje s napojením na 

plynovod. 

 

4.1.6. Druhy a parcelní čísla dotčených pozemku 

Všechny pozemky dotčené stavbou se nacházejí v katastrálním území Bystřice nad 

Olší. 

Stavba polyfunkčního domu a zpevněných ploch se nachází na pozemku: 

parc. č. 1834/1  - orná půda 

parc. č. 1835  - trvalý travní porost 

Vodovodní přípojka se napojuje na pozemku parc. č. 5956/3 (ostatní plocha) a dále 

vede po pozemku parc. č. 1835 až k objektu. 

Přípojka NN  vede přes pozemky parc. č. 1833/1 (druh pozemku zahrada) a parc. č. 

1835 až k objektu. 

Kanalizační přípojka vede po pozemcích: 

parc. č. 1834/1  - orná půda 

parc. č. 1834/2  - trvalý travní porost 

parc. č. 1845/1 - ostatní plocha 

parc. č. 1848  - ostatní plocha 

parc. č. 1865/1 - zahrada 

parc. č. 1865/2 - trvalý travní porost 

parc. č. 1867/1 - zahrada 

Na pozemku parc. č. 1867/1 je umístěna kanalizační šachta Š3-5. 

 

4.1.7. Přístup na stavební pozemek a zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Na stavební pozemek se bude v průběhu stavby přistupovat ze silnice III. třídy 

(III/01144) a dále po zpevněných plochách na pozemku výstavby. 

Po dobu výstavby bude voda a elektrická energie zajišťována realizační firmou 

nebo bude napojení zajištěno pomocí přípojek na sítě technické infrastruktury. 
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4.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

4.2.1. Účel užívání stavby 

Navržená stavba je polyfunkční dům, ve kterém je několik celků s různými nároky 

na provoz. Jedná se především o prostory pro bydlení a občanskou vybavenost. Celková 

zastavěná plocha navrhovaného domu je 527 m2. Tento celek je rozdělen do čtyř podlaží, 

kde prvním podzemním podlaží se budou nacházet technické místnosti a odstavné 

parkovací plochy. Parkovací plochy disponují  20 parkovacími místy, z toho jsou 2 

bezbariérové parkovací místa. Parkovací plochy jsou určeny pro parkování obyvatel a 

návštěvníků polyfunkčního domu.  

V prvním nadzemním podlaží bude v jižní části umístěna restaurace, zbylá část 

bude sloužit jako prodejní plocha s vertikálním komunikačním prostorem. 

V druhém nadzemním podlaží budou umístěny prostory pro ubytování a prostory 

pro administrativu.   

Ve třetím nadzemním podlaží budou umístěny prostory pro bydlení. 

 

4.2.2. Trvalá nebo dočasná stavba, novostavba nebo změna dokončené stavby 

Navrhovaný objekt je řešen jako novostavba, trvalého charakteru, která bude 

obyvatelům zajišťovat odpočinek, volné pracovní pozice a prostory k bydlení. 

 

 

4.3. Orientační údaje stavby 

 

4.3.1. Základní údaje o kapacitě stavby 

Objekt se dle kapacity rozděluje do 6 funkčních celků – parkování, prodej, 

restaurace, ubytování, administrativa a bydlení. 

 

Zastavěná plocha objektu :  527 m2 

Obestavěný prostor objektu :  6740 m3 

 

Užitná plocha 1.PP :   480 m2   

Hromadné garáže:  16 míst 

     1 místo pro osobu s omezenou schopností pohybu 
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Užitná plocha 1.NP :   410 m2  

 Prodejna     66,2 m2 2 zaměstnanci    

Restaurace   265,1 m2 3 zaměstnanci a 38 hostů 

   

Užitná plocha 2.NP :   428 m2  

 Ubytování   208 m2  4 pokoje 1 x čtyřlůžkový 

                                 2 x dvoulůžkový 

         1 x jednolůžkový 

 Administrativa  187 m2  2 kanceláře 12 zaměstnanců 

 

Užitná plocha 3.NP :   341 m2   

3 bytové jednotky:  3  S plochou 99 m2 pro 4 osoby 

       S plochou 98 m2 pro 4 osoby  

S plochou 54 m2 pro 2 osoby 

 

Zpevněné plochy:   120 m2 

Plocha komunikace:   421 m2 

 

Venkovní parkování:   2 místa 

     1 místo pro osobu s omezenou schopností pohybu 

 

 

Výpočet parkovacích stání dle ČSN 73 6110 (tabulka 34) 

Prodejna - prodejní plocha, m2 (44,8m2)   - 50 m2 / 1 stání  →1 stání 

Restaurace - restaurace 2-3 skupina, m2 (81m2) -  8 m2 / 1 stání   →10 stání 

Ubytování - hotel ***, lůžko (9 lůžek)  - 3 lůžka / 1 stání  → 3 stání 

Administrativa - kancelářská plocha, m2 (70m2) - 35 m2 / 1 stání  → 2 stání 

Bydlení - byt do 100m2 celkové plochy, 3 byty – 1 byt/ 1 stání  → 3 stání 
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4.3.2. Celková spotřeba vody 

Objekt bude zásobován vodou z veřejného vodovodu umístěného podél silnice III. 

třídy. Předpokládaná dimenze vodovodní přípojky bude DN 63.  

 
 
Bilance roční spotřeby vody (hodnoty dle Vyhlášky č. 120/2011 Sb. ) 

Pro byty           10 osob        35m3/osoba/rok  350.00 m3/rok 

Pro ubytování    9  lůžek        45m3/lůžko/rok  405.00  m3/rok 

Pro administrativu 12 osob         8m3/osoba/rok      96.00 m3/rok 

Pro restauraci        3 zaměstnanci        280m3/zaměstnanec/rok 840.00  m3/rok 

Pro prodejnu  2 zaměstnanci  18m3/pracovník/rok    36.00 m3/rok                            

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Roční potřeba vody celkem        1727  m3/rok 

Průměrná denní potřeba vody                                        4732.00   l/den 

 

 

4.3.3. Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

Splašková voda z objektu bude odváděná do veřejné kanalizace. Předpokládaný 

návrh dimenze potrubí kanalizační přípojky bude PVC DN 300.  

 
 
Odhad množství splaškových vod 

Byty   365 x 0,96 m3/den  =   350,0 m3/rok 

Restaurace  365 x 2,30 m3/den  =   840,0  m3/rok 

Ubytování  240 x 1,11 m3/den  =   266,4  m3/rok 

Administrativa 240 x 0,27 m3/den  =   64,80  m3/rok 

Prodejna  240 x 0,10 m3/den  =     24,0  m3/rok  

--------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem roční množství:     1543,2 m3/rok 

 

 

Odborný odhad dešťové vody 

Pro odvodnění zpevněných ploch a zastřešení objektu byl navržen vsakovací 

systém firmy Glynwed. Pro zpracování výpočtu bylo nutno znát propustnost zeminy, která 

se na řešeném území řadí k zeminám středně propustným pro vodu. Jedná se o třídu F2 – 

jíly štěrkovité. Po provedení výpočtu dle ČSN 75 9010, který je doložen v příloze č 3, byla 
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zjištěna potřebná plocha vsakovacích bloků. Tyto bloky byly rozděleny na dvě části, 

z důvodu průběhu kabelu elektronických komunikací pozemkem. Jedna část vsakovacího 

zařízení umístěná blíže objektu, bude odvádět dešťovou vodu ze střech objektu a druhá 

část bude odvádět vodu ze zpevněných ploch. Zpevněné plochy budou vyspádovány 

k navrženému odvodňovacímu žlabu, který je umístěn u vjezdu do podzemní garáže. Ten 

bude napojen na odlučovač ropných splavenin. Voda zbavena těchto látek bude napojena 

na vsakovací bloky. [15] 
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5. Souhrnná technická zpráva 

 

5.1. Popis stavby 

 

5.1.1. Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Pozemek, který byl vybrán pro stavbu polyfunkčního domu, je ve vlastnictví obce 

Bystřice nad Olší. Jelikož chce obec rozšířit ve svém centru občanskou vybavenost a 

prostory pro bydlení, tak byl tento pozemek vybrán za nejvhodnější. Pozemek je dobře 

přístupný, má na dosah sítě technické infrastruktury a je možno na něm vhodně umístit 

stavbu vůči světovým stranám. 

 

5.1.2. Zásady urbanistického a architektonického řešení 

Navrhovaný objekt bude z urbanistického hlediska umístěn v centru obce a bude 

navazovat na stávající linii staveb umístěných podél komunikace. Pozemek určený pro 

stavbu polyfunkčního je podélného tvaru, kde kratší strany pozemku leží na severní a jižní 

straně. Abychom využili co největší plochu pozemku, byl i objekt navržen obdélníkového 

tvaru a umístěn na pozemku podélně. Jelikož se v blízkosti navrhované stavby nacházejí 

stávající objekty, je navrhovaná stavbu osazena do terénu tak, aby nestínila stávajícím 

obytným stavbám. Pozemek je svažitý, s poklesem terénu ze severu na jih, což 

umožňovalo navrhnout v objektu podzemní garáže, přístupné z jižní strany. Vstup a příjezd 

na pozemek je z místní komunikace, která se nachází na severní straně. 

 

Z architektonického hlediska bude navržená čtyřpodlažní budova s plochou 

střechou, která bude tvořit dominantu v okolní zástavbě, čímž zvýrazní centrum obce. 

Suterénní část objektu, kde jsou navržena garážová stání, je v severní části zcela zakrytá 

terénem a se spádem terénu k jižní části, suterénní zdivo z terénu vystupuje. Suterénní 

zdivo bude obloženo kamenným obkladem. Vstup do objektu je přístupný z ulice a tvoří 

jen kryté podloubí. Na první nadzemní podlaží půdorysně navazuje druhé nadzemní 

podlaží. Třetí podlaží, půdorysně, z jižní části ustupuje a vytváří prostorné terasy. Toto 

podlaží bude celé obloženo dřevěným obkladem, aby se opticky oddělila občanská 

vybavenost od obytné části. 
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5.1.3. Zásady technického řešení 

Navržený polyfunkční dům je čtyřpodlažní budova o rozměrech 31,0 x 17,0 m 

s kombinovaným nosným systémem.  

 

Suterén, 1.NP, 2.NP a 3.NP objektu jsou navrženy z obousměrného skeletového 

konstrukčního systému. Suterénní část objektu bude řešena monoliticky. Výplňové zdivo 

v 1.NP, 2.NP a 3.NP je tvořeno z keramických tvárnic Porotherm. Stropní konstrukce je 

navržena železobetonová. Dělící příčky jsou rovněž navrženy ze systému Porotherm. 

Schodiště a nosné stěny schodišťového prostoru budou železobetonové. Schodiště je 

navrženo tříramenné s mezipodestami, kde vnitřní prostor schodiště vyplňuje výtahová 

šachta. Střecha na objektu je plochá, se spádem k vnějším okrajům. 

 

Dispoziční řešení je koncipováno do čtyř podlaží: 

 

1.PP - Varianta A 

V 1.PP jsou navrženy dvě řady parkovacích míst, které odděluje plocha šířky 6m, 

která slouží pro příjezd a výjezd automobilů. Tyto parkovací místa budou určené pro 

obyvatele a zaměstnance polyfunkčního domu. Je zde navrženo 17 parkovacích míst 

včetně jednoho pro osoby s omezenou schopností pohybu. Toto parkovací místo je 

umístěno v blízkosti vertikálního komunikačního prostoru s výtahovou šachtou vedoucí až 

do 3.NP. Za schodišťovým prostorem je navržená technická místnost, do které budou 

přivedeny přípojky technické infrastruktury. Z technické místnosti budou rozvody vedeny 

pod stropem až k instalačním šachtám. Naproti této místnosti je navržen uzavřený prostor 

pro umístění tepelného čerpadla. Suterénní část objektu bude přístupná ze schodišťového 

prostoru a pro vjezd a výjezd vozidel budou sloužit garážová vrata, umístěná v jižní části 

objektu (viz výkres č.9a  Půdorys 1.PP – varianta A). Suterén bude přirozeným větráním 

odvětrán přes okenní otvory.  

 

1.PP - Varianta B 

V prvotní variantě bylo navrženo řešení s hydraulickým výtahem, který by 

umožňoval příjezd do hromadných garáží v suterénu. Výtah by byl umístěn v severní části 

objektu (viz výkres č.9b  Půdorys 1.PP – varianta B). Touto variantou by přibylo několik 

venkovních parkovacích míst. 
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1.NP - Varianta A 

1.NP je rozděleno na tři na samostatné sekce, které nejsou nijak propojené. Vstup 

do všech těchto částí je přes kryté podloubí. Z uliční strany se nachází vertikální 

komunikační prostor a prodejna upomínkových předmětů. U vstupu do komunikačního 

prostoru bude umístěno zvonkové tablo a poštovní schránky. Ve zbylé části objektu je 

navržena restaurace s kuchyní a schodišťovým prostorem do 2.NP. Toto schodiště slouží 

pro přístup do ubytovacích prostor, které jsou součástí restaurace. Na plochu restaurace 

navazuje i zastřešená terasa, s výhledem na panoráma Beskyd (viz výkres č.10a  Půdorys 

1.NP – varianta A). Zásobování kuchyně bude řešeno z východní části objektu. Terén, pro 

dojezd vozidel, bude v tomto místě upraven tak, aby se ke skladovacím prostorům 

restaurace dobře přistupovalo. 

 

1.NP - Varianta B 

Varianta s hydraulickým výtahem, mělo vliv na prodejní plochu prodejny, která by 

se výrazně zmenšila (viz výkres č.10b  Půdorys 1.NP – varianta B). A z architektonického 

hlediska by z uliční strany nevzhledně působil vjezd do hydraulického výtahu.   

 

2.NP - Varianta A 

 2.NP je rozděleno na prostor pro administrativu a prostor pro ubytování. Prostor pro 

administrativu je přístupný vertikálním komunikačním prostorem s výtahem a bude 

zajišťovat pracovní pozice pro 12 zaměstnanců. Pro tyto zaměstnance jsou navrženy dvě 

kanceláře. Jedna pro vedoucího firmy a druhá pro řadové pracovníky. Skladování 

dokumentu a kancelářských potřeb je navrženo v archívu. Odpočinek bude zaměstnancům 

zajišťovat malá kuchyňka s posezením. Hygienické prostory jsou navrženy odděleně pro 

muže a ženy, součásti WC pro ženy bude i kabina pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. Do úklidové místnosti se bude vstupovat z chodby. Osvětlení kanceláří bude 

okenními otvory a bude splňovat předepsané hodnoty. Kancelář pro řadové zaměstnance 

bude dělena příčkami do výšky 1,2 m. Všechny navržené prostory budou přístupné 

z chodby. 

V druhé části 2.NP je navrženo ubytování ve čtyřech pokojí pro 9 hostů. Každý pokoj je 

vybaven hygienickým zařízením a některé mají možnost přístupu na balkon. Pokoje jsou 

přístupné z chodby, která navazuje na schodiště do recepce.  Kromě pokojů pro ubytování 

je zde také umístěna úklidová místnost, malá kancelář a sklad prádla (viz výkres č.11a  

Půdorys 2.NP – varianta A).  
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2.NP - Varianta B 

V tomto podlaží by se nacházela strojovna hydraulického výtahu, která by 

dispozičně i plošně ovlivnila prostory pro administrativu. Tato varianta, by nejen výrazně 

zmenšila prostory v 1.NP a v 2.NP, ale také by svým hlučným provozem ovlivňovala chod 

objektu.  

 

3.NP - Varianta A 

3.NP  je určeno k bydlení obyvatel. Plošně je toto podlaží oproti 2.NP výrazně 

menší z důvodu ustupující jižní části objektu, kde vznikne prosluněná terasa. Přístup na 

tuto terasu bude ze dvou prostorných bytů. Celkem jsou na tomto podlaží navrženy tři 

byty, přístupné z chodby a orientované tak, aby byly dostatečně osluněné. Dva prostornější 

byty jsou umístěny z jižní části objektu. Tyto byty, obsahují dva obytné pokoje, kuchyňský 

kout spojený s jídelnou a obývacím pokojem. Hygienické zařízení je přístupné z chodby. 

Třetí byt je umístěn v severní části objektu a obsahuje pouze jeden pokoj a kuchyňský kout 

spojený s jídelnou a obývacím pokojem, hygienické zařízení je také přístupné z chodby, 

kde jsou umístěny i šatní skříně. Ke každému bytu je navržená skladovací místnost o 

rozměrech 1,3 x 1,65 m, která je přístupná z hlavní chodby. Na vertikální komunikační 

systém navazuje domovní vybavení pro umístění kol a kočárků (viz výkres č.12  Půdorys 

3.NP – varianta A). Rozvody kanalizace, vody a elektroinstalace jsou řešeny pomocí 

instalačních šachet umístěných u nosných sloupů. 

 

3.NP - Varianta B 

Hydraulický výtah neměl vliv na dispoziční řešení 3.NP, proto je tato varianta 

shodná s variantou A. 
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5.2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 

5.2.1. Údaje o ochranných pásmech 

Navrhovaná stavba je umístěna tak, že nijak nezasahuje do ochranných pásem 

stávajících vedení. Ochranná a bezpečnostní pásma jsou dána dle jednotlivých vyhlášek a 

norem a jsou navrhovanou stavbou respektována. 

• ochranné pásmo zařízení elektrizační soustavy dle zákona č. 458/2000 Sb. je: 

U vzdušného vedení o napětí - nad 1 kV a do 35 kV včetně:  

      - 7 m pro vodiče bez izolace, 

- 2 m  pro vodiče s izolací základní, 

- nad 35 kV do 110 kV včetně: 

- 12 m pro vodiče bez izolace, 

- 5 m pro vodiče s izolací základní, 

 U podzemního vedení o napětí - do 110 kV včetně, je 1 m po obou stranách 

krajního kabelu. 

• ochranné pásmo plynovodů dle zákona č. 458/2000 Sb. : 

- NTL a STL + přípojky v zastavěném území - 1 m,  

- technologické objekty - 4 m, 

- do DN 200 - 4 m, 

- od DN 200 do DN 500 - 8 m, 

- nad DN 500  - 12 m, 

• ochranné pásmo u vodovodů a kanalizací je 1,5 až 2,5 m od okraje potrubí,  

• ochranné pásmo podzemního komunikačního je 1,5 m po stranách krajního vedení. 

 

5.2.2. Uvedení požadavku na kácení porostů 

Před započetím stavebních prací je potřeba odstranit z řešeného území náletové 

dřeviny. Obvod kmene těchto dřevin je menší než 70 cm. Tyto dřeviny budou z pozemku 

odstraněny v době vegetačního klidu tj. od 1.října. do 31.března.  

 

5.2.3. Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu 

Pozemek určený pro výstavbu je v evidenci zemědělského půdního fondu. V další 

fáze dokumentace bude požádáno o zábor ze ZPF. Bude se jednat o zábor trvalého 

charakteru. 
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5.3. Základní údaje o provozu 

 

5.3.1. Popis navrhovaného provozu 

Objekt 

Provoz navrhované stavby bude rozdělen do více funkčních celku. Návrh těchto 

provozní celků vyplynul z požadavků obce. V 1.NP a 2.NP se bude jednat o občanskou 

vybavenost a ve 3.NP o prostory pro bydlení.  

Provoz prodejny v 1.NP nebude podléhat každodennímu zásobování, proto je vstup 

do skladu prodejny zvolen z východní strany objektu. Zásobování prodejny bude probíhat 

v době zavírací doby restaurace pomocí paletového vozíku. Vstup do prodejny je z uliční 

strany. Přístup do restaurace je přes kryté podloubí z východní strany. Dveře pro hosty 

restaurace i hlavní vstupní dveře do objektu jsou navrženy dvoukřídlové, celkové šířky 

1250mm. Pro snadný přístup osob s omezenou schopností pohybu je navrženo hlavní 

křídlo těchto dveří šířky 900mm. Zaměstnanci restaurace budou používat stejný vchod jako 

hosté, popř. mohou využít vstup pro zásobování. Prostory restaurace jsou rozděleny na 

prostory pro hosty a prostory pro zaměstnance, vzájemně nedochází k jejich křížení. 

Místnost pro zásobování navazuje na provoz kuchyně. Úklidová místnost a WC, jsou dobře 

přístupné jak zaměstnancům kuchyně, tak zaměstnancům restaurace. Přístup do těchto 

místností je z chodby. Součástí restaurace je hygienické zařízení pro muže, ženy a osoby 

s omezenou schopností pohybu. Přístup do těchto zařízení je přes společnou chodbu. Na 

terasu, přístupnou z restaurace je možno vstupovat dvěma vchody. Vchod, který je umístěn 

uprostřed obvodové stěny, je využíván i obsluhou restaurace. Druhý vchod je umístěn 

v krajní části a navazuje na hlavní vstup do restaurace.  

Hosté do restaurace vstupují přes recepci, která je obsluhována personálem z baru 

restaurace. Recepce navazuje na ubytovací prostory restaurace a na prostory pro personál 

(kancelář provozního, sklad prádla a úklidovou místnost) v 2.NP. Přístup do pokojů je 

navržen z chodby. V druhé části 2.NP jsou prostory pro administrativu, které jsou 

přístupné z hlavního schodišťového prostoru. Chodba tvaru „L“, jež navazuje na 

schodišťový prostor, umožňuje přístup do archívu, do kanceláře pracovníků, do kanceláře 

vedoucího, do hygienického zařízení, tak i do kuchyňky. Jedná se o administrativní 

prostory s malou návštěvností. 
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Doprava 

Doprava k objektu je navržena jednosměrnými komunikacemi navazující na místní 

komunikaci. Pro příjezd ke garážím v suterénu, je navržena jednosměrná komunikace 

na východní straně pozemku se spádem dle konfigurace terénu. Při odbočování automobilů 

z místní komunikace na tuto jednosměrnou komunikaci, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 

Jelikož se vjezd k objektu nachází v blízkosti kruhového objezdu, může docházet, při 

nepozornosti ke srážce automobilů za kruhovým objezdem. Z tohoto důvodu je navrženo i 

přemístění přechodu pro chodce za kruhovým objezdem, který by zabraňoval plynulému 

provozu na komunikaci. Výjezd z podzemních garáží je navržen na západní straně 

pozemku. Spád komunikace bude obdobný jako na příjezdové komunikaci. Při výjezdu na 

místní komunikaci budou dodrženy předepsané rozhledové poměry. Parkování automobilů 

je z velké části řešeno z v podzemních garážích a z části před objektem. Počet parkovacích 

míst je pro navrhovaný objekt nedostačující. Hosté restaurace budou využívat parkoviště, 

vzdálené do 60 m od navrhovaného objektu, umístěné nedaleko okružní křižovatky.  

Na navržených jednosměrných komunikacích budou provedeny přechody pro 

chodce, které budou navazovat na stávající chodník pro pěší. Přechody budou provedeny 

se signálními a varovnými pásy a se snížením nájezdem na komunikaci. 

 

Doprava - Varianta A 

V tomto návrhu bylo uvažováno s hydraulickým výtahem, který by vertikálně 

přepravoval osobní automobily do suterénu. K výjezdu těchto automobilů z podzemních 

garáží by sloužila navržená obousměrná komunikace na východní straně pozemku. Touto 

variantou by výrazně přibylo venkovních parkovacích míst, které by byly pro obec 

přínosem. 

 

5.3.2. Řešení likvidace odpadu 

Odpad se bude skladovat v nádobách o objemu 1100 l. Umístění těchto nádob bude 

v blízkosti vjezdu pro zásobování restaurace. Barevné nádoby pro tříděny odpad (žlutá pro 

plast, zelená pro sklo a modrá pro papír) jsou umístěny nedaleko řešeného objektu v 

blízkosti místní komunikace. Odvoz komunálního odpadu bude zprostředkovat obec 

Bystřice.  
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5.3.3. Terénní úpravy pozemku 

Po dokončení výstavby budou provedeny terénní úpravy okolo celého 

navrhovaného polyfunkčního domu. Zpevněné plochy budou vydlážděny zámkovou 

dlažbou a vyrovnány do úrovně stávajícího chodníku. Spád těchto ploch bude umožňovat 

přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

Na nezastavěných a nezpevněných částech pozemku je navrženo ozelenění travní 

parkovou směsí, do které budou rozptýleně osazeny stromy, keře a trvalky.  

 

 

5.4. Zásady zajištění požární ochrany stavby 
 

5.4.1. Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

Místo po požární techniku bude před vstupem do polyfunkčního domu. Tato plocha 

navazuje na místní komunikaci. Přístup k objektu, z jižní stany, bude po nově navržených 

přístupových komunikacích. Šířka navržené komunikace je 3,5m což umožňuje i příjezd 

požární techniky. Navrhovaný polyfunkční dům bude v další fázi projektu posouzen 

z požárního hlediska. 

 

 

5.5. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 
 

Navrhovaný objekt splňuje základní požadavky na užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Požadavky byly zpracovány podle vyhlášky č. 

398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. Vstupy do objektu jsou řešeny vstupními dveřmi otevíranými do exteriéru. Dveře 

jsou navrženy šířky 1250mm. Přístup k objektu je navržen z chodníku v maximálním 

sklonu 2%, kde nástupní hrany chodníku nebudou vyšší než 2cm. Vstupní dveře budou 

opatřeny vhodným uchycením a značením. Rozměr vnitřní kabiny výtahu je 

1800x2150mm. Před výtahovou kabinou je navržen dostatečný manipulační prostor pro 

osoby na invalidním vozíku. Chodby jsou navrženy minimální šířky 1500mm. 

V hygienickém zařízení restaurace, je navrženo samostatné WC, pro osoby s omezenou 

schopnosti pohybu. Dveře do těchto prostorů jsou otevírané ven z místnosti. U objektu jsou 
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navržena dva parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu, jedno v suterénu 

objektu a druhé před samotnou budovou.  

 

5.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 

 

Stavba polyfunkčního domu na vybraném pozemku nenaruší kvalitu životního 

prostředí v dané lokalitě. Svým provozem nebude narušovat své blízké okolí. 

Vytápění bude ekologické.  Je navrženo vytápění elektrokotlem nebo pomocí tepelného 

čerpadla. Tyto zdroje vytápění nebudou nijak výrazně znečišťovat životní prostředí. 

Odpadní splaškové vody budou napojeny kanalizační přípojkou na kanalizační řád. 

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou odváděny do vsakovacího 

zařízení. 

Stavební činnost, která bude prováděná na řešeném území, nesmí způsobit únik 

škodlivých látek do ovzduší ani vod. Staveniště bude po skončení stavebních úprav dáno 

do původního nebo dohodnutého stavu. Prašnost bude omezená na minimum důsledným 

čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů při výjezdu na veřejnou komunikaci. 

Povinnost dodavatelů je udržovat své mechanizační prostředky v takovém 

technickém stavu, aby nedocházelo k úniku ropných produktů. V průběhu výstavby budou 

odpady likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech. Odpady budou 

shromažďovány v odpovídajících nádobách a odváženy na určené skládky.   
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6. Propočet nákladů 

 

Propočet na navrhovanou stavbu byl vypracován na základě základních 

objemových, plošných a délkových hodnot. Výchozími parametry pro zpracování propočtu 

byly cenové ukazatele vydané pro rok 2012.  

Propočet stavebních nákladů, doložený v příloze č. 2 má pouze orientační 

charakter. Od podrobného rozpočtu stavby, se muže lišit až o několik procent. Tento fakt je 

způsoben zanedbání všech možných vlivu, které mohou na danou stavbu působit. [13] 
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7. Závěr 

 

Hlavní náplní této bakalářské práce byl návrh objemové studie polyfunkčního domu 

v Bystřici nad Olší. Návrh pro vypracování vyplynul z požadavků obce a byl zpracován dle 

platných norem, zákonů a předpisu. 

 Dispoziční řešení objektu bylo koncipováno do čtyř podlaží. Největším problémem 

při zpracování návrhu bylo dopravní řešení a parkování. Navržená varianta hromadné 

garáže v suterénní části objektu a třech parkovacích míst před budovou vytvořila 

dostatečný počet parkovacích míst pro celý objekt. V návrhu je zohledněno i parkování pro 

osoby s omezenou schopností pohybu. V dalších dvou patrech je navržena občanská 

vybavenost (prodejna, restaurace, ubytování a kancelářské prostory). V posledním třetím 

patře jsou navrženy tři byty. Dva prostorné byty s orientací na jih a velkou terasou budou 

zajišťovat bydlení pro dvě čtyřčlenné rodiny a menší byt z uliční strany bude umožňovat 

bydlení dvěma osobám. Zpevněné a dopravní plochy se budou napojovat na stávající 

silnici III. třídy. Obsluha garáží je řešena jednosměrnými komunikacemi, kde příjezdová 

komunikace se bude nacházet blíže kruhovému objezdu.  

Napojení objektu na technickou infrastrukturu je řešeno vodovodní přípojkou, 

přípojkou NN a spádovou kanalizační přípojkou. Dešťové vody z pozemku budou 

odváděny do zasakovacího zařízení a dešťové vody z objektu budou jímány do nádrže a 

využívány jako užitková voda. Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem. Stavba svou 

architekturou v moderním stylu zvýrazní centrum obce.  

 Výstavba a provoz objektu by měl být, z hlediska dnešních finančních možností, co 

nejhospodárnější. Orientační propočet nákladů na výstavbu objektu byl stanoven 

z obestavěného prostoru dle platných cenových ukazatelů. 

 Navržený polyfunkční dům, umístěný na nezastavěném pozemku v centru obce, by 

měl tuto lokalitu oživit a rozšířit stávající občanskou vybavenost.  
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Pohled z ulice ze severozápadní strany 

 

 



Pohled jihovýchodní strany 

 

 

Pohled z jižní strany 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

Propočet nákladů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propočet proveden v programu RST BuildPower

Stavba : Návrh polyfunkčního domu v Bystřici nad Olší

Číslo a název objektu RN (bez DPH)

001 Stavební řešení

002 Přípojka kanalizace

003 Vodovodní přípojka

004 Přípojka NN

005 Zpevněné plochy-dlažba

006 Zpevněné asfaltové plochy

007 Podzemní vsakovací zařízení

 Stavba celkem  (bez DPH)

Základ DPH 14 %

DPH 14 %

Základ DPH 20 %

DPH 20 %

Cena celkem

8 333 245 Kč

49 999 468 Kč

41 666 224 Kč

1 117 334 

1 315 800 

Propočet stavby

38 358 646 

665 676 

19 728 

19 000 

170 040 

41 666 224 

0 Kč

0 Kč
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n‘§¡¤‡?Y OOP r‡\¶¡‘‹%?ř¡%¡‹% ijrn?Y WOPMWQ

li?Y o›č¡‡?li?Y U?VSOKOO m%¤“\~„?‹\?li?Y T?UXP?jč??????????

q¡¤\fiƒ‡·“\|¡?|¡‹„
y%¤“\~‹%?‒›”fi›č‡›¶%?‹%¤“\~„ RW?QUQ?XPR?jč

u¡~“¡§%%?‒›”fi›č‡›¶%?‹%¤“\~„ XT?VRR?jč

b¡‹\?†‡\¶¡‘‹%⁄›?›‘§¡¤‡·?‘¡”?cog RW?RTW?USU?jč

y%¤“\~?cog? PS D O?jč
cog PS D O?jč

y%¤“\~?cog QO D RW?RTW?USU?jč
cog QO D V?UVP?VQX?jč

b¡‹\?|¡“¤¡«?Y
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SU?ORO?RVT?jč



Qdlgmv"< 224 Rř‡rqlmc"mcpcnk¦ceg

Qdlgmv"< 224 Rř‡rqlmc"mcpcnk¦ceg LMUQ"< :490430C4

OL"< Rqčgv"OL"< 354.22 ncf{"pc"OL"< 7"265"Mč""""""""""

Tgmcrkvwnceg"egp{

¥ƒmncfp‡"tq¦rqčvqxfi"pƒmncf{ 887"898"Mč

Xgfnglš‡"tq¦rqčvqxfi"pƒmncf{ 2"Mč

Egpc"uvcxgdp‡jq"qdlgmvw"dg¦"FRJ 887"898"Mč

¥ƒmncf"FRJ" 36 ' 2"Mč
FRJ 36 ' 2"Mč

¥ƒmncf"FRJ 42 ' 887"898"Mč
FRJ 42 ' 355"357"Mč

Egpc"egnmgo"<

Rtqrqčgv"qdlgmvw

9;:":33"Mč



Qdlgmv"< 225 Xqfqxqfp‡"rř‡rqlmc

Qdlgmv"< 225 Xqfqxqfp‡"rř‡rqlmc LMUQ"< :490330C3

OL"< Rqčgv"OL"< :.22 ncf{"pc"OL"< 4"688"Mč""""""""""

Tgmcrkvwnceg"egp{

¥ƒmncfp‡"tq¦rqčvqxfi"pƒmncf{ 3;"94:"Mč

Xgfnglš‡"tq¦rqčvqxfi"pƒmncf{ 2"Mč

Egpc"uvcxgdp‡jq"qdlgmvw"dg¦"FRJ 3;"94:"Mč

¥ƒmncf"FRJ" 36 ' 2"Mč
FRJ 36 ' 2"Mč

¥ƒmncf"FRJ 42 ' 3;"94:"Mč
FRJ 42 ' 5";68"Mč

Egpc"egnmgo"<

Rtqrqčgv"qdlgmvw

45"896"Mč



Qdlgmv"< 226 Rř‡rqlmc"PP

Qdlgmv"< 226 Rř‡rqlmc"PP :4:0950DD

OL"< Rqčgv"OL"< 3;.22 3"222"Mč""""""""""

Tgmcrkvwnceg"egp{

¥ƒmncfp‡"tq¦rqčvqxfi"pƒmncf{ 3;"222"Mč

Xgfnglš‡"tq¦rqčvqxfi"pƒmncf{ 2"Mč

Egpc"uvcxgdp‡jq"qdlgmvw"dg¦"FRJ 3;"222"Mč

¥ƒmncf"FRJ" 36 ' 2"Mč
FRJ 36 ' 2"Mč

¥ƒmncf"FRJ 42 ' 3;"222"Mč
FRJ 42 ' 5":22"Mč

Egpc"egnmgo"<

Rtqrqčgv"qdlgmvw

44":22"Mč



Qdlgmv"< 227 ¥rgxpěpfi"rnqej{/fncždc

Qdlgmv"< 227 ¥rgxpěpfi"rnqej{/fncždc :44074

OL"< Rqčgv"OL"< 342.22 3"639"Mč""""""""""

Tgmcrkvwnceg"egp{

¥ƒmncfp‡"tq¦rqčvqxfi"pƒmncf{ 392"262"Mč

Xgfnglš‡"tq¦rqčvqxfi"pƒmncf{ 2"Mč

Egpc"uvcxgdp‡jq"qdlgmvw"dg¦"FRJ 392"262"Mč

¥ƒmncf"FRJ" 36 ' 2"Mč
FRJ 36 ' 2"Mč

¥ƒmncf"FRJ 42 ' 392"262"Mč
FRJ 42 ' 56"22:"Mč

Egpc"egnmgo"<

Rtqrqčgv"qdlgmvw

426"26:"Mč



Qdlgmv"< 228 ¥rgxpěpfi"cuhcnvqxfi"rnqej{

Qdlgmv"< 228 ¥rgxpěpfi"cuhcnvqxfi"rnqej{ LMUQ"< :44077

OL"< Rqčgv"OL"< 643.22 ncf{"pc"OL"< 4"876"Mč""""""""""

Fcvwo"¦cjƒlgp‡"< 3:0604235 Fcvwo"wmqpčgp‡"< 460704235

Tgmcrkvwnceg"egp{

¥ƒmncfp‡"tq¦rqčvqxfi"pƒmncf{ 3"339"556"Mč

Xgfnglš‡"tq¦rqčvqxfi"pƒmncf{ 2"Mč

Egpc"uvcxgdp‡jq"qdlgmvw"dg¦"FRJ 3"339"556"Mč

¥ƒmncf"FRJ" 36 ' 2"Mč
FRJ 36 ' 2"Mč

¥ƒmncf"FRJ 42 ' 3"339"556"Mč
FRJ 42 ' 445"689"Mč

Egpc"egnmgo"<

Rtqrqčgv"qdlgmvw

3"562":23"Mč



Qdlgmv"< 229 Rqf¦gop‡"xucmqxce‡"¦cř‡¦gp‡

Qdlgmv"< 229 Rqf¦gop‡"xucmqxce‡"¦cř‡¦gp‡ :55033

OL"< Rqčgv"OL"< 95.32 3:"222"Mč""""""""

Tgmcrkvwnceg"egp{

¥ƒmncfp‡"tq¦rqčvqxfi"pƒmncf{ 3"537":22"Mč

Xgfnglš‡"tq¦rqčvqxfi"pƒmncf{ 2"Mč

Egpc"uvcxgdp‡jq"qdlgmvw"dg¦"FRJ 3"537":22"Mč

¥ƒmncf"FRJ" 36 ' 2"Mč
FRJ 36 ' 2"Mč

¥ƒmncf"FRJ 42 ' 3"537":22"Mč
FRJ 42 ' 485"382"Mč

Egpc"egnmgo"<

Rtqrqčgv"qdlgmvw

3"79:";82"Mč



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

Návrh vsakovacího zařízení srážkových vod 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výpočet proveden na stránkách:  

http://www.glynwed.cz/cs/vodni-hospodarstvi/vsakovani-destove-vody/navrh-
vsakovaciho-zarizeni-srazkovych-vod-dle-csn-75-9010.html 

 

Návrh vsakovacího zařízení dle ČSN 75 9010  

Odvodňované zpevněné plochy 

 

 

 

 



Odvodňovaná plocha střechy a teras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

Vyjádření o existenci sítí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















VYJÁD ENÍ O EXISTENCI SÍT! ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY 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: 3837/12 "íslo žádosti: 0112 660 773

D"vod vydání Vyjád ení : Územní #ízení k rozhodnutí - o umíst$ní stavby, - o zm$n$ 
využití území, - o zm$n$ stavby

Platnost tohoto Vyjád ení kon%í dne: 8. 1. 2014.

Žadatel Renáta Szusciková

Stavebník Obec Byst#ice nad Olší
Název akce Bakalá#ská práce - Návrh polyfunk ního domu v Byst#ici nad Olší

Zájmové území

Okres Frýdek-Místek

Obec Byst#ice
Kat. území / %. parcely Byst#ice nad Olší

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 a Všeobecných podmínek ochrany  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) 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. Ochranné pásmo SEK je v souladu s 
ustanovením § 102 zákona  . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm!n! n!kterých souvisejících zákon" 
stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v p#iloženém vý#ezu/vý#ezech z ú elové mapy SEK 
spole nosti Telefónica vyzna eno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjád ení je platné pouze pro zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem, jakož i pro d"vod vydání Vyjád ení 
stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjád ení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjád ení uvedené, zm!nou rozsahu zájmového území 
 i zm!nou d"vodu vydání Vyjád ení uvedeného v žádosti nebo nespln!ním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto 
Vyjád ení, to vše v závislosti na tom, která ze skute ností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjád ení nastane 
nejd#íve.

(2) Stavebník, nebo jím pov!#ená t#etí osoba, je povinen bez zbyte%ného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zám$r, 
pro který podal shora ozna enou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozd$ji 
však p#ed po%átkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat spole%nost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, 
p#ípadn$ k p#eložení SEK, a to prost#ednictvím zam!stnance spole nosti Telefónica pov!#eného ochranou sít! -
Marek Pon%a, tel.: 59 668 2981, 602 764 071, e-mail: marek.ponca@o2.com (dále jen POS).
(3) P#eložení SEK zajistí její vlastník, spole%nost Telefónica. Stavebník, který vyvolal p#ekládku SEK je dle 
ustanovení § 104 odst. 16 zákona  . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm!n! n!kterých souvisejících 
zákon" povinen uhradit spole nosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dot eného úseku SEK, a to na 
úrovni stávajícího technického #ešení.
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$íslo jednací: 3837/12 $íslo žádosti: 0112 660 773

(4) Pro ú%ely p#eložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjád ení je stavebník povinen uzav#ít se spole%ností Telefónica 
Smlouvu o realizaci p#ekládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjád ení uvedené skute nosti je stavebník, nebo jím pov!#ená t#etí osoba 
povinen #ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spole nosti Telefónica, které jsou nedílnou sou ástí tohoto 
Vyjád ení.
(6) Spole nost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur ené a vyzna ené zájmové území poskytnuty veškeré 
dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli p#evzetím tohoto Vyjád ení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k ú elu, pro který mu 
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávn!n poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozši#ovat, pronajímat, p"j ovat 
 i jinak užívat bez souhlasu spole nosti Telefónica. V p#ípad! porušení t!chto povinností vznikne žadateli odpov!dnost 
vyplývající z platných právních p#edpis", zejména p#edpis" práva autorského.

V p#ípad! jakýkoliv dotaz" k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat spole nost Telefónica na bezplatné lince 
800 255 255.

P#ílohami Vyjád ení jsou:
- Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti Telefónica
- Situa ní výkres (obsahuje zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem a vý#ezy  ú elové mapy SEK)

- Informace k vyty ení SEK

Vyjád ení vydala spole nost Telefónica dne: 8. 1. 2012.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení !.j.: 3837/12 "íslo žádosti: 0112 660 773
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