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Anotace 
 

Předmětem této diplomové práce je návrh vhodného obytného využití nezastavěných 

pozemků v lokalitě „U hřbitova“, pro funkci polyfunkční obytnou a to ve variantním 

řešení. Lokalita se nachází na jihovýchodním okraji zastavitelného území města Přerova.  

Práce se zabývá návrhem řešení příčného i podélného prostorového uspořádání budoucího 

uličního parteru, návrhem možného využití plochy pro bydlení zastavěním polyfunkčními 

objekty včetně návrhu možnosti postupné realizace jednotlivých časových etap směrem od 

dnešní zástavby do nezastavěné krajiny.  

Klíčová slova: územní studie, Přerov, obytné využití, uliční parter 

 

Annotation 
 

Topic of this diploma thesis is proposal of suitable residential use of undeveloped land in 

the “U hřbitova” location, for polyfunctional residential function, in variant solutions. The 

site is located on the southeast edge of development areas of the town of Přerov.  

The thesis deals with a proposal of design of both lateral and longitudinal spatial layouts of 

the future street floorscape, with a proposal of possible use of the area for housing by 

building up polyfunctional objects, including a proposal of a possibility of successively 

implementation of individual time stages in the direction from today's buildings to 

undeveloped land. 

Key words: land use study, Přerov, residential use, street floorscape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

CIN    Celkové investiční náklady 

ČSN    Česká státní norma 

DN    Diameter nominal (průměr potrubí) 

EO    Ekvivalentní obyvatel 

JV    Jihovýchodní 

NP    Nadzemní podlaží 

MHD    Městská hromadná doprava 

MOk    Místní obslužná komunikace 

MS    Místní sběrná komunikace 

MMR ČR   Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MD ČR    Ministerstvo dopravy České republiky 

OP    Ochranné pásmo 

PP    Podzemní podlaží 

ŘSD ČR   Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

STL     Středotlaký (plynovod) 

TP    Technické podmínky (u staveb pozemních komunikací) 

TUV    Teplá užitková voda 

ÚPmP    Územní plán města Přerova 

ÚSES    Územní systém ekologické stability 

VaK    Vodovody a kanalizace Přerov 

VN    Vysoké napětí (energetika) 

VO    Veřejné osvětlení 

VTL    Vysokotlaký (plynovod) 
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1. ÚVOD 

 

Bydlení představuje významný rozvojový faktor a je nedílnou součástí lidského a 

společenského života. Plní základní potřebu lidské společnosti při uspokojování životních 

potřeb člověka při regeneraci a reprodukci lidských sil. Uspokojuje nároky psychologické, 

fyziologické i sociální. Vyvíjelo se od prosté ochrany proti povětrnostním podmínkám až 

po současnou podobu bydlení. Vzhledem k tomu, že každý z nás touží po kvalitním, na 

pohled estetickém a také dostupném bydlení, je zapotřebí při návrhu lokalit pro bydlení 

věnovat těmto aspektům dostatečnou pozornost. To znamená důkladnou přípravu územně 

technických podmínek pro novou bytovou výstavbu všech cílových skupin obyvatel 

v různých formách zástavby. 

Bydlení jako takové lze rozdělit do dvou kategorií a to bydlení individuální  a bydlení 

hromadné. Je pak věcí každého z nás, jakou variantu bydlení zvolí pro uspokojení svých 

vlastních potřeb.  

Hlavním cílem této diplomové práce je návrh vhodného obytného využití 

nezastavěných pozemků v lokalitě „U hřbitova“ tak, aby splňoval potřeby budoucích 

obyvatel. Dalším hlavním cílem je také návrh jednotlivých uličních prostorů (parterů), 

které budou splňovat podmínky jednotlivých hlavních funkcí uličních prostorů jako jsou 

funkce pobytová, obslužná, přepravní, městotvorná a v neposlední řadě také funkci vedení 

inženýrských sítí.  

Výsledkem diplomové práce je pak navržené využití dané lokality, které svým 

návrhem vyhovuje současným požadavkům na uspokojení potřeb budoucích obyvatel 

žijících v daném území i návštěvníků tohoto zájmového území. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 
Tato kapitola shrnuje použité podklady včetně pojmů, teoretických východisek a poznatků, 

které sloužily pro zpracování diplomové práce a charakterizují zpracování řešeného 

tématu. 

 

2.1 Použité podklady  

- Územní plán města Přerov schválený zastupitelstvem města dne 21.9.2009, s platností 

 od 7.10.2009. 

- Regulativy pro jihovýchodní část města (řešenou lokalitu) 

- Mapové podklady poskytnuté městem Přerov 

- Generel dopravy města Přerov  

- Generel kanalizace města Přerov 

- Ortofotomapa řešeného území  

- Data inženýrských sítí poskytnuté jejich správci 

- Fotodokumentace řešeného území 

- Územní studie urbanizace JV tangenty Přerov 

 

2.2 Vymezení jednotlivých základních pojmů  

Urbanismus   

Nauka o stavbě lidských sídel, jejím cílem je navrhovat sídelní útvary (města, obce) jako 

funkční a vyvážené celky. Zabývá se tvorbou a regulací vývoje měst, venkovského osídlení 

a krajiny. Usiluje o směřování k optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému 

uspořádání území, udržení ekologické rovnováhy a ochraně kulturního dědictví s cílem 

zajištění setrvalého a udržitelného rozvoje. 

 

Územní plán 

Dokument, který si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v 

krajině jejího využití a snažící se nalézt takové předpoklady, které by umožnily další 

výstavbu a trvalé udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy 

životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. 
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Územní studie 

Navrhuje, prověřuje a také posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav 

nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, které by mohly významně ovlivňovat 

nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. 

 

Funkční využití ploch 

Je územně plánovací členění řešeného území na dílčí plochy. Tyto plochy jsou odlišné 

svým specifickým určením na plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, veřejných 

prostranství, dopravní a technické infrastruktury, smíšené, zemědělské apod 

 

Plochy bydlení 

Jsou plochy, které se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 

bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní 

rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. 

Zahrnují zpravidla pozemky bytových (resp. rodinných) domů, pozemky související 

dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. 

 

Plochy občanského vybavení  

Jsou plochy, které se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 

přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění 

podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem. Zpravidla zahrnují pozemky staveb 

a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotní 

služby, kulturu, veřejnou správu, zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport apod. 

Dále pak pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, 

slučitelné s účelem občanského vybavení. 

 

Plochy veřejných prostranství 

Jsou plochy, které se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 

přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství. Zpravidla 

zahrnují pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související 

dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných 

prostranství. 
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Plochy smíšené obytné 

Jsou plochy, které se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na 

charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit. 

Zpravidla zahrnují pozemky staveb pro bydlení, popř. staveb pro rodinnou rekreaci, 

pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a také pozemky související 

s dopravní a technickou infrastrukturou. 

 

Plochy dopravní infrastruktury 

Jsou plochy, které se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků 

dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich negativních 

vlivů vylučuje začlenění do jiných ploch. Zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení 

pozemních komunikací, drah, vodních cest a letišť. 

 

Plochy technické infrastruktury 

Jsou plochy, které se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků pro 

tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a kdy jiné 

využití těchto pozemků není možné. Zahrnují zpravidla pozemky vedení, a s nimi 

souvisejících zařízení, technického vybavení např. kanalizace, vodovod, energetické 

vedení apod. 

 

Uliční prostor 

Je prostor mezi uličními čárami. Vhodné prostorové uspořádání a vybavení uličního 

prostoru podtrhuje společenský a reprezentační význam dotvářející celkový obraz města. 

 

Uliční čára 

Hranice mezi regulovanou (nebo „regulační") parcelou a veřejným prostranstvím případně 

veřejným komunikačním prostorem. Uzavřená uliční čára logicky vymezuje blok. 

 

Hranice zástavby 

Linie, kterou nelze překročit směrem ven ze staveniště. Směrem dovnitř ji lze posunovat a 

tvarovat, pokud to není v konkrétním případě omezeno. 
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Stavební čára 

Hranice, rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku. Poloha hrany budovy ve 

výši rostlého nebo upraveného terénu. Podle návaznosti budov rozeznáváme stavební čáru 

uzavřenou (rozhraní souvisle a úplně v celé své délce zastavěné) a stavební čáru otevřenou 

(rozhraní stavebně přerušované na hranicích sousedních parcel stavebními mezerami). 

 

Polyfunkční dům 

Stavba sdružující více funkcí svým provozem vzájemně slučitelných. Může zahrnovat byty 

včetně domovního vybavení k bytům, jejichž souhrnná plocha je menší než 2/3 podlahové 

plochy domu 

 

Limity území 

Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují využití a uspořádání území. 

Vyplývají z právních předpisů, správních rozhodnutí a schválené územně plánovací 

dokumentace.  

zdroj [11], [26] 
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3. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU 

 
3.1 Charakteristika širších vztahů  

3.1.1 Základní charakteristika města 

Město Přerov se nachází na jihovýchodním okraji regionu Olomouckého kraje. V dnešní 

podobě se město Přerov rozkládá na 14 katastrálních územích (viz obr. 1) a má 13 místních 

částí s celkovou rozlohou 5 848,7083 ha a počtem obyvatel k datu 30.6.2012 - 44 789 

z toho 21 615 mužů a 23 174 žen. Nejníže položené místo na území je 193 m n.m. Nejvýše 

položené místo na území je 247 m n.m. Město leží v teplé, mírně vlhké oblasti s mírnou 

zimou. Průměrná teplota během topného období se pohybuje okolo +3,5°C. Počet dnů 

s průměrnou teplotou nižší než +12°C je 218. Denní střední teplota v nejchladnějším 

měsíci (leden) je -2,2°C. Roční průměrná teplota vzduch je +8,6°C. Pro oblast je typické 

jiné proudění vzduchu v letních a jiné v zimních měsících. 

 

Obr. 1 - Mapka katastrálních území města -  zdroj [23] 

 

Území města se v dnešní době člení na souvisle zastavěné jádrové území (obr. 2,), 

které postupem času srostlo s místními částmi Předmostí a Popovice a na odloučená 

zastavěná území předměstských a příměstských venkovských sídel, která jsou přičleněna 

do správního území města (Dluhonice, Henčlov, Lověšice, Újezdec, Kozlovice, Lýsky, 
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Vinary, Čekyně, Žeravice, Penčičky a Penčice). Struktura zastavěného území města je tedy 

členitá a v okrajových polohách značně rozvolněná. Tomu odpovídají i principiálně odlišné 

charakteristiky zástavby městského a venkovského typu.  zdroj [23] 

 

Obr. 2 - Pohled na jádrovou část města -  zdroj [23] 

 

3.1.2 Historie města 

Město Přerov leží uprostřed Moravy po obou březích řeky Bečvy a svou zeměpisnou 

polohou je křižovatkou cest a srdcem Moravy. Název města pochází ze slova, 

znamenajícího bažinu, jezero, rybník nebo tůň.  

Osídlení lokality sahá až do pravěku, kdy se v tomto prostoru usadili lovci mamutů, 

později to byli lidé dalších kultur. Cesta z Podunají přes dnešní Přerov, dále Moravskou 

branou do Polska k Baltu měla velký význam a procházely tudy četné obchodní stezky. 

Přerov byl jedním ze správních center Velkomoravské říše. První písemná zmínka o 

Přerově pochází z roku 1131 v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Na královské 

město byl Přerov povýšen Přemyslem Otakarem II. 28. ledna 1256.  

Staré historické jádro města se nachází okolo Horního náměstí a oplývá zajímavými a 

cennými památkami s goticko-renesančními a částečně barokními domy.  



- 8 - 

 

Obr. 3 - Historický pohled na část města -  zdroj [23] 

 

Město v době husitských válek představovalo důležité středisko kališníků na Moravě. 

Vrcholného rozvoje se ale Přerovu dostalo za Pernštejnů, kterým byl dán roku 1487 

dědičně v držení a stal se tak městem poddaným. Dvě století po prohraném stavovském 

povstání znamenala pozvolný úpadek a ztrátu významu města.  

Teprve až v souvislosti se zaváděním železniční dopravy došlo postupně od druhé 

poloviny 19. století k rychlému hospodářskému růstu města, jehož základem byla po 

dlouhá léta výroba zemědělských strojů. Roku 1841 totiž přijel do Přerova prvý vlak a 

zdejší nádraží se stalo důležitou železniční křižovatkou, což mělo za následek velký rozvoj 

průmyslových odvětví ve městě. Zejména strojírenství, pivovarnictví a cukrovarnictví. 

Následoval vznik chemického průmyslu, výroba koženého zboží a optických přístrojů.  Od 

60. let 19. století se město projevovalo také v kulturní oblasti, především díky své 

prozíravé školské politice nesené v duchu uvědomělého prosazování Komenského 

výchovných zásad. Vznikla tu prvá česká rolnická škola na Moravě roku 1865, třetí české 

gymnázium po Brně a Olomouci roku 1870 a další školy odpovídající hospodářským a 

kulturním potřebám občanů. Významnou kulturní institucí se stalo Muzeum Komenského 

založené roku 1887. Od roku 1877 byl Přerov sídlem okresního hejtmanství. 
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V současnosti je Přerov statutárním městem tvořící významný a tradiční hospodářský 

subjekt střední Moravy mající charakter relativně autonomního subregionálního centra v 

Olomouckém kraji.  zdroj [23] 

 

3.1.3 Geomorfologie 

Dominantním tvarem povrchu celé oblasti Přerovska jsou roviny a ploché pahorkatiny 

Hornomoravského úvalu. Které jsou modelovány jednak sprašovými pokryvy, 

rozčleněnými širokými aluviálními nivami vodních toků a také terasovými akumulacemi 

štěrkopísků podél řeky Bečvy. Výšková členitost je v této oblasti malá (okolo 30 - 50m).  

 Z regionálně geologického hlediska je území města součástí neogenní karpatské čelní 

hlubiny, z orografického hlediska leží území města při západním ukončení tektonicky 

založené sníženiny Moravské brány. 

 Z hlediska základových poměrů se s výjimkou historické části města vyskytují 

převážně říční písčité štěrky spočívající na neogenních vápnitých jílech. Povrch neogénu 

leží v hloubce 4-8 m, povrch písčitého štěrku v hloubce 1-4 m. Podzemní voda je vázána 

na vrstvu písčitého štěrku, neogenní vrstvy jsou de facto nepropustné. zdroj [23] 

 

3.1.4 Historie a současný stav funkce bydlení ve městě 

Oblast Přerovska nebyla z hlediska lidové architektury kulturně uzavřeným celkem 

s jednotnou strukturou, ale tvořila styčnou oblast základních stavebních kultur. Hranice 

jednotlivých kulturních oblastí nejsou ostré, zpravidla se různým způsobem překrývají a 

vznikají tak mnohotvárná přechodná území, která na sebe plynule navazují. Tím se 

vysvětluje typologické bohatství a pestrost jednotlivých staveb v této oblasti. (viz. Obr. 4). 

Současný stav převažujících kapacit městského bydlení ve městě je realizován 

v bytových domech sídlištní zástavby, v menší míře se vyskytují i plochy tradiční 

nízkopodlažní městské zástavby a rodinného bydlení.  
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Obr. 4 - Oblasti základních stavebních kultur v kraji - zdroj [24]a vlastní úpravy  

 

V příměstských vesnických obcích, přičleněných do správního území města převažuje 

bydlení v rodinných domech vesnického charakteru, doplněných novodobou rodinnou 

zástavbou předměstského charakteru. Plochy pro bydlení městského typu zaujímají 

převážnou část zastavěného území města. Jsou soustředěny především v prstenci, 

obepínajícím historické jádro na levém i pravém břehu Bečvy. Na severu za železniční tratí 

s nimi souvisejí obytné plochy v místních částech Předmostí s převahou sídlištní zástavby 

a Popovice s převažujícími rodinnými domy. Centrální zóna má výrazně polyfunkční 

charakter, bydlení se tu v tradiční typické městské blokové zástavbě prolíná s dalšími 

městskými funkcemi občanské a veřejné vybavenosti a enklávami výrobních ploch. 

Bydlení je zde značně atakováno nadměrnou dopravní zátěží centra. V segmentu východně 
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od nádraží je vyvinuta struktura bloků bydlení v rodinných domech, na kterou navazují na 

jihu rozsáhlé plochy sídlištní zástavby, rozvíjející se severovýchodním směrem. Sídlištní 

zástavba má zčásti monofunkční charakter čistého bydlení v bytových panelových a 

zděných domech, v některých plochách je smíšena s prvky základní vybavenosti (školská, 

sportovní a kulturní zařízení), které dávají těmto územím žádoucí míru polyfunkčnosti. 

Pravobřežní roztříštěná sídlištní struktura je důsledkem dřívější nedotažené koncepce 

přestavbových území, je značně různorodá a je charakteristická prolínáním panelových 

domů s tradiční nízkopodlažní zástavbou. Jednotícím prvkem je kulisa bytových domů 

orientovaných k řece. Podobnou charakteristiku lze sledovat za tratí v místní části 

Předmostí, kde sídliště přecházejí do nízkopodlažní struktury až do místní části Popovice. 

Vesnické obce mají tradiční ulicovou a návesní strukturu, vycházející z různorodé 

členitosti terénu. Ta je odlišná na kopcovitém severu a východě (např. místní část Újezdec) 

a rovinatém jihu a západě (např. místní část Lověšice).  

Z dostupných číselných údajů vyplývá, že plochy bydlení v celém městě zaujímají 

necelých 10% správního území při průměrné hustotě 86 obyvatel na 1ha ploch pro bydlení. 

V centrální oblasti města je tento podíl více než 12% s hustotou obyvatel 145 obyvatel na 

1ha. V rozvolněných příměstských a vesnických obcích zaujímají plochy bydlení necelých 

7% katastrálních území při hustotě 24 obyvatel na 1ha plochy.   

 

3.1.4 Základní vazby na dopravu  

Silniční doprava: - z hlediska dopravního napojení je Přerov situován na křižovatce silnic 

č. I/47, I/55 a II/150, jejichž prostřednictvím je město napojeno na hlavní silniční síť.  

Silniční doprava v Přerově se dělí do čtyř významných směrů. První z nich vede na 

Olomouc s navazujícími vazbami na Hradec Králové a Ostravu, druhý směr na Hulín 

s vazbou na dálnici D1 směr Brno. Tyto dva směry jsou součástí silnice I. třídy číslo 55, 

která prochází centrem města. Další hlavní směr vede na Hranice na Moravě a dále pak na 

Ostravu a je součástí silnice I. třídy číslo 47. Poslední významnou silnicí vedoucí z Přerova 

je silnice II. třídy číslo 150, která vede od Prostějova přes Přerov do Bystřice pod 

Hostýnem. Město je zatíženo nejen zdrojovou a cílovou dopravou, ale významný podíl na 

jeho území představuje i průjezdní doprava.  
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V současné době město Přerov ovšem postrádá přímé napojení na kapacitní rychlostní 

silnice a dálnice, přestože je na přímé spojnici Brno - Ostrava, kterou dnes nahrazuje trasa 

rychlostní komunikace přes Olomouc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 - Situace silničního napojení města - zdroj [24]a vlastní úpravy 

 

Železniční doprava: - město Přerov je důležitým dopravním uzlem v republikovém i 

evropském železničním systému. Přerov jako uzlová železniční stanice je součástí II. 

rychlostního, multimodálního, tranzitního, evropského koridoru Břeclav - Přerov - 

Petrovice u Karviné s odbočnou větví Česká Třebová - Přerov (trať č. 270 a 330). Ve 

městě zastavují rychlíky z Vídně, Budapešti, Varšavy a také Prahy a to v obou směrech. 

Mimo tyto hlavní směry je z Přerova vedena i železniční trať směrem na Brno (trať č. 300). 

V současné době probíhá v železniční stanici a přilehlých úsecích rozsáhlá 

rekonstrukce kolejiště, nástupišť a jednotlivých provozních objektů tak, aby železniční 

doprava, byla co nejvíce konkurenceschopnou dopravě silniční, což by mělo mít pozitivní 

vliv na zlepšení životního prostředí ve městě.  
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Obr. 6 - Situace železničního napojení města - zdroj [23]a vlastní úpravy 

 

Letecká doprava: - letiště Přerov se nachází přibližně 3 km jihozápadně od centra města a 

má status neveřejného mezinárodního letiště se smíšeným provozem. V současné době 

probíhají jednání mezi Ministerstvem obrany České republiky, Olomoucký krajem, 

Zlínským krajem a statutárním městem Přerov k zajištění civilního provozu na letišti a 

postupnému rozvoji civilní části letiště na mezinárodní letiště, což by mělo zcela pozitivní 

vliv na celý region střední Moravy. 
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Obr. 7 - Letecký snímek na letiště Přerov - zdroj [22] 

 

3.2 Vymezení řešeného území  

3.2.1 Popis stávajícího území  

Řešené území je vymezeno v jihovýchodní části města na okraji zastavěného území. Ze 

strany severní a západní je území ohraničeno předpokládaným dopravním koridorem 

(sběrná komunikace II. třídy), který by měl řešené území připojit na dopravní skelet města. 

Jedná se o tzv. „Jihovýchodní tangentu“, která ovšem není ještě zrealizována, ale v této 

práci se s ní již počítá, což ji činí podmiňujícím faktorem všech budoucích návrhů řešení.  

Z jižní strany je pak řešené území ohraničeno výhledově navrhovaným „obchvatem, který 

by měl hlavní tranzitní dopravu směřující z jihu převést mimo zastavěné území. 

V návaznosti na vybudování tohoto „obchvatu“ by se z „Jihovýchodní tangenty“ stala 

posléze komunikace místního významu.  
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Obr. 8 - Ortofomapa s vyznačením řešeného území - zdroj [22] a vlastní úpravy 

 

Řešené území je v současné době využito jako plocha zemědělského půdního fondu III. 

stupně ochrany. Ve schváleném ÚPmP je řešené území rozděleno na tři oblasti využití. 

Oblast podél Jihovýchodní tangenty je předurčena jako zastavitelná plocha souvislým 

prostorem pro rozvoj rezidenčních funkcí různorodých forem bydlení, související občanské 

vybavenosti a krátkodobých rekreačních příležitostí. Souvislý pás zástavby by měl být 

prolomen městským parkem Pastviska (centrální část řešeného území). Tato část je 

předurčena pro prostor městské parkově upravené zeleně směřující k městskému hřbitovu. 

A konečně jihovýchodní část území, ohraničená z jižní strany předpokládaným obchvatem, 

ze severní strany městským parkem a ze západní strany souvislou zástavbou je řešena jako 

plocha prozatím nezastavitelná. (viz. Obr. 9). 



- 16 - 

 

Obr. 9 - Výřez z ÚPmP - stávající funkční využití území-  zdroj [23]a vlastní úpravy  

 

3.2.2 Limity území  

V současné době je plocha řešeného území situována v drtivé většině na soukromých 

pozemcích s využitím jako plocha zemědělského půdního fondu III. stupně ochrany. 

Řešené území je rovněž územím s předpokladem výskytu archeologických nálezů. 

Limity řešeného území vychází z platné legislativy a rozhodnutí správních orgánů 

(viz. výkres č. 2). Jedná se zejména o: 

- OP letiště 

- OP přistávací a vzletové dráhy 

- OP zdroje přírodních minerálních vod 

- OP vedení inženýrských sítí (vzdušné vedení VN, sdělovací kabely apod) 
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4. NÁVRH ŘEŠENÍ 

 
Návrh řešení urbanizace dané lokality formou územní studie je zpracován ve třech 

variantách prověřovaných ve fázi konceptu, s charakteristickým popisem, rozborem výhod 

a nevýhod každého ze zvažovaných řešení a odůvodněním vybrané varianty, která je pak 

dopracována do konečné podoby v samotné diplomové práci.  

 

4.1 Varianty řešení  

Podmiňujícím předpokladem všech jednotlivých variant, jak je již popsáno výše, je 

výstavba tzv. „Jihovýchodní tangenty“, spojující silnici č. I/55 ze směru od Hulína a silnici 

č. II/150 vedoucí směrem na Bystřici pod Hostýnem. Tato komunikace tvoří páteřní síť pro 

napojení řešené lokality a měla by být ve funkční třídě II. jako sběrná komunikace 

v parametrech dvoupruhového směrově nerozděleného vedení a pro vedení zbytné tranzitní 

dopravy mimo centrum města. 

 

4.1.1 Varianta č. 1  

V této variantě je celé řešené území využito jako území zastavitelné, vyjma území 

veřejné zeleně. Je zde počítáno s nezastavitelnou plochou - tato varianta není v úplném 

souladu s územně plánovací dokumentací.  

Rezidenční plochy pro bydlení jsou formovány v celé ploše území návazně na roštový 

dopravní skelet, vyvinutý z již zmiňovaného jihovýchodního tangenciálního propojení. Pro 

jednotlivé rezidenční plochy bydlení se předpokládá dispozice rozmístění objektů podél 

navržené dopravní infrastruktury vždy do uzavřeného tvaru bloku, které by mohly tvořit 

vlastní urbanistická subcentra.  

Severní strana hřebenovitého výběžku řešeného území bude z části využita pro plochu 

městské parkově upravené zeleně, která bude vklíněna do městské zástavby. Jelikož tato 

plocha neodpovídá regulativům celkové plochy zeleně pro danou část města, je tato plocha 

veřejné zeleně doplněna plochami v jihovýchodní části řešeného území, které kopírují trasu 

výhledové obchvatové komunikace.  

Rozsah jednotlivých ploch a způsob využití je patrný ze situace (viz. příloha č. 2).  

 

4.1.2 Varianta č. 2  

V této variantě je taktéž celé řešené území využito jako území zastavitelné, vyjma 

části území veřejné zeleně. I zde se předpokládá nezastavitelná plocha  - tato varianta také 
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není v úplném souladu s územně plánovací dokumentací. V této variantě řešení je počítáno 

s maximalistickým využitím území pro potřeby bydlení. Jednotlivé plochy pro bydlení jsou 

formovány v celé ploše území a taktéž jsou návazně napojeny na roštový dopravní skelet, 

vyvinutý z již zmiňovaného jihovýchodního tangenciálního propojení. Pro jednotlivé 

rezidenční plochy bydlení se předpokládá dispozice rozmístění objektů podél navržené 

dopravní infrastruktury do uzavřeného tvaru bloku, které by mohly tvořit vlastní 

urbanistická subcentra, s výjimkou ploch orientovaných jihovýchodním směrem, podél 

výhledové obchvatové komunikace. Zde je předpoklad řadové zástavby. 

Centrální část řešeného území bude z části využita pro plochu městské parkově 

upravené zeleně, která bude vklíněna do městské zástavby. Ani v této variantě nejsou 

splněny regulativy potřeby zeleně pro tuto část města. Tento nedostatek je nahrazen 

souvislým pásem zeleně situovaným mimo řešené území podél výhledové obchvatové 

komunikace.  Rozsah jednotlivých ploch a způsob využití je patrný ze situace (viz. příloha 

č. 3). 

 

4.1.3 Varianta č. 3  

V této variantě je taktéž celé řešené území využito jako území zastavitelné, vyjma 

části území veřejné zeleně. I zde je předpoklad nezastavitelné plochy  - ani tato varianta 

není v úplném souladu s územně plánovací dokumentací. Jednotlivé plochy pro bydlení 

jsou formovány v celé ploše území a taktéž jsou návazně napojeny na roštový dopravní 

skelet, vyvinutý z již zmiňovaného jihovýchodního tangenciálního propojení. Pro 

jednotlivé rezidenční plochy bydlení se předpokládá dispozice rozmístění objektů podél 

navržené dopravní infrastruktury do uzavřeného tvaru bloku, které by mohly tvořit vlastní 

urbanistická subcentra, s výjimkou ploch orientovaných jihovýchodním směrem, podél 

výhledové obchvatové komunikace. Zde je také předpoklad řadové zástavby, jako u 

varianty č. 2. 

Centrální část řešeného území bude využita pro plochu městské parkově upravené 

zeleně s vodní plochou, která je vhodně vklíněna do městské zástavby. Ani v této variantě 

nejsou splněny regulativy potřeby zeleně pro tuto část města. Tento nedostatek je nahrazen 

souvislým pásem zeleně situovaným podél výhledové obchvatové komunikace a to ve 

formě protihlukového valu. Rozsah jednotlivých ploch a způsob využití je patrný ze 

situace (viz. příloha č. 4). 
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4.1.4  Výběr a zdůvodnění  finální varianty 

Pro optimální rozhodnutí o výběru finální varianty bylo potřebné zvážit všechna 

pozitiva a negativa jednotlivých variant (viz. tab. 1). Ty pak byla vodítkem pro výběr 

optimální varianty.  

Tab. 1 Pozitiva vs. negativa jednotlivých variant  

  POZITIVA NEGATIVA 

Varianta 

č.1 

odhlučněná výhledová obchvatová komunikace 

navrženou zelení 

nesoulad s ÚPmP, pro realizaci potřebná 

změna 

 různorodost funkčních ploch z hlediska jejich 

velikostí (možnost lepší flexibility) 

u menších bloků větší nároky na parkování 

s min. využitím vnitrolbloku pro zeleň 

 menší obytné bloky - výhodnější pro budoucí 

investory 

  

Varianta 

č.2 

maximalistické využití daného území pro 

zastavění pozemků 

nesoulad s ÚPmP, pro realizaci potřebná 

změna 

různorodost jednotlivých bloků vhodné pro různé 

investory 

možné problémy s kapacitními požadavky 

na  inž. stítí 

 u menších bloků - menší nároky na výkupy 

pozemků 

veřejná zeleň je mimo řešené území, při 

větším podílu vybavenosti - nedostatek 

parkovacích míst 

  největší investiční náklady 

Varianta 

č.3 

nejoptimálnější využití území pro potřeby bydlení 

a jednotlivé potřeby s tím spojené 

nesoulad s ÚPmP, pro realizaci potřebná 

změna 

centrální situování plochy zeleně,  dobře dostupná 

pro rezidenty 
  

odhlučněná výhledová obchvat.  komunikace 

protihlukovým valem  
  

 optimální prostory pro využití parkování a 

umístění zeleně ve vnitroblocích 

  

 

Po zvážení a zhodnocení všech pozitivních i negativních hledisek jednotlivých variant, 

je do konečné podoby řešení vybrána varianta č. 3, která se jeví jako nejoptimálnější řešení 

pro daný účel využití území. Zároveň byl brán i zřetel na estetickou působnost veřejné 

zeleně v centrální zóně řešeného území.  
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4.2 Výsledná varianta  

4.2.1 Popis výsledné varianty 

Plochy Jak už je popsáno výše, v této variantě jsou rezidenční plochy pro bydlení 

formovány v celé ploše území (vyjma veřejné zeleně). Jejich rozsah by měl být adekvátní 

odezvou na výrobní a logistické aktivity na jižním a západním okraji území ať stávající 

nebo výhledové. V návrhu jsou definovány hranice mezi částmi řešeného území, které jsou 

určeny k veřejnému užívání a mezi částmi určenými k soukromému užívání. Touto hranicí 

je v návrhu uliční čára. Jednotlivé plochy bydlení jsou rozděleny do ucelených obytných 

lokalit (bloků) situovaných podél jihovýchodní tangenty nebo podél navržených místních 

komunikací (plochy 2 - 7 a plochy 10, 12, 14 a 16). Prostorové, funkční a organizační 

strukturování zástavby by mělo tvořit v rámci těchto zastavovaných ploch vlastní 

urbanistická subcentra. Tyto subcentra by měla také představovat samostatné zóny klidu, 

odpočinkových aktivit, dětských hřišť a sportovišť. Výjimku z těchto ploch tvoří plochy 

orientované na jihovýchodní části území, podél výhledové obchvatové komunikace, kde je 

navržena řadová zástavba (plochy 8, 9, 11, 13 a 15).  Pro všechny rezidenční plochy 

bydlení je navržena forma bydlení v polyfunkčních domech městského typu (v souladu 

s ustanoveními vyhl. č. 501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání území, se 

jedná o služby, komerci, administrativu, zdravotnictví, školství, kulturu,...), umístěnou 

zejména do přízemí objektů. Tyto funkce musí být slučitelné s funkcí bydlení a žádným 

způsobem ji nesmí nenarušovat. Samotné bydlení se pak předpokládá od 2.NP s maximální 

limitní výškovou regulací 251 m.n.m.  

Při jihozápadním vjezdu do území se přímo nabízí příležitost k situování vhodné 

dominanty, která bude charakteristickým prvkem, utvářejícím obraz daného místa. Nemělo 

by jít však o dominanci výškovou, a to především kvůli výškovému omezení z titulu OP 

vzletové a přistávací dráhy nedalekého letiště, ale dominanci vyplývající z formy ztvárnění 

a funkční náplně objektu. Pro tuto plochu (plocha 1) je navrženo využití zejména pro 

občanskou vybavenost (viz. výkres č. 6). 

Estetickou podobu území pak doplňuje centrální část řešeného území, kde je navržena 

plocha s využitím pro rozsáhlé plochy městské parkově upravené zeleně s centrální vodní 

plochou.  
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4.2.2 Návrh členění a funkčního využití jednotlivých ploch bydlení 

Zájmové území je touto územní studií členěno do následujících lokalit, které jsou 

popsány z hlediska možné prostorové i funkční využitelnosti. 

 

Lokalita č. 1 

Druh plochy:  urbanizovaná, návrhová 

Výměra (v m
2
): 9 836 

Navrhované funkční využití: služby, administrativa 

Navrhovaná podlažnost objektů: 4. NP 

Předpokládaný počet zaměstnanců: 450 

Funkční regulace: - přípustná - umístění služeb, administrativy nebo podnikání v oblasti 

obchodu a služeb nevýrobního charakteru, které jsou slučitelné s okolní 

funkcí bydlení a tuto funkci nenarušují; v rámci výstavby objektů je 

nutné zabezpečit odstavování (garážování) os. automobilů zaměstnanců 

a návštěvníků min. pro současný stupeň automobilizace na vlastních 

pozemcích, resp. v objektech.  

nepřípustná - nepřípustné je umisťování objektů obchodního prodeje 

vetší než 1000 m
2
 a zařízení výrobních služeb, které negativně 

ovlivňuje okolí pachem, prachem, hlukem apod.  

   

Prostorová regulace: Novou zástavbu řešit s navrženou hranicí zástavby a ostatními 

prostorovými regulacemi (viz. výkres č. 6). Výšková regulace staveb 

max do 251 m.n.m. Umístění vjezdu do bloku z místní obslužné 

komunikace orientační; respektovat navržené polohy vjezdů do 

řešeného území z JV tangenty.  

 

Lokalita č. 2  

Druh plochy:  urbanizovaná, návrhová 

Výměra (v m
2
): 26 433 

Navrhované funkční využití: bydlení 

Navrhovaná podlažnost objektů: 4. NP 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 210/630 

Funkční regulace: - přípustná - bydlení v polyfunkčních domech městského typu s 

možností kombinace bydlení a podnikání v oblasti obchodu a služeb 
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nevýrobního charakteru, které jsou slučitelné s funkcí bydlení a tuto 

hlavní funkci nenarušují; v rámci výstavby objektů je nutné zabezpečit 

odstavování (garážování) os. automobilů obyvatel min. pro současný 

stupeň automobilizace na vlastních pozemcích, resp. v objektech. 

- nepřípustná - nepřípustné je umisťování zařízení výrobních služeb, 

které negativně ovlivňují okolí pachem, prachem, hlukem apod. 

Prostorová regulace: Novou obytnou zástavbu řešit s navrženou hranicí zástavby a 

ostatními prostorovými regulacemi (viz výkres č. 6). Po doložení 

výpočtu hlukových izofon je možné hranicí zástavby posunout. 

Výšková regulace staveb max do 251 m.n.m. U možné rodinné 

zástavby upřednostnění šikmých střech před plochými. Umístění 

vjezdů do bloku z místních obslužných komunikací orientační; 

umísťovat vjezdy ze strany parku jen výjimečně;  respektovat 

navržené polohy vjezdů do řešeného území z JV tangenty. 

 

Lokalita č. 3 

Druh plochy:  urbanizovaná, návrhová 

Výměra (v m
2
): 18 597 

Navrhované funkční využití: bydlení 

Navrhovaná podlažnost objektů: 4. NP 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 156/468 

Funkční regulace: - přípustná - bydlení v polyfunkčních domech městského typu s 

možností kombinace bydlení a podnikání v oblasti obchodu a služeb 

nevýrobního charakteru, které jsou slučitelné s funkcí bydlení a tuto 

hlavní funkci nenarušují; v rámci výstavby objektů je nutné zabezpečit 

odstavování (garážování) os. automobilů obyvatel min. pro současný 

stupeň automobilizace na vlastních pozemcích, resp. v objektech. 

- nepřípustná - nepřípustné je umisťování zařízení výrobních služeb, 

které negativně ovlivňuje okolí pachem, prachem, hlukem apod. 

Prostorová regulace: Novou obytnou zástavbu řešit s navrženou hranicí zástavby a 

ostatními prostorovými regulacemi (viz výkres č. 6). Po doložení 

výpočtu hlukových izofon je možné hranicí zástavby posunout. 

Výšková regulace staveb max do 251 m.n.m. U možné rodinné 

zástavby upřednostnění šikmých střech před plochými. Umístění 
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vjezdů do bloku z místních obslužných komunikací orientační; 

umísťovat vjezdy ze strany parku jen výjimečně;  respektovat 

navržené polohy vjezdů do řešeného území z JV tangenty. 

 

Lokalita č. 4 

Druh plochy:  urbanizovaná, návrhová 

Výměra (v m
2
): 17 563 

Navrhované funkční využití: bydlení 

Navrhovaná podlažnost objektů: 4. NP 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 150/450 

Funkční regulace: - přípustná - bydlení v polyfunkčních domech městského typu s 

možností kombinace bydlení a podnikání v oblasti obchodu a služeb 

nevýrobního charakteru, které jsou slučitelné s funkcí bydlení a tuto 

hlavní funkci nenarušují; v rámci výstavby objektů je nutné zabezpečit 

odstavování (garážování) os. automobilů obyvatel min. pro současný 

stupeň automobilizace na vlastních pozemcích, resp. v objektech. 

- nepřípustná - nepřípustné je umisťování zařízení výrobních služeb, 

které negativně ovlivňuje okolí pachem, prachem, hlukem apod. 

Prostorová regulace: Novou obytnou zástavbu řešit s navrženou hranicí zástavby a 

ostatními prostorovými regulacemi (viz výkres č. 6). Po doložení 

výpočtu hlukových izofon je možné hranicí zástavby posunout. 

Výšková regulace staveb max do 251 m.n.m. U možné rodinné 

zástavby upřednostnění šikmých střech před plochými. Umístění 

vjezdů do bloku z místních obslužných komunikací orientační; 

umísťovat vjezdy ze strany parku jen výjimečně;  respektovat 

navržené polohy vjezdů do řešeného území z JV tangenty. 

 

Lokalita č. 5 

Druh plochy:  urbanizovaná, návrhová 

Výměra (v m
2
): 16 889 

Navrhované funkční využití: bydlení 

Navrhovaná podlažnost objektů: 4. NP 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 150/450 
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Funkční regulace: - přípustná - bydlení v polyfunkčních domech městského typu s 

možností kombinace bydlení a podnikání v oblasti obchodu a služeb 

nevýrobního charakteru, které jsou slučitelné s funkcí bydlení a tuto 

hlavní funkci nenarušují; v rámci výstavby objektů je nutné zabezpečit 

odstavování (garážování) os. automobilů obyvatel min. pro současný 

stupeň automobilizace na vlastních pozemcích, resp. v objektech. 

- nepřípustná - nepřípustné je umisťování zařízení výrobních služeb, 

které negativně ovlivňuje okolí pachem, prachem, hlukem apod. 

Prostorová regulace: Novou obytnou zástavbu řešit s navrženou hranicí zástavby a 

ostatními prostorovými regulacemi (viz výkres č. 6). Po doložení 

výpočtu hlukových izofon je možné hranicí zástavby posunout. 

Výšková regulace staveb max do 251 m.n.m. U možné rodinné 

zástavby upřednostnění šikmých střech před plochými. Umístění 

vjezdů do bloku z místních obslužných komunikací orientační; 

umísťovat vjezdy ze strany parku jen výjimečně;  respektovat 

navržené polohy vjezdů do řešeného území z JV tangenty. 

 

Lokalita č. 6 

Druh plochy:  urbanizovaná, návrhová 

Výměra (v m
2
): 24 924 

Navrhované funkční využití: bydlení 

Navrhovaná podlažnost objektů: 2. NP - 3. NP 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 105/315 

Funkční regulace: - přípustná - bydlení v polyfunkčních domech městského typu s 

možností kombinace bydlení a podnikání v oblasti obchodu a služeb 

nevýrobního charakteru, které jsou slučitelné s funkcí bydlení a tuto 

hlavní funkci nenarušují; v rámci výstavby objektů je nutné zabezpečit 

odstavování (garážování) os. automobilů obyvatel min. pro současný 

stupeň automobilizace na vlastních pozemcích, resp. v objektech. 

- nepřípustná - nepřípustné je umisťování zařízení výrobních služeb, 

které negativně ovlivňuje okolí pachem, prachem, hlukem apod. 

Prostorová regulace: Novou obytnou zástavbu řešit s navrženou hranicí zástavby a 

ostatními prostorovými regulacemi (viz výkres č. 6). Po doložení 

výpočtu hlukových izofon je možné hranicí zástavby posunout. 
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Výšková regulace staveb max do 251 m.n.m. U možné rodinné 

zástavby upřednostnění šikmých střech před plochými. Umístění 

vjezdů do bloku z místních obslužných komunikací orientační; 

umísťovat vjezdy ze strany parku jen výjimečně;  respektovat 

navržené polohy vjezdů do řešeného území z JV tangenty. 

 

Lokalita č. 7 

Druh plochy:  urbanizovaná, návrhová 

Výměra (v m
2
): 19 115 

Navrhované funkční využití: bydlení 

Navrhovaná podlažnost objektů: 1. NP - 2. NP 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 45/135 

Funkční regulace: - přípustná - bydlení v polyfunkčních domech městského typu s 

možností kombinace bydlení a podnikání v oblasti obchodu a služeb 

nevýrobního charakteru, které jsou slučitelné s funkcí bydlení a tuto 

hlavní funkci nenarušují; v rámci výstavby objektů je nutné zabezpečit 

odstavování (garážování) os. automobilů obyvatel min. pro současný 

stupeň automobilizace na vlastních pozemcích, resp. v objektech. 

- nepřípustná - nepřípustné je umisťování zařízení výrobních služeb, 

které negativně ovlivňuje okolí pachem, prachem, hlukem apod. 

Prostorová regulace: Novou obytnou zástavbu řešit s navrženou hranicí zástavby a 

ostatními prostorovými regulacemi (viz výkres č. 6). Po doložení 

výpočtu hlukových izofon je možné hranicí zástavby posunout. 

Výšková regulace staveb max do 251 m.n.m. U možné rodinné 

zástavby upřednostnění šikmých střech před plochými. Umístění 

vjezdů do bloku z místních obslužných komunikací orientační; 

umísťovat vjezdy ze strany parku jen výjimečně;  respektovat 

navržené polohy vjezdů do řešeného území z JV tangenty. 

 

Lokalita č. 8 

Druh plochy:  urbanizovaná, návrhová 

Výměra (v m
2
): 4 624 

Navrhované funkční využití: bydlení 

Navrhovaná podlažnost objektů: 4. NP 
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Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 54/152 

Funkční regulace: - přípustná - bydlení v polyfunkčních domech městského typu s 

možností kombinace bydlení a podnikání v oblasti obchodu a služeb 

nevýrobního charakteru, které jsou slučitelné s funkcí bydlení a tuto 

hlavní funkci nenarušují. V rámci výstavby objektů je nutné zabezpečit 

odstavování (garážování) os. automobilů obyvatel min. pro současný 

stupeň automobilizace na vlastních pozemcích, resp. v objektech. 

- nepřípustná - nepřípustné je umisťování zařízení výrobních služeb, 

které negativně ovlivňuje okolí pachem, prachem, hlukem apod. 

Prostorová regulace: Novou obytnou zástavbu řešit s navrženou hranicí zástavby a 

ostatními prostorovými regulacemi (viz výkres č. 6). Po doložení 

výpočtu hlukových izofon je možné hranicí zástavby posunout. 

Výšková regulace staveb max do 251 m.n.m. U možné rodinné 

zástavby upřednostnění šikmých střech před plochými. Umístění 

vjezdů k řadové zástavbě z místních obslužných komunikací 

orientační; respektovat navržené polohy vjezdů do řešeného území. 

 

Lokalita č. 9 

Druh plochy:  urbanizovaná, návrhová 

Výměra (v m
2
): 10 050 

Navrhované funkční využití: bydlení 

Navrhovaná podlažnost objektů: 4. NP 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 96/288 

Funkční regulace: - přípustná - bydlení v polyfunkčních domech městského typu s 

možností kombinace bydlení a podnikání v oblasti obchodu a služeb 

nevýrobního charakteru, které jsou slučitelné s funkcí bydlení a tuto 

hlavní funkci nenarušují. V rámci výstavby objektů je nutné zabezpečit 

odstavování (garážování) os. automobilů obyvatel min. pro současný 

stupeň automobilizace na vlastních pozemcích, resp. v objektech. 

- nepřípustná - nepřípustné je umisťování zařízení výrobních služeb, 

které negativně ovlivňuje okolí pachem, prachem, hlukem apod. 

Prostorová regulace: Novou obytnou zástavbu řešit s navrženou hranicí zástavby a 

ostatními prostorovými regulacemi (viz výkres č. 6). Po doložení 

výpočtu hlukových izofon je možné hranicí zástavby posunout. 
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Výšková regulace staveb max do 251 m.n.m. U možné rodinné 

zástavby upřednostnění šikmých střech před plochými. Umístění 

vjezdů k řadové zástavbě z místních obslužných komunikací 

orientační.   

 

Lokalita č. 10 

Druh plochy:  urbanizovaná, návrhová 

Výměra (v m
2
): 20 872 

Navrhované funkční využití: bydlení 

Navrhovaná podlažnost objektů: 4. NP 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 192/576 

Funkční regulace: - přípustná - bydlení v polyfunkčních domech městského typu s 

možností kombinace bydlení a podnikání v oblasti obchodu a služeb 

nevýrobního charakteru, které jsou slučitelné s funkcí bydlení a tuto 

hlavní funkci nenarušují. V rámci výstavby objektů je nutné zabezpečit 

odstavování (garážování) os. automobilů obyvatel min. pro současný 

stupeň automobilizace na vlastních pozemcích, resp. v objektech. 

- nepřípustná - nepřípustné je umisťování zařízení výrobních služeb, 

které negativně ovlivňuje okolí pachem, prachem, hlukem apod. 

Prostorová regulace: Novou obytnou zástavbu řešit s navrženou hranicí zástavby a 

ostatními prostorovými regulacemi (viz výkres č. 6). Po doložení 

výpočtu hlukových izofon je možné hranicí zástavby posunout. 

Výšková regulace staveb max do 251 m.n.m. U možné rodinné 

zástavby upřednostnění šikmých střech před plochými. Umístění 

vjezdů do bloku z místních obslužných komunikací orientační; 

umísťovat vjezdy ze strany parku jen výjimečně. 

 

Lokalita č. 11 

Druh plochy:  urbanizovaná, návrhová 

Výměra (v m
2
): 10 089 

Navrhované funkční využití: bydlení 

Navrhovaná podlažnost objektů: 4. NP 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 96/288 
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Funkční regulace: - přípustná - bydlení v polyfunkčních domech městského typu s 

možností kombinace bydlení a podnikání v oblasti obchodu a služeb 

nevýrobního charakteru, které jsou slučitelné s funkcí bydlení a tuto 

hlavní funkci nenarušují. V rámci výstavby objektů je nutné zabezpečit 

odstavování (garážování) os. automobilů obyvatel min. pro současný 

stupeň automobilizace na vlastních pozemcích, resp. v objektech. 

- nepřípustná - nepřípustné je umisťování zařízení výrobních služeb, 

které negativně ovlivňuje okolí pachem, prachem, hlukem apod. 

Prostorová regulace: Novou obytnou zástavbu řešit s navrženou hranicí zástavby a 

ostatními prostorovými regulacemi (viz výkres č. 6). Po doložení 

výpočtu hlukových izofon je možné hranicí zástavby posunout. 

Výšková regulace staveb max do 251 m.n.m. U možné rodinné 

zástavby upřednostnění šikmých střech před plochými. Umístění 

vjezdů k řadové zástavbě z místních obslužných komunikací 

orientační. 

 

Lokalita č. 12 

Druh plochy:  urbanizovaná, návrhová 

Výměra (v m
2
): 20 928 

Navrhované funkční využití: bydlení 

Navrhovaná podlažnost objektů: 4. NP 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 192/576 

Funkční regulace: - přípustná - bydlení v polyfunkčních domech městského typu s 

možností kombinace bydlení a podnikání v oblasti obchodu a služeb 

nevýrobního charakteru, které jsou slučitelné s funkcí bydlení a tuto 

hlavní funkci nenarušují. V rámci výstavby objektů je nutné zabezpečit 

odstavování (garážování) os. automobilů obyvatel min. pro současný 

stupeň automobilizace na vlastních pozemcích, resp. v objektech. 

- nepřípustná - nepřípustné je umisťování zařízení výrobních služeb, 

které negativně ovlivňuje okolí pachem, prachem, hlukem apod. 

Prostorová regulace: Novou obytnou zástavbu řešit s navrženou hranicí zástavby a 

ostatními prostorovými regulacemi (viz výkres č. 6). Po doložení 

výpočtu hlukových izofon je možné hranicí zástavby posunout. 

Výšková regulace staveb max do 251 m.n.m. U možné rodinné 
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zástavby upřednostnění šikmých střech před plochými. Umístění 

vjezdů do bloku z místních obslužných komunikací orientační; 

umísťovat vjezdy ze strany parku jen výjimečně. 

 

Lokalita č. 13 

Druh plochy:  urbanizovaná, návrhová 

Výměra (v m
2
): 10 727 

Navrhované funkční využití: bydlení 

Navrhovaná podlažnost objektů: 3. NP 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 84/252 

Funkční regulace: - přípustná - bydlení v polyfunkčních domech městského typu s 

možností kombinace bydlení a podnikání v oblasti obchodu a služeb 

nevýrobního charakteru, které jsou slučitelné s funkcí bydlení a tuto 

hlavní funkci nenarušují. V rámci výstavby objektů je nutné zabezpečit 

odstavování (garážování) os. automobilů obyvatel min. pro současný 

stupeň automobilizace na vlastních pozemcích, resp. v objektech. 

- nepřípustná - nepřípustné je umisťování zařízení výrobních služeb, 

které negativně ovlivňuje okolí pachem, prachem, hlukem apod. 

Prostorová regulace: Novou obytnou zástavbu řešit s navrženou hranicí zástavby a 

ostatními prostorovými regulacemi (viz výkres č. 6). Po doložení 

výpočtu hlukových izofon je možné hranicí zástavby posunout. 

Výšková regulace staveb max do 251 m.n.m. U možné rodinné 

zástavby upřednostnění šikmých střech před plochými. Umístění 

vjezdů k řadové zástavbě z místních obslužných komunikací 

orientační. 

 

Lokalita č. 14 

Druh plochy:  urbanizovaná, návrhová 

Výměra (v m
2
): 18 964 

Navrhované funkční využití: bydlení 

Navrhovaná podlažnost objektů: 3. NP 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 130/390 

Funkční regulace: - přípustná - bydlení v polyfunkčních domech městského typu s 

možností kombinace bydlení a podnikání v oblasti obchodu a služeb 
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nevýrobního charakteru, které jsou slučitelné s funkcí bydlení a tuto 

hlavní funkci nenarušují. V rámci výstavby objektů je nutné zabezpečit 

odstavování (garážování) os. automobilů obyvatel min. pro současný 

stupeň automobilizace na vlastních pozemcích, resp. v objektech. 

- nepřípustná - nepřípustné je umisťování zařízení výrobních služeb, 

které negativně ovlivňuje okolí pachem, prachem, hlukem apod. 

Prostorová regulace: Novou obytnou zástavbu řešit s navrženou hranicí zástavby a 

ostatními prostorovými regulacemi (viz výkres č. 6). Po doložení 

výpočtu hlukových izofon je možné hranicí zástavby posunout. 

Výšková regulace staveb max do 251 m.n.m. U možné rodinné 

zástavby upřednostnění šikmých střech před plochými. Umístění 

vjezdu do bloku z místní obslužné komunikace orientační; umísťovat 

vjezdy ze strany parku jen výjimečně. 

 

Lokalita č. 15 

Druh plochy:  urbanizovaná, návrhová 

Výměra (v m
2
): 8 828 

Navrhované funkční využití: bydlení 

Navrhovaná podlažnost objektů: 1. NP - 2. NP 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 30/90 

Funkční regulace: - přípustná - bydlení v polyfunkčních domech městského typu s 

možností kombinace bydlení a podnikání v oblasti obchodu a služeb 

nevýrobního charakteru, které jsou slučitelné s funkcí bydlení a tuto 

hlavní funkci nenarušují. V rámci výstavby objektů je nutné zabezpečit 

odstavování (garážování) os. automobilů obyvatel min. pro současný 

stupeň automobilizace na vlastních pozemcích, resp. v objektech. 

- nepřípustná - nepřípustné je umisťování zařízení výrobních služeb, 

které negativně ovlivňuje okolí pachem, prachem, hlukem apod. 

Prostorová regulace: Novou obytnou zástavbu řešit s navrženou hranicí zástavby a 

ostatními prostorovými regulacemi (viz výkres č. 6). Po doložení 

výpočtu hlukových izofon je možné hranicí zástavby posunout. 

Výšková regulace staveb max do 251 m.n.m. U možné rodinné 

zástavby upřednostnění šikmých střech před plochými. Umístění 
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vjezdů k řadové zástavbě z místních obslužných komunikací 

orientační. 

 

Lokalita č. 16 

Druh plochy:  urbanizovaná, návrhová 

Výměra (v m
2
): 18 162 

Navrhované funkční využití: bydlení 

Navrhovaná podlažnost objektů: 1. NP - 2. NP 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 33/99 

Funkční regulace: - přípustná - bydlení v polyfunkčních domech městského typu s 

možností kombinace bydlení a podnikání v oblasti obchodu a služeb 

nevýrobního charakteru, které jsou slučitelné s funkcí bydlení a tuto 

hlavní funkci nenarušují. V rámci výstavby objektů je nutné zabezpečit 

odstavování (garážování) os. automobilů obyvatel min. pro současný 

stupeň automobilizace na vlastních pozemcích, resp. v objektech. 

- nepřípustná - nepřípustné je umisťování zařízení výrobních služeb, 

které negativně ovlivňuje okolí pachem, prachem, hlukem apod. 

Prostorová regulace: Novou obytnou zástavbu řešit s navrženou hranicí zástavby a 

ostatními prostorovými regulacemi (viz výkres č. 6). Po doložení 

výpočtu hlukových izofon je možné hranicí zástavby posunout. 

Výšková regulace staveb max do 251 m.n.m. U možné rodinné 

zástavby upřednostnění šikmých střech před plochými. Umístění 

vjezdu do bloku z místní obslužné komunikace orientační; umísťovat 

vjezdy ze strany parku jen výjimečně. 

 

4.2.3 Uliční profil 

Plochy veřejného uličního prostranství v řešeném území vychází z tradičního 

prostorového uspořádání a zajišťují dopravní obsluhu a zásobování zmiňovaných ploch 

potřebnými médii. Z hlediska urbanistického řešení je v celém řešeném území navržen 

stejný uliční profil s celkovou šířkou 27 m. 

Skladba uličního profilu  

 komunikace pro pěší (chodník)    šířky    4,00 m   

 oddělující pás s pochozím (mlatovým) povrchem a zelení šířky   4,50 m  
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 prostor pro podélné parkování vozidel    šířky   2,00 m   

 obousměrná místní komunikace MOk 27/11/50   šířky   6,00 m 

 prostor pro podélné parkování vozidel    šířky   2,00 m   

 oddělující pás s pochozím (mlatovým) povrchem a zelení šířky   4,50 m  

 komunikace pro pěší (chodník)    šířky    4,00 m  

celkem  27,00 m 

  

4.3 Dopravní řešení  

4.3.1 Popis dopravních vazeb a napojení 

Dopravní napojení celé lokality vychází z předpokladu vybudování již zmiňované 

„Jihovýchodní tangenty“ a to před samotnou zástavbou řešeného území. Bez realizace této 

„předetapy“ není možná jakákoliv urbanizace. Předpokládaná „Jihovýchodní tangenta“ je 

komunikací městské třídy a měla by být třetím významným propojením roštového systému 

dopravního průjezdu a obsluhy jihovýchodní části území. Komunikace by měla spojit 

silnici č. I/55 ze směru od Hulína a silnici č. II/150 vedoucí směrem na Bystřici pod 

Hostýnem a měla by být navržena ve funkční skupině místních komunikací jako sběrná 

komunikace v parametrech dvoupruhového směrově nerozděleného vedení. Komunikace 

bude sloužit pro dopravní napojení řešeného území, jednotlivých rozvojových ploch 

navržených podél „Jihovýchodní tangenty“ a pro vedení zbytné tranzitní dopravy mimo 

centrum města (tato komunikace není předmětem této studie). 

  

4.3.2 Návrh komunikační sítě  

Hlavní dopravní strukturou řešeného území (vyjma Jihovýchodní tangenty) je nově 

navržená uliční síť, která tvoří okruh okolo nově navrženého městského parku, na který 

jsou systémem dalších paprskových komunikací propojeny všechny řešené lokality. 

Napojení daného území na dopravní obsluhu bude řešeno systémem místních 

obousměrných obslužných komunikací typu C v šířkovém uspořádání MO2p 27/11/50 

s podélným stáním, které budou pomocí pěti průsečných křižovatek napojeny na 

„Jihovýchodní tangentu“. Samotná vnitřní obsluha jednotlivých ploch bude taktéž řešena 

pomocí místních obslužných komunikací typu C. Tyto komunikace jsou navrženy jako 

vozovky netuhé s asfaltovým krytem. Výjimku tvoří jihovýchodní část řešeného území, 

kde je navržena řadová zástavba, která bude dopravně obsloužena pomocí komunikací typu 

D (pojízdný chodník) s funkcí komunikace pro obytné zóny, která bude určena pouze pro 
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vjezdy jednotlivým rezidentům. Tyto komunikace jsou navrženy jako obousměrné v šesti 

metrovém šířkovém uspořádání a návrhovou rychlostí 30 km/h. Pokud by došlo 

v budoucnu k nárůstu dopravního momentu na tomto typu komunikací, je možné tyto 

komunikace zjednosměrnit, aby zde nedocházelo k přetížení dopravy. Řešení jednotlivých 

komunikací je patrné z výkresové dokumentace (viz výkres č. 9).  

Po dokončení urbanizace celého území je zde možnost převést celou tranzitní a 

průjezdní dopravu, která tímto územím pouze projíždí pomocí obchvatové komunikace 

úplně mimo toto řešené území. Tímto by došlo ke zklidnění dopravy na „Jihovýchodní 

tangentě“, která by se posléze mohla stát pouze komunikací místního významu. Tento 

návrh počítá s výstavbou této obchvatové komunikace v poslední etapě urbanizace celého 

území (viz. kap. 4.8). Návrh obchvatové komunikace je předpokládán v přibližně stejných 

parametrech jako „Jihovýchodní tangenta“. Navrhuji dvoupruhovou, směrově 

nerozdělenou komunikaci MS 11,5/7, s šířkou jízdního pruhu 3,5 m. Návrhová rychlost je 

zde na zvážení. Vzhledem k tomu, že ÚPmP nepočítá s následným zastavováním území po 

pravé straně komunikace ve směru na Bystřici pod Hostýnem, a z levé strany je tímto 

návrhem řešen protihlukový val, je zde možnost volit návrhovou rychlost na 70 km/h., a to 

z důvodu zrychlení dopravního toku vozidel, které tímto územím pouze projíždí.     

Podélný sklon navrhovaných vozovek je dán výškovým členěním terénu a nesmí 

klesnout pod 0,5%. Příčný sklon komunikací bude proveden střechovitě se spádem 2,5%.  

Navrhované konstrukce vozovky vychází z ČSN 73 6114 [7] a TP 170 [8]. Konstrukce 

jsou navrženy v souladu s typem komunikace a s navrhovanou zátěží těžkými vozidly, kde 

je předpoklad zátěže u místních komunikací do 5% a u obchvatové cca 25% z celkové 

intenzity dopravy. V této souvislosti hovoříme u místních komunikací o lehkém zatížení a 

u obchvatové komunikace o středně těžkém zatížení (dle [8]). V této souvislosti jsou 

navrženy i jednotlivé skladby komunikací. 

Návrh skladby konstrukce obchvatové komunikace: 

- Asfaltový beton střednězrnný ABS II (ACO 11 S)    tl. 40 mm 

- Asfaltový beton hrubozrnný ABH II (ACO 16 S)    tl. 60 mm 

- Obalované kamenivo OKS I       tl. 60 mm 

- Šterkodrť ŠD         tl. 250 mm 

- Mechanicky zpevněná zemina MZ      tl. 250 mm 

               CELKEM tl. 660 mm 
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Návrh skladby konstrukce místní komunikace: 

- Asfaltový beton střednězrnný ABS II (ACO 11 S)    tl. 40 mm 

- Obalované kamenivo OKS I       tl. 60 mm 

- Šterkodrť ŠD         tl. 250 mm 

- Mechanicky zpevněná zemina MZ      tl. 150 mm 

               CELKEM tl. 500 mm 

Návrh skladby konstrukce pojízdného chodníku: 

- Betonová dlažba zámková       tl. 80 mm 

- Pískový podsyp        tl. 40 mm 

- Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou ŠCM   tl. 150 mm 

- Mechanicky zpevněná zemina MZ      tl. 150 mm 

                          CELKEM tl. 420 mm 

 

4.3.3 Komunikace pro cyklisty  

V souladu s ÚPmP je předpoklad vedení komunikace pro cyklisty v souběhu 

s navrhovanou trasou „Jihovýchodní tangenty“ po obou stranách této komunikace a to 

v šířce 2,0 m. Tyto cyklostezky se budou napojovat na již vybudovanou stávající síť 

cyklostezek vedených v blízkém okolí. Cyklostezky jsou v celém úseku „Jihovýchodní 

tangenty“ vedeny v souběhu s komunikacemi pro pěší s bezpečnostním vodícím pásem 

(odstupem) šířky 0,50 m. Cyklostezky jsou od komunikace pro pěší barevně označeny a to 

červeným odstínem (není předmětem této studie).  

V řešeném území, vzhledem k předpokládané menší dopravní intenzitě, se 

s vybudováním nových cyklistických stezek podél uliční sítě nepočítá. Provoz cyklistů 

bude řešen jako součást hlavního dopravního prostoru na jednotlivých místních obslužných 

komunikacích. Pouze v jihovýchodní části řešeného území v souběhu se zemním valem 

podél výhledové obchvatové komunikace je navržena sdružená stezka pro chodce, cyklisty 

a potažmo i in-line bruslaře, mající rekreační a sportovní význam v šířkovém uspořádání 

4,0 m. 

Příčný spád této sdružené trasy je 1,0%, přičemž odvod dešťové vody je z komunikace 

zajištěn do přilehlého zeleného pásu. Podélný sklon kopíruje výškové členění terénu. 

Skladba konstrukce vychází z TP 179 [18] a je řešena s povrchem z asfaltového koberce. 
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Návrh skladby konstrukce sdružené stezky pro chodce a cyklisty: 

- Asfaltový koberec AKT        tl. 30 mm 

- Penetrační makadam PMJ      tl. 50 mm 

- Štěrkodrť ŠD        tl. 150 mm 

- Mechanicky zpevněná zemina MZ     tl. 150 mm 

       CELKEM tl. 380 mm 

4.3.4 Komunikace pro pěší  

Stávající trasy pro pěší vedené v okolí řešeného území jsou vhodně doplněny o trasy, které 

na ně přímo navazují a umožňují pohyb pěších ze stávající části území do nově 

navrhovaného území podél předpokládané „Jihovýchodní tangenty“. Nově navržené 

komunikace pro pěší jsou řešeny dle ČSN 73 6110 [12] a v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb. 

[10]. Jednotlivé trasy komunikací pro pěší jsou řešeny v celém úseku jako zpevněné plochy 

oboustranně vedené v šíři 4,0 m. Trasy jsou vedeny v souběhu s navrženými obslužnými 

komunikacemi. Od hlavního dopravního prostoru jsou komunikace pro pěší odděleny 

pochozím pásem s  upraveným povrchem (mlat) a vysázenou zelení. Pás je šířky 4,50 m. 

Parkovací plochy jsou vedenými v hlavním dopravním prostoru podél navrhovaných 

komunikací šířky 2,00 m. (viz. výkres č. 9). Výjimku tvoří hlavní vstup do městského 

parku. Tako komunikace je šíři 10 m a slouží jako pěší zóna pro obyvatele vstupující do 

klidové zóny (parku) od města. Tato komunikace pro pěší bude uprostřed osázena pro 

estetickou působnost zelení, vznikne tak důstojný vstup do druhého městského parku ve 

městě. (viz. výkres č. 6). 

Chodníky jsou řešeny z rozebíratelné betonové zámkové dlažby v barevném odstínu 

šedé. Příčný spád chodníku je 2,0 %, přičemž odvod dešťové vody je zajištěn do pásu 

s mlatovou úpravou povrchu, která bude vyspárována směrem k vysázené zeleni. Podélný 

sklon kopíruje výškové členění terénu a bude řešen ve stejném sklonu jako podélný sklon 

jednotlivých vozovek.   

Návrh skladby konstrukce chodníku 

-  Beton. zámková dlažba - best klasiko, odst.šedý,    tl. 60 mm  

-  Prosívka se zadrcením 0 - 8 mm,      tl. 30 mm  

-  Podsyp (štěrkodrť) fr. 0 - 63 mm,      tl. 170 mm  

CELKEM tl. 260 mm 
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Křižování jednotlivých tras pro pěší je řešeno přechody pro chodce šířky 4 m, které 

jsou voleny v celém úseku tam, kde se předpokládá křižující se provoz chodců 

v dostatečně koncentrované míře zejména na jednotlivých ramenech křižovatek. Přechody 

pro chodce jsou vzhledem k šířce obslužných komunikací (6,0 m) řešeny bez dělících 

ostrůvků. Všechny navrhované přechody jsou dále vybaveny jednotlivými bezpečnostními 

prvky pro občany se sníženou schopností pohybu a orientace dle Vyhl. 398/2009 Sb [10] a 

ČSN 73 6110 [12] (vodící proužky signální pásy apod). Všechny přechody budou 

dostatečně osvětleny a opatřeny svislým a vodorovným dopravním značením.  

Podle následné postupné urbanizace území jednotlivými objekty, budou následně 

vhodně řešeny místa pro přecházení a to úpravou podélných parkovacích ploch a 

dopravním značením. 

 

4.3.5 Statická doprava 

Statická doprava je obecně zajištěna zejména odstavnými a parkovacími plochami pro 

osobní automobily mimo dobu jejich používání a dělí se podle délky odstavení vozidla. 

Krátkodobé parkování je do 2 hodin, dlouhodobé parkování je od 2 do 24 hodin a odstavná 

parkování slouží pro odstavení vozidla u obytných budov v místě bydliště majitelů aut. V 

rámci parkovacích míst je třeba také pamatovat na parkovací místa pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace (vozíčkáři, maminky s kočárky, staří lidé s holí, lidé se 

zlomenou nohou apod). Vymezení těchto parkovacích míst se musí řídit Vyhl. č. 398/2009 

Sb., v platném znění.  

Tato studie předpokládá pouze umístění parkovacích ploch a to ve veřejném 

prostranství, podél jednotlivých obslužných komunikací v šířce 2,0 m a délce jednoho 

parkovacího místa 5,5 m (pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou 

rozměry délky jednoho parkovacího místa prodlouženy na 7,0 m). Ostatní potřebný počet 

parkovacích míst zejména pro odstavná stání je třeba navrhnout jako součást jednotlivých 

objektů na vlastních pozemcích nebo na pozemcích přináležejícím ke stavbě mimo veřejný 

uliční prostor. Doporučuje se, vzhledem k vyšším nárokům na parkovací plochy 

v jednotlivých blocích, umístit větší část odstavných parkovacích ploch do samotných 

objektů (vestavěné garáže v 1. PP) popř. odstavné parkování řešit výstavbou parkovacích 

domů. (viz výkres č. 11). Výpočet potřeby parkovacích míst pro jednotlivé lokality je 

uveden v příloze č.5 
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Vzhledem k tomu, že počet navržených parkovacích míst v uličním profilu většinou 

nepokrývá danou potřebu míst pro parkovací stání, je možné statickou dopravu v území 

regulovat (např. dopravními značkami zamezujícími dlouhodobé parkování vozidel). 

4.3.6 Městská hromadná doprava 

Městská hromadná doprava (MHD) má nemalý význam pro dopravní obslužnost území. Je 

nositelem hlavních pravidelných přepravních toků osob do jednotlivých částí města.  

Obsluha navrhovaného území městskou hromadnou dopravou je řešena pouze 

dopravou autobusy. Opět je vycházeno z předpokladu vybudování „Jihovýchodní 

tangenty“, součástí které je vybudování 8 zastávek městské hromadné dopravy, vždy po 4 

v každém směru (není součástí této studie). Vzhledem k tomu, že tyto zastávky MHD zcela 

nepokryjí docházkové vzdálenosti od jednotlivých zastávek MHD (do 500 m, resp. do 5 

min. chůze), bylo nutné v této studii najít prostor pro umístění nových zastávek MHD. Po 

přepočtu jednotlivých izochron (docházkových vzdáleností) v řešené lokalitě, bylo nutné 

navrhnout dvě nové zastávky MHD. Jako ideální varianta byla zvolena možnost umístnění 

dvou nových zastávek (v každém směru jedna) na jižním okraji nového městského parku 

(viz. výkres č. 9). Návrh autobusových zastávek vychází z ČSN 73 6425-1 [15] a 

předpokládá, že docházková vzdálenost z výchozích resp. cílových míst řešeného území 

nepřesáhne 400 m. Nové zastávky jsou navrženy z důvodu bezpečnosti silničního provozu 

a především zejména chodců, mimo jízdní pruh (zálivová zastávka) a budou vyznačeny 

vodorovným a svislým dopravním značením. U každé zastávky bude umístěn přístřešek 

CITÉ, který bude navržen dle potřebné intenzity cestující veřejnosti.   

 

4.3.7 Hluk 

Obecně platí, že v případě ploch určených pro obytnou zástavbu je nutné při přípravě 

stavby v těchto lokalitách brát v potaz možné hlukové zatížení a před samotnou výstavbou 

pak musí být zpracována akustická studie na konkrétní zástavbu za aktuálních podmínek a 

to z hlediska dopravy, nových staveb a použitých stavebních materiálu i platné legislativy a 

musí být přijata příslušná protihluková opatření dle [9]. V této souvislosti tato studie 

navrhuje hranici zástavby z výše uvedených skutečností odsunout o 10 m u objektů podél 

JV tangenty a o 7 m u ostatních objektů od uliční čáry a případnou hlukovou zátěž řešit 

vhodnými prostředky (vhodná struktura stavebních objektů, výstavba bariérových 

bytových domů, izolační okna, vhodná výsadba zeleně apod.)  
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4.4 Technická infrastruktura  

Technická infrastruktura je jedním z limitujících faktorů pro rozvoj města. Prochází 

neustálým dynamickým vývojem a je v podstatě reflexí (odrazem) úrovně města. Zahrnuje 

systémy zásobování vodou a odkanalizování, zásobování energiemi (plyn, elektrická 

energie apod.) a systémy telekomunikací, radiokomunikací atd. Technická infrastruktura je 

důležitou součástí při tvorbě uličního prostoru, zejména pak pro spolehlivé fungování 

města.  

Návrh technické infrastruktury pro navrhované území je řešen v souladu s ČSN 73 

6005 [16] a koresponduje s konfigurací veřejných uličních prostorů. Navržená  koncepce 

zástavby umožňuje ekonomicky výhodné soustředění všech páteřních rozvodů do uličních 

koridorů. Jednotlivé plochy lze napojit na jednotlivá média samostatnými přípojkami.  

Návrh technické infrastruktury v této studii má koordinační charakter z hlediska 

polohy jednotlivých sítí v uličních koridorech, je navržen jako podklad pro podrobnější 

projektová řešení, ve kterých budou upřesněny podrobnější bilance a z nich vyplývající 

dimenze jednotlivých rozvodů včetně detailů napojení na stávající páteřní trasy.  

 

4.4.1 Zásobování vodou 

Veřejný vodovod vybudovaný ve městě Přerově zásobuje pitnou vodou celé město Přerov. 

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu jsou Vodovody a Kanalizace Přerov a.s. Vodovod 

města Přerova je hlavní a neoddělitelnou součástí tzv. skupinového vodovodu Přerov. Na 

vodovodní síť je podle údajů provozovatele připojeno cca 97 % obyvatel, (46 521). 

Průměrná denní potřeba vody Qp činila v loňském roce cca 2,5 mil. m³/rok, to je cca 7 tisíc 

m³/d, hodnota specifické potřeby z fakturované vody celkem 157 l/os/den. zdroj [28] 

Řešené území je napojeno ze dvou míst na stávající páteřní rozvod. Ze severní strany 

je území napojeno ze stávajícího azbestocementového vodovodního řadu vedeného ulicí 

Želátovská v dimenzi DN 200. Na jižní straně je území napojeno v ulici 9. května na  

vodovodní řad z tvárné litiny v dimenzi DN 200. Spojením obou stávajících vodovodních 

řadů dojde k zokruhování vodovodního řadu, čímž dojde ke zlepšení podmínek pro 

dodávku pitné vody do dané oblasti (součást stavby JV tangenty).   

Nově navržené trasy nových vodovodních řadů jsou po dohodě s provozovatelem 

vodovodní sítě řešeny z tvárné litiny v předpokládané dimenzi DN 50 - 250 v podélném 

sklonu 3%o. Vodovodní řady jsou navrženy ve zpevněných plochách chodníků v souběhu 

s obslužnými komunikacemi, v souladu s ČSN 73 6005 [16]. V dalším stupni projektové 
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dokumentace je pro zvolené množství a jednotlivé profily provést posouzení tlakových 

poměrů ve vztahu k sousedním lokalitám (podél JV tangenty) tak, aby navržené 

zásobování předmětné lokality zaručilo nejen bezproblémovou výhledovou dodávku pitné 

vody ve vypočteném množství, ale současně sloužilo i jako protipožární zajištění lokality. 

Při navrhovaném celkovém počtu 5 217 EO a průměrné spotřebě 35 m
3
/rok (dle 

Vyhlášky č. 120/2011 Sb.), je celková průměrná denní spotřeba pitné vody 500,26 m
3
 což 

činí cca 6,38% průměrné současné denní spotřeby ve městě (7 845,21 m
3
/den, zdroj[28]). 

Maximální denní spotřeba (koeficient 1,5) se předpokládá 750,38 m
3
/den. Maximální 

hodinová spotřeba je 15,12 l/s, což je cca 4% z celkové kapacity zdroje a úpravny vody 

v Troubkách (cca 310 l/s). zdroj[28]. Z této skutečnosti vyplývá, že stávající zdroj 

poskytuje dostatečnou kapacitu pro další rozvoj města. 

Ochranné pásmo vodovodního řadu do profilu DN 500 je 1,5 m na každou stranu od 

vnějšího líce profilu potrubí. [8] 

 

4.4.2 Odvádění a čištění odpadních vod 

Stokové sítě a kanalizační přípojky zajišťují ochranu vodního recipientu před znečištěním 

odpadními vodami z urbanizovaných povodí. Účelem stokových sítí a kanalizačních přípojek 

je spolehlivé, hospodárné a zdravotně neškodné odvádění odpadních vod z určeného území 

nebo připojené nemovitosti do zařízení na čištění odpadních vod. Vlastníkem a 

provozovatelem kanalizace ve městě jsou Vodovody a Kanalizace Přerov a.s. 

Systém odvedení a likvidace odpadních vod města Přerov je samostatný jednotný 

stokový systém zakončený čistírnou odpadních vod situovanou na katastru města. Původní 

hlavní stoky jsou z převážné míře řešeny z trub betonových.- zdroj [28] 

Z území je odvod dešťových a splaškových vod řešen v návaznosti na spádovost 

území a povodí dvou kmenových stok C a D, na které se území bude připojovat. Návrh 

odkanalizování řešeného území je tedy dále řešen pro dvě lokality a to ve vazbě na povodí 

výše uvedených kmenových stok v souladu s ČSN 73 6101 [17].  

Severní část řešeného území (lokality 4 -7) bude napojena na kmenovou stoku D 

vedenou v ulici U hřbitova. (součástí „Jihovýchodní tangenty“). Studie předpokládá na 

tuto stoku napojit cca 450 bytových jednotek s předpokládanými 950 EO. Vzhledem 

k tomu, že systém jednotné kanalizace, na který se má toto území napojit je dle 

provozovatele již teď hraniční, je v řešeném území navržen systém oddílné kanalizace. 
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Dešťové vody z této spádové oblasti budou přes navrhovanou retenci u hřbitova a regulaci 

max. průtoku zaústěny do stávající jednotné kanalizace (není předmětem této studie). 

Splaškové vody jsou potom přímo napojeny na jednotnou kanalizaci.  

Střední a jižní část území (lokality 1-3 a 8-16) budou napojeny na kmenovou stoku C 

vedenou v ulici 9. května. Kapacitně se jedná o napojení cca 1.273 bytových jednotek 

s předpokládanými 4 269 EO. Navrhované území je vzhledem k členitosti terénu rozděleno 

pro odvod splaškových a dešťových vod do dvou kanalizačních systémů.  

Dešťové vody z této spádové oblasti budou přes navrhovanou retenci a regulací max. 

průtoku zaústěny do stávající jednotné kanalizace (není předmětem této studie). 

Kanalizace je navržena po dohodě s provozovatelem kanalizačních stok jako jednotná 

a dimenzována z plastových trub REHAU v počáteční dimenzi DN 300.  

Splašková kanalizace v obou případech bude vedena středem obslužných komunikací 

a bude opatřena revizními šachtami po vzdálenostech max. 50 m. Dešťová voda bude 

svedena pomocí dešťových vpustí do dešťové kanalizace vedené při okrajích jednotlivých 

komunikací. Jednotlivé vpusti budou navrženy tak, aby max. plocha odvodnění jedné 

vpusti byla max. 400m
2
.  

Ochranné pásmo kanalizačního řadu do profilu DN 500 včetně je 1,5 m na každou 

stranu od vnějšího líce profilu potrubí, u kanalizačních stok nad průměr DN 500 činí OP 

2,5 m na každou stranu od vnějšího líce profilu potrubí. [8] 

 

4.4.3 Zásobování plynem 

Plyn je pro město Přerov dodáván z tranzitního VVTL plynovodu DN 700 vedeného 

východně od města, který je ve správě Transgas Net, s.r.o. Zásobování plynem spočívá ve 

vybudovaných VTL plynovodech po obvodu města. Z těchto plynovodů jsou vedeny VTL 

přípojky na jednotlivé regulační stanice pro zásobování obyvatelstva i jednotlivých 

průmyslových objektů. Pro řešené území je podél místní části Újezdec vedená trasa VTL 

plynovodu DN 500 severním směrem na Kozlovice. Z tohoto VTL plynovodu je řešena 

nová VTL přípojka spolu s nově vybudovanou regulační stanicí RS 14 – 1200 (kapacita    

1 200 m
3
/h), ze které je navrženo vedení STL plynovodu, které bude zásobovat řešené 

území. Jako páteřní rozvod zemního plynu pro navrhovaný uliční profil je řešen v celé 

délce STL plynovod lPE 110, vedený jednostranně v uličním profilu v koridoru s ostatními 

inženýrskými sítěmi. (součástí stavby JV tangenty).  
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Samotné zásobování předmětné lokality zemním plynem bude řešeno připojením 

nových STL rozvodů v dimenzích DN 40 - DN 225. Nově řešený STL plynovod bude 

veden v koridoru inženýrských sítí. STL rozvod plynu v dané oblasti bude kvůli lepším 

poměrům tlakových ztrát zokruhován se stávajícím městským rozvodem STL plynu, který 

je součástí JV tangenty. 

Pro jednotlivou zástavbu je v této studii počítáno s využitím zemního plynu jak 

k vaření, tak i k topení a přípravě TUV.  Průměrná roční potřeba vychází z potřeb zemního 

plynu na jednu bytovou jednotku (pro potřeby vaření cca 190 m
3
/rok, pro ohřev TUV cca 

420 m
3
/rok a na topení cca 2 800 m

3
/rok) což při počtu 1 739 bytových jednotek činí cca 

5 929 990 m
3
.  

Ochranné pásmo vedení STL je dáno zákonem č. 458/2000 Sb v platném znění [7]. 

 

4.4.4 Zásobování elektrickou energií 

Pro popis stávajícího komplexu el. zařízení, sloužícího pro zásobování správního území 

města Přerov elektrickou energií, byly použity informace poskytnuté pracovníky Odboru 

rozvoje a obnovy sítí Morava společnosti ČEZ Distribuce, a.s. [21]  

Řešené území bude napájeno prostřednictvím distribuční sítě VN 22kV. V rámci 

stavby JV tangenty bude stávající nadzemní vedení vedené v území zrušeno a nahrazeno 

novým kabelovým vedením VN 22kV. V území budou navrženy 4 transformovny 22/0,4 

kV - 1000 kVA v provedení zděných nebo kioskových trafostanic, které by měly zajišťovat 

pokrytí el. energií celého touto studií řešeného území.  

Při jednotlivých konzultacích bylo s provozovatelem distribuční sítě dohodnuto, že 

vzhledem k návrhu 1 739 bytových jednotek (při průměrném s příkonu cca 4,5 kW/b.j. a 

stupně elektrifikace B1) bude v rámci této studie navržena ještě jedna doplňující 

trafostanice o stejném výkonu (22/0,4 kV - 1000kVA) a to v jižní části městského parku. 

Navržená trafostanice bude propojena s distribuční sítí kabelem VN 22kV, čímž dojde 

k zokruhování celé distribuční sítě pro dané území, což bude mít pozitivní vliv na 

případnou havárii, poruchu nebo opravy distribuční sítě popř. samotné trafostanice. 

Nové kabelové vedení VN 22 kV pro připojení a prosmyčování nové trafostanice bude 

vedeno spolu s ostatními inženýrskými sítěmi v koridoru inženýrských sítí v uličním 

prostoru (v chodníku) podél jednotlivých místních komunikací. 
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Kabelové vedení NN bude vybudováno v rozsahu kompletní distribuční kabelové sítě 

NN pro napojení jednotlivých odběratelů dle podmínek daných provozovatelem. Kabelové 

vedení NN je taktéž vedeno v trase  koridoru inženýrských sítí (viz výkres č. 13). 

Veřejné osvětlení bude napájeno z kabelového vedení NN. Stožáry VO budou osazeny 

v zelených pásech v uličním prostoru podél místních komunikací střídavě proti sobě. 

Osazení stožárů VO a splnění požadavků na intenzitu a rovnoměrnost osvětlení bude 

ověřeno výpočtem v dalším stupni dokumentace (není předmětem této studie). Stožáry 

budou osazeny výbojkovými svítidly do výšky 10 - 12 m. 

Ochranná pásma jednotlivých vedení jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb. v platném 

znění [8]. 

 

4.4.5 Kabelové sítě  

Řešené území předpokládá možnost napojení nově vznikajících objektů na kabelové sítě 

jednotlivých správců. Jedná se zejména o kabelové sítě O2, radiokomunikací  nebo 

kabelové televize. Tyto sdělovací kabely jsou součástí koridorového vedení inženýrských 

sítí v daném území (viz výkres č. 13).   

 

4.5 Veřejná zeleň  

Zeleň představuje významnou součást životního prostředí. Zejména na území sídelních 

útvarů mají plochy zeleně nezastupitelnou úlohu přírodních prvků v urbanizovaném 

prostoru a přirozeně zapojují sídlo do okolní krajiny. Plochy zeleně zvyšují estetickou 

úroveň prostoru, nahrazují přírodní prvky a částečně eliminují i negativní působení 

městského prostředí na psychický a zdravotní stav obyvatel.  

 

4.5.1 Krajinná zeleň 

V řešeném území se nenachází žádný prvek krajinné zeleně  

 

4.5.2 Veřejná zeleň 

Vzhledem k tomu, že město Přerov je zařazeno do oblasti s častým překračováním 

imisních limitů, je zde kladen daleko větší důraz na plošné zastoupení zeleně v nově 

urbanizovaných plochách. 

Dle ÚPmP je dána regulace minimálního plošného zastoupení zeleně, které je nutné 

pro jednotlivé návrhové plochy splnit. zdroj [23]  
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- plochy bydlení rodinného    40 % 

- plochy bydlení bytového a kombinovaného 30 % 

- plochy smíšené obytné    30 % 

- plochy občanského vybavení   20 % 

- plochy rekreace     60 % 

Uvedené podíly jsou stanoveny pro každou jednotlivou plochu daného typu a zároveň 

pro každého stavebníka.  

Uliční parter by měl být vkusně doplněn systémovou zelení a architektonicky 

zajímavým sadovými úpravami. Plochy veřejné zeleně, různá zákoutí a uliční zeleň, je 

třeba upravit a osázet dřevinami. 

Veřejná zeleň se v navrženém sídelním celku skládá z travnatých ploch podél uličních 

prostor, ze zatravněných ploch z keřového a stromového patra podél uličního prostoru a v 

městském parku. Návrh na umístění veřejné zeleně, především stromů, respektuje 

ochranná pásma inženýrských sítí podzemního i nadzemního vedení a zachování 

průjezdných profilů místních komunikací. Stromové patro je pro návrh v uličním profilu 

uvažováno v převažujícím zastoupení listnatých stromů. Návrh uvažuje také s 

převažujícím listnatým keřovým patrem. Nová výsadba podél komunikace by se měla 

v převážné míře skládat z keřového porostu, eventuelně z listnatých stromů vhodných pro 

tuto oblast, s malou, popř. střední kulovitou korunou a menším kořenovým systémem 

z důvodu vedení inženýrských sítí (např. javor babyka, javor mleč, jasan manový atd.). U 

alejové zeleně podél místních obslužných komunikací je předpoklad osázení zeleně, která 

zajistí viditelnost na křižovatkách. Tyto plochy budou dále vhodně doplněny výsadbou 

nízkých okrasných keřů. Pro zatravnění se použije parková směs. Bližší specifikace zeleně, 

vzhledem k rozsáhlosti celého území, není předmětem této studie. To je ponecháno na 

dalších navazujících studiích. 

 

4.5.3 Městský park 

Nový městský park je umístěn do jádra nově vzniklého sídelního celku a řešen jako 

centrum rekreace a odpočinku nejen budoucích obyvatel žijících v dané lokalitě, ale i 

obyvatel sousedních lokalit. 

Detailnější řešení parku (způsob ozelenění, dřevinná skladba, podíl travnatých ploch, 

dětských hřišť, sportovišť a vybavenost doplňujících veřejnou zeleň), bude vzhledem 

k rozsáhlosti celého území řešeno samostatnou studií. Pouze bych doporučil zachování 
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jednotlivých vstupů do parku, vzhledem k tomu, že tyto respektují komunikační systém 

řešeného území. 

 

4.6 Městský mobiliář  

Uliční prostor bude vhodně doplněn městským mobiliářem (lavičky, odpadkové koše 

apod.) Tato studie neřeší detailní umístění jednotlivých prvků městského mobiliáře.  

 

4.7 Vazby k platné územně plánovací dokumentaci  

Tato studie jak je již zmíněno v Kap. 4. 1. není zcela v úplném souladu se schválenou 

územně plánovací dokumentací - Územním plánem města Přerova, účinným od 7.10.2009. 

Studie upřednostňuje způsob využití celé lokality v komplexním měřítku. Pro realizaci celé 

výstavby bude nutná změna ÚPmP. Pokud by změna nebyla možná je možné samostatně 

etapově realizovat dílčí části této studie viz. Kap. 4.8.  

 

4.8 Etapizace výstavby  

Celý návrh studie člení řešené území do čtyř etap, jejichž prostorové vymezení sleduje 

vytvoření vždy komplexně uceleného a samostatně provozuschopného celku. Pořadí těchto 

etap má logickou vazbu a návaznost (viz. výkres č. 12). 

Vzhledem ke skutečnosti, že ÚPmP neřeší etapizaci zástavby řešeného území bude 

nutné pro etapy č. III a č. IV provést změnu územního plánu. Změna ÚPmP nemá vliv na 

výstavbu etap předešlých. 

 

4.8.1 (Před)etapizace 

Tato etapa předpokládá výstavbu JV tangenty, která není předmětem této studie. Studie se 

na ni pouze odvolává jako podmiňující předpoklad celé urbanizace řešeného území. 

 

4.8.2 Výstavba I. etapy 

Tato etapa předpokládá zastavění lokalit č. 1 - 8. V této etapě proběhne zastavění 

jednotlivých lokalit způsobem využití, jak je popsáno v kap. 4.2. Tato výstavba je plně 

v souladu s ÚPmP. Součástí této etapy je také vybudování místní obslužné komunikace 

vedené v souběhu s JV tangentou. Tato obslužná komunikace bude propojena pěti 

navazujícími kolmými obslužnými komunikacemi s JV tangentou. 
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4.8.3 Výstavba II. etapy 

Tato etapa předpokládá výstavbu nového městského parku. V této etapě proběhne 

zastavění jednotlivých lokalit v souladu s ÚPmP a vybudováním místních obslužných 

komunikací v souběhu s JV tangentou.  

 

4.8.4 Výstavba III. etapy 

Tato etapa předpokládá zastavění lokalit č. 9 - 16. V této etapě proběhne zastavění lokalit, 

které již nejsou v souladu s ÚPmP, proto bude nutné před samotnou výstavbou provést 

změnu územního plánu. Součástí této etapy je také dobudování konečné sítě všech 

obslužných komunikací. 

 

4.8.5 Výstavba IV. etapy 

Tato etapa předpokládá dostavbu obchvatové komunikace spolu se zemním valem. ÚPmP 

sice předpokládá výhledově výstavbu této obchvatové komunikace, ale prozatím nejsou 

definovány její přesné parametry.  

 

4.9 Ekonomické vyhodnocení návrhu  

Při kalkulaci jednotlivých položek je vycházeno z platných cenových ukazatelů, zejména z 

ceníků Ústavu územního rozvoje [27], a z www.stavebnístandardy.cz [29]. Jedná se o 

ekonomický propočet, který by měl přibližně nastínit náklady potřebné pro urbanizaci 

celého území. 

V propočtu nejsou započítány náklady na výkupy jednotlivých pozemků. Náklady na 

vybudování městského parku jsou řešeny pouze zatravněním dané plochy.         

 

4.9.1 Příprava pozemků  

 

Tab. 2 Tabulka cenových nákladů - Příprava pozemků 

Název položky Plocha (m
2
) Cena za mj (m

3
) Cena celkem 

Sejmutí ornice  432 581 42,- Kč 18 168 402 ,- Kč 

Cena celkem 18 168 402,- Kč 

 

 

 

http://www.stavebnístandardy.cz/
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4.9.2 Stavební objekty  

Ceny jsou orientační a jsou řešeny za 1m
3
 obestavěného prostoru. 

Tab. 3 Tabulka cenových nákladů - Stavební objekty 

Název položky Obestavěný 

prostor (m
3
) 

Cena za mj 

(m
3
) 

Cena celkem 

Objekt administrativy  44 400 4 980,- Kč 221 112 000,- Kč 

Bytové domy 615 243 5 773,- Kč 3 551 797 839,- Kč 

Cena celkem 3 772 909 839,- Kč 

 

4.9.3 Komunikace  

Ceny jsou uváděny vč. podélného parkovacího stání, podílu zemních prací, obrubníků a 

vodícího proužku.  

Tab. 4 Tabulka cenových nákladů - Komunikace  

Název položky Plocha (m
2
) Cena za mj 

(m
2
) 

Cena celkem 

Komunikace obchvatová  16 299 4 362,- Kč 71 096 238,- Kč 

Komunikace místní obslužné 47 351 3 494,- Kč 165 444 394,- Kč 

Komunikace pojízdný chodník 2 450 1 234,- Kč 3 023 300,-Kč 

Komunikace sdružená trasa 4 076 980,- Kč 3 994 480,-Kč 

Komunikace pro chodce dlažba 31 405 806,- Kč 25 312 430,-Kč 

Komunikace pro chodce mlat 34 684 585,- Kč 20 290 140,-Kč 

Cena celkem 289 160 982,- Kč 

 

4.9.4 Inženýrské sítě 

Ceny jednotlivých inženýrských sítí pouze předpokládají možné dimenze potrubí, jelikož 

je prozatím nelze přesně určit.  

Tab. 5 Tabulka cenových nákladů - Inženýrské sítě 

Název položky délka (m´) Cena za mj (m´) Cena celkem 

Kanalizace DN 300 vč. šachet 1 400 9 250,- Kč 12 950 000,- Kč 

Kanalizace DN 400 vč. šachet 450 10 450,- Kč 4 702 500,- Kč 

Kanalizace DN 600 vč. šachet 400 15 670,- Kč 6 268 000,- Kč 
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Kanalizace DN 800 vč. šachet 50 18 930,- Kč 946 500,- Kč 

Vodovod do DN 100 2 745 3 150,- Kč 8 646 750,- Kč 

Plynovod do lPE 110 2 745 1 534,- Kč 4 210 830,- Kč 

Kabelové vedení VN 22 kV 1 330 3 530,- Kč 4 694 900,- Kč 

Kabelové vedení NN 0,4 kV 2 745 840,- Kč 2 305 800,- Kč 

Trafostanice 1 (ks) 850 000,- Kč 850 000,- Kč 

Sloup veřej. osvětlení 956 (ks) 4 000,- Kč 3 824 000,- Kč 

Kabelové telekom. vedení 2 745 860,- Kč 2 360 700,- Kč 

Cena celkem 51 759 980,- Kč 

 

4.9.5 Zeleň 

Do ceny jsou zahrnuty práce na hloubení jam, ukotvení, zahrnutí a zalití. 

Tab. 6 Tabulka cenových nákladů - Zeleň 

Název položky délka (m´) Cena za mj 

(ks,m
2
) 

Cena celkem 

Výsadba stromu prostokořenového 

do výšky 200 cm 

360 (ks) 741,- Kč 266 760,- Kč 

Výsadba stromu se zapěstovanou 

korunou 

40 (ks) 2 925,- Kč 117 000,- Kč 

Výsadba keře do výšky 50 cm 165 292 Kč 48 180,- Kč 

Zatravnění 202 909 54 Kč /m
2
 10 957 086,- Kč 

Cena celkem 11 389 026,- Kč 

 

4.9.6 Celkové náklady 

Celkové investiční náklady na urbanizaci celého území činí po součtu jednotlivých položek 

cca 4 143 mil Kč. V souvislosti s možnou etapizací výstavby jsou náklady na jednotlivé 

etapy I. etapa - 45% z CIN; II. etapa - 13% z CIN;  III. Etapa - 35% z CIN; IV. etapa - 7% 

z CIN). 

Ceny jsou uváděny v cenové hladině roku 2012. Pro přepočet na cenovou úroveň roku 

2013 je potřeba přenásobit částky inflačním koeficientem.  

 



- 48 - 

5. ZÁVĚR 
 

Urbanistické a architektonické řešení jednotlivých území, spolu s dalšími podmiňujícími 

faktory, má zcela zásadní dopad nejen na podobu ulic samotných, ale také na občanskou 

vybavenost, množství a různorodost obchodů, restaurací, kulturních zařízení, sportovišť, 

ale i na chování a sociální strukturu obyvatelstva a v konečném důsledku i na životní 

úroveň obyvatel dané lokality. 

Cílem této práce bylo vytvořit návrh možného komplexního urbanistického řešení 

daného území, včetně návrhu možných jednotlivých etap zastavění. Při návrhu byly v co 

možná největší míře využity jednotlivé možností dané platnou územně plánovací 

dokumentací (ÚPmP), aby bylo možné vyhnout se tak nebezpečí zastavění řešeného území 

bez předchozího stanovení konceptu urbanizace.  

Navržená zástavba řešeného území spolu s urbanistickým řešením uličního prostoru 

odpovídá svým stavebně technickým a dopravně urbanistickým řešením stávajícím 

trendům moderní doby a svým uceleným konceptem dává možnost pro další vývoj a trvale 

udržitelný rozvoj města. Uliční prostor včetně nově vzniklé městské zástavby je připraven 

v plné míře plnit všechny své funkce. 

Tato studie je předpokladem přijatelné využitelnosti jednotlivých ploch a je vhodně 

volenou variantou mezi ekonomicky přijatelnými parametry a funkčnosti daného území 

jako celku.  
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Výkres č. 11 Návrh - Detail využití bloku   1:1000/500    3x A4 

Výkres č. 12 Návrh - Etapizace výstavby   1:2000     8x A4 

Výkres č. 13  Charakteristické příčné řezy   1:1 000/500  16x A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



v 

PŘÍLOHA č. 1 – FOTODOKUMENTACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

 

Pohled na území ze severu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na lokalitu ze severozápadu 

  

    

      



 

 

 
 

Pohled na lokalitu z jihovzápadu 

 

 

 
 

Pohled na lokalitu z jihu 

 



 

 
 

Pohled na lokalitu z východu 

 

 

 
 

Pohled na lokalitu z severovýchodu 

 



 

PŘÍLOHA č. 2 - Situace Varianty č. 1 

 



 

PŘÍLOHA č. 3 - Situace Varianty č. 2 

 



 

PŘÍLOHA č. 4 - Situace Varianty č. 3 

 



 

PŘÍLOHA č. 5 - VÝPOČET POTŘEBY PARKOVACÍCH 

MÍST 

Výpočet parkovacích míst je proveden v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních 

komunikací. Celkový počet potřeby parkovacích míst se určí ze vzorce: 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

 N    celkový počet stání pro danou stavbu (území) 

Oo    základní počet odstavných stání dle článku 14.1.6 a tabulky č. 34 v normě  

Po     základní počet parkovacích míst dle článku 14.1.6 a tabulky č. 34 v normě 

Ka    součinitel vlivu stupně automobilizace, který činí 1,25 pro stupeň 1 vozidlo na 2,5 

obyvatele  

Kp    součinitel redukce počtu stání pro Přerov (do 50 tisíc obyvatel) dle tab. 30 a 31 je 

1,0 

Lokalita č. 1 

Využití objektů: služby, administrativa (instituce místního významu) 

Navržený počet parkovacích míst: 26 (z toho 2 místa pro osoby se sníženou schop. pohybu 

a orientace dle Vyhl. č. 398/2009 Sb §4 odst. 2) 

Předpokládaný počet zaměstnanců: 450 

Celková plocha objektu: 3700 m
2
 - na 30 m

2
 plochy 1stání (při 70% krátkodobých a 30 % 

dlouhodobých)
 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

N = 0 +  124 x 1,25 x 1  

N = 155 stání  

Z celkového počtu parkovacích stání je 109 krátkodobých a 46 dlouhodobých 

 

Lokalita č. 2  

Využití objektů: bydlení 

Navržený počet parkovacích míst: 84 (z toho 5 míst pro osoby se sníženou schop. pohybu a 

orientace dle Vyhl. č. 398/2009 Sb §4 odst. 2) 



 

Plocha pro služby: 2800 m
2
 - na 50 m

2
 plochy 1stání (při 70% krátkodobých a 30 % 

dlouhodobých) 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 210/630 z toho: 

- počet bytů nad 100 m
2
 10% - 21 

- počet bytů do 100 m
2
 60% - 126 

- počet bytů o jedné obytné místnosti 30% - 63 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

N = (42 + 126 + 32) x 1,25 + 56 x 1,25 x 1  

N = 320 stání  

Z celkového počtu stání je 250 odstavných, 49 krátkodobých a 21 dlouhodobých 

 

Lokalita č. 3 

Využití objektů: bydlení 

Navržený počet parkovacích míst: 66 (z toho 4 místa pro osoby se sníženou schop. pohybu 

a orientace dle Vyhl. č. 398/2009 Sb §4 odst. 2) 

Plocha pro služby: 2200 m
2
 - na 50 m

2
 plochy 1stání (při 70% krátkodobých a 30 % 

dlouhodobých) 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 156/468 z toho: 

- počet bytů nad 100 m
2
 10% - 16 

- počet bytů do 100 m
2
 60% - 94 

- počet bytů o jedné obytné místnosti 30% - 46 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

N = (32 + 94 + 23) x 1,25 + 44 x 1,25 x 1  

N = 242 stání  

Z celkového počtu stání je 187 odstavných, 39 krátkodobých a 16 dlouhodobých 

 

Lokalita č. 4 

Využití objektů: bydlení 

Navržený počet parkovacích míst: 56 (z toho 3 místa pro osoby se sníženou schop. pohybu 

a orientace dle Vyhl. č. 398/2009 Sb §4 odst. 2) 



 

Plocha pro služby: 1800 m
2
 - na 50 m

2
 plochy 1stání (při 70% krátkodobých a 30 % 

dlouhodobých) 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 150/450 

- počet bytů nad 100 m
2
 10% - 15 

- počet bytů do 100 m
2
 60% - 90 

- počet bytů o jedné obytné místnosti 30% - 45 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

N = (30 + 90 + 23) x 1,25 + 36 x 1,25 x 1  

N = 249 stání  

Z celkového počtu stání je 179 odstavných, 32krátkodobých a 13 dlouhodobých 

 

Lokalita č. 5 

Využití objektů: bydlení 

Navržený počet parkovacích míst: 42 (z toho 3 místa pro osoby se sníženou schop. pohybu 

a orientace dle Vyhl. č. 398/2009 Sb §4 odst. 2) 

Plocha pro služby: 1800 m
2
 - na 50 m

2
 plochy 1stání (při 70% krátkodobých a 30 % 

dlouhodobých) 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 150/450 

- počet bytů nad 100 m
2
 10% - 15 

- počet bytů do 100 m
2
 60% - 90 

- počet bytů o jedné obytné místnosti 30% - 45 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

N = (30 + 90 + 23) x 1,25 + 20 x 1,25 x 1  

N = 249 stání  

Z celkového počtu stání je 179 odstavných, 32 krátkodobých a 13 dlouhodobých 

 

Lokalita č. 6 

Využití objektů: bydlení 

Navržený počet parkovacích míst: 100 (z toho 5 míst pro osoby se sníženou schop. pohybu 

a orientace dle Vyhl. č. 398/2009 Sb §4 odst. 2) 



 

Plocha pro služby: 2400 m
2
 - na 50 m

2
 plochy 1stání (při 70% krátkodobých a 30 % 

dlouhodobých) 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 105/315 

- počet bytů nad 100 m
2
 10% - 11 

- počet bytů do 100 m
2
 60% - 63 

- počet bytů o jedné obytné místnosti 30% - 31 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

N = (22 + 63 + 16) x 1,25 + 48 x 1,25 x 1  

N = 186 stání  

Z celkového počtu stání je 126 odstavných, 42 krátkodobých a 18 dlouhodobých 

 

Lokalita č. 7 

Využití objektů: bydlení 

Navržený počet parkovacích míst: 60 (z toho 3 místa pro osoby se sníženou schop. pohybu 

a orientace dle Vyhl. č. 398/2009 Sb §4 odst. 2) 

Plocha pro služby: 2200 m
2
 - na 50 m

2
 plochy 1stání (při 70% krátkodobých a 30 % 

dlouhodobých) 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 45/135 

- počet bytů nad 100 m
2
 10% - 5 

- počet bytů do 100 m
2
 60% - 27 

- počet bytů o jedné obytné místnosti 30% - 13 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

N = (10 + 27 + 7) x 1,25 + 44 x 1,25 x 1  

N = 110 stání  

Z celkového počtu stání je 55 odstavných, 39 krátkodobých a 16 dlouhodobých 

 

Lokalita č. 8 

Využití objektů: bydlení 

Navržený počet parkovacích míst: 10 (z toho 1 místo pro osoby se sníženou schop. pohybu 

a orientace dle Vyhl. č. 398/2009 Sb §4 odst. 2) 



 

Plocha pro služby: 1200 m
2
 - na 50 m

2
 plochy 1stání (při 70% krátkodobých a 30 % 

dlouhodobých) 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 54/152 

- počet bytů nad 100 m
2
 10% - 5 

- počet bytů do 100 m
2
 60% - 32 

- počet bytů o jedné obytné místnosti 30% - 17 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

N = (10 + 32 + 9) x 1,25 + 24 x 1,25 x 1  

N = 93 stání  

Z celkového počtu stání je 63 odstavných, 21 krátkodobých a 9 dlouhodobých 

 

Lokalita č. 9 

Využití objektů: bydlení 

Navržený počet parkovacích míst: 30 (z toho 2 místa pro osoby se sníženou schop. pohybu 

a orientace dle Vyhl. č. 398/2009 Sb §4 odst. 2) 

Plocha pro služby: 1400 m
2
 - na 50 m

2
 plochy 1stání (při 70% krátkodobých a 30 % 

dlouhodobých) 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 96/288 

- počet bytů nad 100 m
2
 10% - 10 

- počet bytů do 100 m
2
 60% - 58 

- počet bytů o jedné obytné místnosti 30% - 28 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

N = (20 + 58 + 14) x 1,25 + 32 x 1,25 x 1  

N = 150 stání  

Z celkového počtu stání je 115 odstavných, 25 krátkodobých a 10 dlouhodobých 

 

Lokalita č. 10 

Využití objektů: bydlení 

Navržený počet parkovacích míst: 79 (z toho 4 místa pro osoby se sníženou schop. pohybu 

a orientace dle Vyhl. č. 398/2009 Sb §4 odst. 2) 



 

Plocha pro služby: 1800 m
2
 - na 50 m

2
 plochy 1stání (při 70% krátkodobých a 30 % 

dlouhodobých) 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 192/576 

- počet bytů nad 100 m
2
 10% - 19 

- počet bytů do 100 m
2
 60% - 115 

- počet bytů o jedné obytné místnosti 30% - 58 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

N = (38 + 115 + 29) x 1,25 + 36 x 1,25 x 1  

N = 273 stání  

Z celkového počtu stání je 228 odstavných, 32 krátkodobých a 13 dlouhodobých 

 

Lokalita č. 11 

Využití objektů: bydlení 

Navržený počet parkovacích míst: 30 (z toho 2 místa pro osoby se sníženou schop. pohybu 

a orientace dle Vyhl. č. 398/2009 Sb §4 odst. 2) 

Plocha pro služby: 1400 m
2
 - na 50 m

2
 plochy 1stání (při 70% krátkodobých a 30 % 

dlouhodobých) 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 96/288 

- počet bytů nad 100 m
2
 10% - 10 

- počet bytů do 100 m
2
 60% - 58 

- počet bytů o jedné obytné místnosti 30% - 28 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

N = (20 + 58 + 14) x 1,25 + 28 x 1,25 x 1  

N = 179 stání  

Z celkového počtu stání je 144 odstavných, 25 krátkodobých a 10 dlouhodobých 

 

Lokalita č. 12 

Využití objektů: bydlení 

Navržený počet parkovacích míst: 70 (z toho 4 místa pro osoby se sníženou schop. pohybu 

a orientace dle Vyhl. č. 398/2009 Sb §4 odst. 2) 



 

Plocha pro služby: 1800 m
2
 - na 50 m

2
 plochy 1stání (při 70% krátkodobých a 30 % 

dlouhodobých) 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 192/576 

- počet bytů nad 100 m
2
 10% - 19 

- počet bytů do 100 m
2
 60% - 115 

- počet bytů o jedné obytné místnosti 30% - 58 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

N = (38 + 115 + 29) x 1,25 + 36 x 1,25 x 1  

N = 273 stání  

Z celkového počtu stání je 228 odstavných, 32 krátkodobých a 13 dlouhodobých 

 

Lokalita č. 13 

Využití objektů: bydlení 

Navržený počet parkovacích míst: 42 (z toho 3 místa pro osoby se sníženou schop. pohybu 

a orientace dle Vyhl. č. 398/2009 Sb §4 odst. 2) 

Plocha pro služby: 1500 m
2
 - na 50 m

2
 plochy 1stání (při 70% krátkodobých a 30 % 

dlouhodobých) 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 84/252 

- počet bytů nad 100 m
2
 10% - 8 

- počet bytů do 100 m
2
 60% - 50 

- počet bytů o jedné obytné místnosti 30% - 26 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

N = (16 + 50 + 13) x 1,25 + 30 x 1,25 x 1  

N = 138 stání  

Z celkového počtu stání je 99 odstavných, 27 krátkodobých a 12 dlouhodobých 

 

Lokalita č. 14 

Využití objektů: bydlení 

Navržený počet parkovacích míst: 82 (z toho 5 míst pro osoby se sníženou schop. pohybu a 

orientace dle Vyhl. č. 398/2009 Sb §4 odst. 2) 



 

Plocha pro služby: 1800 m
2
 - na 50 m

2
 plochy 1stání (při 70% krátkodobých a 30 % 

dlouhodobých) 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 130/390 

- počet bytů nad 100 m
2
 10% - 13 

- počet bytů do 100 m
2
 60% - 78 

- počet bytů o jedné obytné místnosti 30% - 39 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

N = (26 + 78 + 20) x 1,25 + 36 x 1,25 x 1  

N = 190 stání  

Z celkového počtu stání je 155 odstavných, 32 krátkodobých a 13 dlouhodobých 

 

Lokalita č. 15 

Využití objektů: bydlení 

Navržený počet parkovacích míst: 27 (z toho 2 místa pro osoby se sníženou schop. pohybu 

a orientace dle Vyhl. č. 398/2009 Sb §4 odst. 2) 

Plocha pro služby: 1200 m
2
 - na 50 m

2
 plochy 1stání (při 70% krátkodobých a 30 % 

dlouhodobých) 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 30/90 

- počet bytů nad 100 m
2
 10% - 3 

- počet bytů do 100 m
2
 60% - 18 

- počet bytů o jedné obytné místnosti 30% - 9 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

N = (6 + 18 + 5) x 1,25 + 24 x 1,25 x 1  

N = 66 stání  

Z celkového počtu stání je 36 odstavných, 21 krátkodobých a 9 dlouhodobých 

 

Lokalita č. 16 

Využití objektů: bydlení 

Navržený počet parkovacích míst: 70 (z toho 4 místa pro osoby se sníženou schop. pohybu 

a orientace dle Vyhl. č. 398/2009 Sb §4 odst. 2) 



 

Plocha pro služby: 1900 m
2
 - na 50 m

2
 plochy 1stání (při 70% krátkodobých a 30 % 

dlouhodobých) 

Předpokládaný počet bytů/obyvatel: 33/99 

- počet bytů nad 100 m
2
 10% - 3 

- počet bytů do 100 m
2
 60% - 20 

- počet bytů o jedné obytné místnosti 30% - 10 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

N = (6 + 40 + 5) x 1,25 + 38 x 1,25 x 1  

N = 110 stání  

Z celkového počtu stání je 64 odstavných, 34 krátkodobých a 12 dlouhodobých 

 

Pozn: Počet stání pro občanskou vybavenost situovanou v převážné míře do 1. NP 

v jednotlivých polyfunkčních domech (lokality č. 2 - 16) je pouze odhadnut. Konečný návrh 

je nutné určit v dalším stupni dokumentace.  

 

 


