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1. Úvod 

 

V dnešní době, kdy se mladí lidé poohlížejí po bydlení, není snadné nalézt vhodnou 

variantu bydlení, a to jak z pohledu finančního, tak z hlediska možnosti výběru nabízených 

bytů na trhu s nemovitostmi. Mladí lidé, většinou krátce po opuštění školy, kteří se teprve 

začínají zapojovat do pracovního procesu, mají jen zřídka možnost pořízení bytu  

či rodinného domu. Bohužel pro tyto mladé lidi je velice obtížné zařídit hypoteční půjčku, 

či jinou formu financování bydlení, proto podle mého názoru by města či obce měly zajistit 

formu bydlení tzv. „startovací byty“. Tyto byty by měly sloužit mladým lidem a rodinám, 

kteří potřebují „nastartovat“ svou dráhu životem, měly by jim dát potřebnou míru pohodlí  

a podpory do dalších let života.  

 

Každé město či obec potřebuje udržet mladé perspektivní lidi v obci či ve městě, 

aby nedocházelo k jejich odlivu z města na vesnici či do satelitních městeček kolem 

velkých měst. Výhodou bydlení ve městě bezesporu je snadná dosažitelnost všech 

potřebných institucí, jako jsou školky, školy, kulturní a sportovní zařízení, dále pak 

obchodů, zdravotnických zařízení atd. Samozřejmostí tohoto typu bydlení je také 

dostupnost městské hromadné dopravy a to i v nočních hodinách.  

 

Specifikace takového bydlení je samozřejmě různá, předpokladem jsou bezesporu 

co nejnižší náklady jak na pořízení, tak na provoz těchto bytů. Pro nájemce je zase důležité 

co nejlevnější nájemné. Každá obec nebo město si vyhláškou určí věkovou hranici, která  

se pohybuje v rozmezí do 30 – 35 let. Délka nájemního vztahu je nejčastěji 2-3 roky, s tím, 

že tato doba nejde prodloužit.  

 

Za tímto účelem jsem hledal vhodné lokality, provedl SWOT analýzu, a poté jsem 

si vybral lokalitu u ulice Na Jánské ve Slezské Ostravě. Díky tomu, že mám svou osobní 

zkušenost se startovacími byty, chtěl jsem v návrhu zpracovat vše dobré, co jsem viděl  

a vylepšit všechny nedostatky. Tuto bakalářskou práci jsem vypracoval ve dvou 

variantách. 
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1.1 Cíl bakalářské práce 

 

Cílem bakalářské práce je navrhnout tzv. startovací byty, s doprovodnou občanskou 

vybaveností, včetně výběru vhodné lokality ve Slezské Ostravě. Za tímto účelem byla 

provedena SWOT analýza, která srovnává výhody a nevýhody vytipovaných lokalit, 

hodnotí územní limity využití území, dále pak dostupnost městské hromadné dopravy  

a další vlivy. Návrh řešení startovních bytů bude dále obsahovat řešení statické dopravy, 

výpočet počtu parkovacích stání pro potřeby všech navrhovaných objektů, dále pak bude 

obsahovat vyřešení napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Součástí 

návrhů je také řešení veřejného prostranství. Návrhy jsou vypracovány variantně. 

 

1.2. Podklady získané pro zpracování bakalářské práce  

 

 Územně analytické podklady města Ostravy 

 Územní plán 

 Výkres záměru na provedení změn v území  

 Výkres limitů využití v území 

 Katastrální mapa ČUZK 

 Webové stránky Slezské Ostravy 

 Fotodokumentace řešené lokality 
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2. Teoretické podklady 

 

2.1. Obytná budova 

 „Stavba určená pro trvalé bydlení, ve které alespoň dvě třetiny podlahové plochy 

připadají na plochy na byty, včetně plochy domovního vybavení určeného pro obyvatele 

jednotlivých bytů (nezapočítávají se plochy společného domovního vybavení a domovních 

komunikací). Člení se na bytové nebo rodinné domy.“ [1] 

 

2.2. Bytový dům  

 „Stavba pro bydlení o čtyřech a více bytech, přístupných z domovní komunikace  

se společným hlavním vstupem, případně hlavními vstupy z veřejné komunikace.“ [1] 

 

2.3. Byt 

 „Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně 

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

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

odpovídající požadavku trvalého bydlení a společné uzavření celého bytu.“ [1] 

 

2.4. Upravitelný byt  

 „Pod pojmem upravitelný byt se rozumí byt, který splňuje základní stavebně 

technické požadavky bezbariérovosti, tj. byt, který bez dalších stavebních úprav může 

sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.“ [2] 

 

2.5 Startovací byt 

 Startovací byt je byt, který může mít celkovou užitkovou plochu do 45 metrů 

čtverečných a obytnou plochu tvoří až 66% z celkové plochy bytu. Tyto startovací byty 

jsou určeny mladým manželským dvojicím, rodinám s maximálně jedním dítětem  

a mladým jednotlivcům.[3] 

 

2.6 Legislativa  

Pro  návrh  a  realizaci  projektu  byla  použita platná  legislativa,  především  zákon 

č. 183/2006 Sb.,  o  územním plánování  a  stavebním řádu, dále pak podle platné vyhlášky 
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č. 501/2006 Sb.,   o   obecných   požadavcích   na  využívaní   území,  změněna   vyhláškou 

č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících  užívání  staveb,  vyhlášky 268/2009 Sb.,  o  technických  požadavcích    

na stavby, a dále pak dle příslušných českých technických norem (ČSN). 
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3. Výběr, popis a analýza vybrané lokality 

 

 Pro výběr vhodné lokality byly zvoleny obecné požadavky, a to soulad s územním 

plánem, dopravní dostupnost MHD a existence technické infrastruktury u dané lokality. 

Dalším požadavkem bylo vybrat takový pozemek, který je ve vlastnictví města Ostravy.  

 

3.1 Popis vybrané městské lokality 

  

3.1.1. Zhodnocení území 

  

Hodnocené lokality se nacházejí v Ostravě, v městské části Slezská Ostrava. Město 

Ostrava se dělí na 23 městských obvodů a Slezská Ostrava je jedním z nich  

od 24. listopadu 1990. Městský obvod Slezská Ostrava se dále dělí na osm částí městského 

obvodu, a to na Antošovice, Heřmanice, Hrušov, Koblov, Kunčice, Kunčičky, Muglinov, 

Slezská Ostrava. Rozloha městského obvodu Slezská Ostrava je 41,75 km2 s počtem 

obyvatel 20 692 ke dni 1.4.2013.  

 

 

Obr. 1 Městské obvody Ostravy (zdroj [4]) 
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3.2. Popis vybraných lokalit 

 

3.2.1. Lokalita 1 „Na Jánské“ 

 

 

Obr. 2 Lokalita Na Jánské (zdroj [9]) 

 

Tato lokalita se nachází u ulice Na Jánské, skládá se z jedné parcely o celkové 

výměře 3 ha. Jedná se o parcelu katastrálního čísla 2785/1, která se nachází v katastrálním 

území Slezská Ostrava, v sousedství zástavby rodinných domů. Tento pozemek je  

ve vlastnictví statutárního města Ostrava.  

 Na vybrané lokalitě se nachází pouze travní porost, terén je mírně svahovaný 

směrem na východ, to znamená směrem od ulice Na Jánské. Vzrostlé stromy se nachází 

podél ulice Na Janské. 

 Lokalita má dobrou polohu vzhledem k městské hromadné dopravě. U pozemku se 

nachází autobusová zastávka „Kovařovicova“, kde projíždí autobusová linka číslo  

22, zhruba 6 minut chůze je vzdálená autobusová a trolejbusová zastávka „Na Jánské“,  

kde projíždí autobusové linky číslo 22 a 97 a trolejbusové linky 101 a 104. 

 Nedaleko od vybrané lokality se nachází bývalý důl Michálka,  

halda Terezie – Ema, dále pak ostravská zoologická zahrada, ústřední hřbitov  

a Matuškův sad.  



15 
 

 

3.2.2. Lokalita 2 „Těšínská“ 

 

 

Obr. 3 Lokalita Těšínská (zdroj [9]) 

 

 

Tato posuzovaná lokalita se nachází u ulic Těšínská a Hradní, skládá se ze tří parcel 

o celkové výměře 6239 m2. Jedná se o parcely katastrálního čísla 3286, 3285 a 3284/1, 

které se nachází v katastrálním území Slezská Ostrava, v sousedství se nachází zástavba 

rodinných domů a ústředního hřbitova. 

 Na pozemcích této posuzované lokality se nachází stromový a keřový porost, terén 

je svahovaný směrem na jih, to znamená směrem od ulice Těšínská.  

 K výhodám této posuzované lokality patří dobrá dostupnost městské hromadné 

dopravy. U pozemku se nachází autobusová zastávka „Ústřední hřbitov“, kde projíždí 

autobusové linky 28, 29, 30 a 38.  

 Nedaleko od posuzované lokality se nachází ústřední hřbitov, pomocná základní 

škola a Slezskoostravský hrad.  
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3.2.3 Lokalita 3 „Sodná“ 

 

 

Obr. 3 Lokalita Sodná (zdroj [9]) 

 

 

Tato posuzovaná lokalita se nachází u ulice Sodná v části městského obvodu 

Muglinov, skládá se z jedné parcely o celkové výměře 24 ha. Jedná se o parcelu 

katastrálního čísla 389/19, která se nachází v katastrálním území Muglinov. V sousedství 

se nachází zástavba rodinných domů a skladiště. 

 Na pozemcích této posuzované lokality se nachází travnatý porost bez stromového 

nebo křovinatého porostu, pouze u ulice Sodná se nacházejí vzrostlé stromy.  

Hlavní nevýhodou této posuzované lokality je velmi špatná dostupnost městské 

hromadné dopravy.  Nejbližší  zastávky  městské hromadné dopravy jsou vzdálené  

zhruba 1 km. 

 V blízkosti posuzované lokality se nenacházejí žádné významné stavby či plochy.  
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3.3. SWOT analýza 

 

3.3.1. Lokalita 1 „Na Jánské“ 

 

Silné stránky: 

- Snadná dostupnost městské hromadné dopravy. 

- Možnost snadného napojení na stávající sítě technické infrastruktury. 

- Privátní parkovací plochy určené pacientům, zákazníkům a nájemníkům domu. 

- Klidná část městského obvodu Slezská Ostrava. 

- Výhodná poloha vzhledem k limitům v území. 

- Pozemek v majetku statutárního města Ostravy. 

 

Slabé stránky: 

- Absence veřejné kanalizace. 

 

Příležitosti: 

- Poskytnutí drobné občanské vybavenosti v části města, kde tato vybavenost chybí. 

- Udržení mladých lidí ve městě. 

- Výhodná poloha a možnosti pro ordinaci lékaře a malé prodejny. 

- Oživení dané lokality. 

Hrozby: 

- Odliv mladých lidí na venkov nebo do satelitní zástavby. 

- Odliv finančního a lidského kapitálu směrem k nákupním střediskům na okraji 

města. 

- Prodloužení intervalů nebo zrušení linek městské hromadné dopravy. 

 

3.3.2. Lokalita 2 „Těšínská“ 

 

Silné stránky: 

- Snadná dostupnost městské hromadné dopravy. 

- Možnost snadného napojení na stávající sítě technické infrastruktury. 

- Privátní parkovací plochy určené pacientům, zákazníkům a nájemníkům domu. 

- Klidná část městského obvodu Slezská Ostrava. 
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Slabé stránky: 

- Absence veřejné kanalizace 

- Nevýhodná poloha vzhledem k limitům v území. 

- Pozemek není ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

- Rušný provoz na ulici Těšínská 

- Existence inženýrských sítí na pozemku, jmenovitě vzdušné vedení vysokého 

napětí a plynovodu podélným směrem přes celý pozemek 

 

Příležitosti: 

- Poskytnutí drobné občanské vybavenosti v části města, kde tato vybavenost chybí. 

- Udržení mladých lidí ve městě. 

- Výhodná poloha a možnosti pro ordinaci lékaře a malé prodejny. 

- Oživení dané lokality. 

 

Hrozby: 

- Odliv mladých lidí na venkov nebo do satelitní zástavby. 

- Odliv finančního a lidského kapitálu směrem k nákupním střediskům na okraji 

města. 

- Prodloužení intervalů nebo zrušení linek městské hromadné dopravy. 

- Nezískání povolení a velká finanční náročnost pro přeložení inženýrských  

sítí, jmenovitě vzdušného vedení vysokého napětí a plynovodu 

 

3.3.3. Lokalita 3 „Sodná“ 

 

Silné stránky: 

- Privátní parkovací plochy určené pacientům, zákazníkům a nájemníkům domu. 

- Klidná část městského obvodu Slezská Ostrava. 

- Výhodná poloha vzhledem k limitům v území. 

 

Slabé stránky: 

- Absence inženýrských sítí, na území se nachází pouze vodovod a plynovod. 

- Lokalita je vhodnější pro individuální bytovou zástavbu. 

- Absence městské hromadné dopravy. 

- Pozemek není ve vlastnictví statutárního města Ostrava. 
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- Špatné dopravní napojení lokality 

 

Příležitosti: 

- Lokalita vhodná pro výstavbu rodinných domů 

- Udržení mladých lidí ve městě. 

- Výhodná poloha a možnosti pro ordinaci lékaře a malé prodejny. 

- Oživení dané lokality. 

Hrozby: 

- Nedostatečné kapacity inženýrských sítí 

 

3.4. Odůvodnění vybrané lokality 

 

 Po provedení SWOT analýzy a vyhodnocení všech kladných a záporných stránek 

výše uvedených lokalit byla vybrána lokalita „Na Jánské“.  

  

Hlavními kritérii výběru byly: 

 Dostupnost městské hromadné dopravy 

 Výběr takového pozemku, který je ve vlastnictví města Ostravy 

 Napojení na technickou infrastrukturu 

Po vyhodnocení výše uvedených kritérií jsem vybral lokalitu „Na Jánské“, která 

umožňuje využití stávajících inženýrských sítí, dobré dopravní napojení dané lokality  

a dobrou obslužnost městské hromadné dopravy, která je, dle mého názoru, nejdůležitějším 

kritériem při výběru lokality pro startovací byty.  

 

3.5. Širší vztahy řešeného území 

 

Dle územně plánovací dokumentace (územní plán města Ostravy) se jedná o plochu pro 

individuální bydlení. Jako přípustné funkční využití tohoto území jsou nízkopodlažní 

nájemné bytové domy (max. 3.N.P.), dále pak občanská vybavenost sloužící 

k uspokojování denní potřeby obyvatel území.  

 Lokalita se nachází u ulice Na Jánské a tvoří ji jedna parcela o celkové  

výměře 3 ha. Jedná se o parcelu katastrálního čísla 2785/1, která se nachází v katastrálním 

území Slezská Ostrava, v sousedství zástavby rodinných domů. Okolní zástavbu tvoří 
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jednopodlažní a dvojpodlažní rodinné domy různého charakteru (sedlové střechy, 

polovalby, ploché střechy) a sklonu (30-45°).  

 Lokalita má dobrou polohu vzhledem k městské hromadné dopravě. U pozemku 

se nachází autobusová zastávka „Kovařovicova“, kde projíždí autobusová linka  

číslo 22, necelých 10 minut chůze je vzdálená autobusová a trolejbusová zastávka  

„Na Jánské“, kde projíždí autobusové linky číslo 22 a 97 a trolejbusové linky 101 a 104. 

 Nedaleko vybrané lokality se nachází bývalý důl Michálka, halda Terezie – Ema, 

dále pak ostravská zoologická zahrada, ústřední hřbitov.  

 

3.6. Limity v řešeném území 

 

 Limity v území se rozumí všechna ochranná pásma inženýrských sítí, omezení 

vyplývající z územně analytických podkladů, konkrétně územního plánu a výkresu limitů 

využití území. 

 

Ochranná pásma: 

- Vodovod a kanalizace do průměru 500 mm – 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí. 

- Vodovod a kanalizace nad průměr 500 mm – 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí. 

- U NTL, STL plynovodů a jejich přípojek v zastavěném území – 1 m po obou 

stranách vedení sítě. 

- U podzemního vedení el. soustavy do 110 kV – 1 m po obou stranách krajního 

vodiče. 

- U podzemního vedeni el soustavy nad 110 kV – 3 m po obou stranách krajního 

vodiče. 

- U nadzemního vedení el. soustavy od 1 kV do 35 kV – 7 m po obou stranách 

krajního vodiče ( 2 m s izolací vodiče). 

- U nadzemního vedení el. soustavy  od 3 kV do 110 kV – 12 m po obou stranách  

od krajního vodiče (5 m s izolací vodiče)  . 

- U nadzemního vedení el. soustavy  od 110 kV do 220 kV – 15 m po obou stranách 

od krajního vodiče. 

- U nadzemního vedení el. soustavy  od 220 do 440 kV – 20 m po obou stranách  

od krajního vodiče. 



21 
 

- U nadzemního vedení el. soustavy nad 440 kV – 30 m po obou stranách od krajního 

vodiče. 

- U lesa – 50 m od hranice lesa 

 

U prostoru vybrané lokality se nacházejí ochranná pásma vodovodu (1,5 metru  

od vnějšího líce potrubí), plynovodu STL (1 m po obou stranách vedení sítě), 

nadzemního vedení el soustavy od 1 kV do 35 kV (7 m po obou stranách krajního 

vodiče). Vybraným územím prochází plynovod STL, kde ochranné pásmo je 1 m  

po obou stranách vedení sítě, a také ochranné pásmo lesa, které je 50 m od hranice lesa. 

Grafické znázornění ochranných pásem je zobrazeno ve výkresu číslo 2 – Limity území 

– stávající stav v měřítku 1:2000.  

 Vybrané území se nenachází v záplavové oblasti, ale jedná se o území ve vlivu 

důlní činnosti a s možnými nahodilými výstupy metanu na povrch.[10] 

 

3.7. Územní plán řešené lokality 

 

 Dle územního plánu města Ostravy, schváleného usnesením Zastupitelstva města 

Ostravy, jehož poslední aktualizace byla datována ke dni 25.1.2013, se jedná o plochu  

pro bydlení individuální. 

 

3.8. Regulativy v řešené lokalitě 

 

Dle územního plánu slouží tato plocha k bydlení v rodinných domech a v obdobných 

formách nájemních domů nízkopodlažní obytné zástavby.  

 

3.8.1. Funkční využití  

  

a) Vhodné: 

- Různé typy rodinných domků a vesnické zástavby s hospodářským zázemím, 

užitkovým využitím zahrad a možnosti chovu zvířectva. 

- Vybavenost, sloužící k uspokojování denní potřeby obyvatel území: zařízení 

obchodu, služeb, místní správy, předškolní, školská (základní a střední školy), 

zdravotnictví, sportovní, stravovací, společenská. 
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- Příslušné komunikace motorové, cyklistické, pěší, parkoviště, vestavěné  

a jednotlivé boxové garáže. 

- Zeleň veřejná, obytná, ochranná. 

 

b) Přípustné: 

- Nízkopodlažní nájemní bytové domy (max. 3.N.P.). 

- Vybavenost, sloužící k širšímu území: obchody, služby, zařízení administrativní, 

církevní, sportovní, rekreační, zábavní, kulturní, ubytovací, sociální, školská, 

zdravotnická, volnočasová. 

- Nerušící drobná výroba a služby, malé řemeslnické provozovny, zahradnictví. 

- Zahrady. 

- Nezbytná technická vybavenost. 

 

C) Výjimečně přípustné: 

- Vhodné individuální rekreační objekty. 

- Větší rekreační střediska, penziony, hotely (nad 20 lůžek) 

- Zahrádkové osady. 

- Benzinová čerpadla. 

- Skupiny boxových garáží.[4] 
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4. Návrh řešení 

Koncipováno jako projektová dokumentace studie stavby (ST) 

 

4.1. Úvodní údaje 

 

a) identifikační údaje o žadateli 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inženýrství 

Ludvíka Podéště 1875/17 

708 33 Ostrava – Poruba 

 

b) identifikační údaje o zpracovateli dokumentace 

Tomáš Fabián 

Student 

VŠB – TU Ostrava, fakulta stavební, katedra městského inženýrství 

 

c) označení stavby a pozemku 

Stavba, neboli třípodlažní nepodsklepené bytové domy budou realizovány na pozemku 

s parcelním číslem 2785/1, katastrální území Slezská Ostrava. 

 

4.2 Průvodní zpráva  
 

4.2.1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

a) poloha v obci 

Vybraná lokalita, to znamená parcela číslo 2785/1, která je určena pro bydlení 

individuální, se nachází ve Slezské Ostravě, na ulici Na Jánské, Slezská Ostrava. Ulice  

Na Jánské je napojena na ulici Michálkovická, která je spojnicí s centrem Ostravy, dále 

pak na ulici Těšínská, která umožnuje přístup do centra Ostravy a opačným směrem 

směřuje do města Havířova.  
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Z východní strany je pozemek ohraničen ulicí Na Jánské, z jižní strany je pozemek 

ohraničen slepou ulicí a zástavbou rodinných domů, ze západní strany je ohraničen 

železniční tratí a lesem.  

U pozemku se nacházejí potřebné sítě technické infrastruktury. Dostupnost městské 

hromadné dopravy je také dobrá. 

 

b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Územní plán města Ostravy byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Ostravy dne 

5.10.1994, jeho poslední aktualizace je ze dne 25.1.2013 ve znění schválených změn  

a provedených úprav. Dokument obsahuje grafickou a textovou část. Pozemek, na kterém 

se umisťuje stavba bytového domu, je dle územního plánu zahrnuta do plochy určené  

pro individuální bydlení. Dle regulativu je přípustné na tomto pozemku umístit stavbu 

nájemního bytového domu do tří nadzemních podlaží, vybavenost sloužící k širšímu území 

(obchody, ubytovací, zdravotnická zařízení) 

 

c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Navržená stavba nájemního bytového domu včetně souvisejících staveb je v souladu 

s platným územním plánem města Ostravy.  

 

d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Pro vypracování této projektové dokumentace nebylo nutné žádat o vyjádření dotčených 

orgánů. Stavba nájemního bytového domu, včetně orientace stavby, konstrukční řešení, 

respektování ochranných pásem a územního plánu, technické a technologické řešení  

a nároky  na  provoz  a  údržbu,  byly  navrženy  v souladu s  platnými  zákony,  

vyhláškami a ČSN.   

 

e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je navržena na pozemku, který navazuje na ulici Na Jánské. Tato komunikace šířky 

7,5 metru je z dopravního hlediska obousměrná. Na tuto komunikaci bude napojena slepá 

boční ulice, která bude sloužit pro obsluhu prostoru pro parkování 34 automobilů, z toho 

bude 10 míst sloužit k parkování osob ZTP.  

Podél komunikace Na Jánské bude vybudován chodník sloužící všem osobám, včetně ZTP 

osob.  
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Technická infrastruktura je dostupná v požadovaném rozsahu v přilehlém okolí stavby, 

napojení nevyvolává budování nových zdrojů. Stavba bude napojena na vodovod, 

plynovod a síť nízkého napětí. 

 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů  

a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území 

V podloží vybrané lokality se nachází kvartér, hornina typu sprašová hlína, typ horniny  

je sediment nezpevněný. Jedná se o soustavu Českého masivu – pokryvné útvary  

a postvariské magnity. [5] 

Pro zhotovení dalších stupňů projektové dokumentace bude proveden, geologický, 

hydrogeologický a seizmický průzkum staveniště, bude provedeno ověření fyzikálních 

vlastností podzákladí a z naměřených a vypočtených výsledků průzkumů bude navrženo 

stabilizační opatření a technologická realizace základové konstrukce objektu.  

 

g) poloha vůči záplavovému území  

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území. 

 

h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Katastrální území Slezská Ostrava  

 

Parcely, které jsou stavbou dotčeny [6] 

Parcela 
Druh 

pozemku 
Vlastnické právo Dotčeno částí stavby 

2785/1 
orná 
půda 

Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 1803/8, 
Moravská Ostrava, 72930 

Ostrava 

budovy, zpevněné plochy, 
inženýrské sítě, plochy parkoviště, 
dětského hřiště, vsakovací jímky, 
jímky na splaškové vody, dočasná 
stavba zařízení staveniště (stavební 

buňka) 

2789/1 
ostatní 
plocha 

Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 1803/8, 
Moravská Ostrava, 72930 

Ostrava 

Přípojka vodovodu, plynovodu, 
přípojka veřejného osvětlení, 

přípojka nízkého napětí, zpevněné 
plochy, autobusové zastávky 
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Sousední parcely [5] 

Parcela 
Druh 

pozemku 
Vlastnické právo Dotčeno částí stavby 

2788/1 
lesní 

pozemek 

RPG RE Land, s.r.o., 
Gregorova 2582/3, Moravská 

Ostrava, 70197 Ostrava 
sousední pozemek 

2811 zahrada 

Gavlák Rudolf a Gavláková 
Margita, Kovařovicova 

730/10, Slezská Ostrava, 
71000 Ostrava 

sousední pozemek 

2790 
ostatní 
plocha 

Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 1803/8, 
Moravská Ostrava, 72930 

Ostrava 

sousední pozemek 

2787 
ostatní 
plocha 

RPG RE Land, s.r.o., 
Gregorova 2582/3, Moravská 

Ostrava, 70197 Ostrava 
sousední pozemek 

2786 
ostatní 
plocha 

Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 1803/8, 
Moravská Ostrava, 72930 

Ostrava 

sousední pozemek 

2785/2 
ostatní 
plocha 

Krygel Miroslav, Na Jánské 
1888/18, Slezská Ostrava, 

71000 Ostrava 
sousední pozemek 

2778/1 zahrada 

SJM Mgr. Horák Kamil a 
Mgr. Horáková Kateřina, Na 

Jánské 2060/16, Slezská 
Ostrava, 71000 Ostrava 

sousední pozemek 

2776/1 zahrada 

Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 1803/8, 
Moravská Ostrava, 72930 

Ostrava 

sousední pozemek 

2781/1 
ostatní 
plocha 

RPG RE Land, s.r.o., 
Gregorova 2582/3, Moravská 

Ostrava, 70197 Ostrava 
sousední pozemek 

 

i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Přístup na pozemek bude z místní komunikace na pozemku parcelního čísla 2789/1  

(ulice Na Jánské). 
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j) zajištění vody a energií po dobu výstavby  

Přípojky vody a elektrické energie budou zřízeny v předstihu před zahájením výstavby. 

 

4.2.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

 

a) účel užívání stavby 

Nejdůležitějším prvkem navrhovaných staveb je umožnění bydlení, druhotným prvkem  

je poskytnutí občanského vybavení a to formou ordinace lékaře a malé prodejny.  

Jsou navrženy dvě budovy. 

V budově 1 se nacházejí pouze byty, a to startovací ve velikostní kategorii 1+KK v počtu 

dvanácti bytů, a upravitelné byty, ve velikostní kategorii 2+KK v počtu šesti bytů.  

V budově 2 se v 1.N.P. nachází ordinace lékaře, prodejna a technická místnost. V 2.N.P.  

a 3.N.P. se nacházejí čtyři startovací byty ve velikostní kategorii 1+KK a dva upravitelné 

byty velikostní kategorie 2+KK.  

 

b) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. Stavba zařízení staveniště (mobilní stavební buňky a mobilní 

WC) bude stavba dočasná (po dobu výstavby), předpokládaná doba umístění přesáhne  

30 dní v roce. 

 

c) novostavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 

d) etapizace výstavby 

Stavba obou budov bude realizována v jedné etapě. 

 

4.2.3 Orientační údaje stavby 

 

a) základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti, užitkové 

plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) 

Budova 1 

Počet bytových jednotek .................................................................................................. 18 

Velikosti bytových jednotek ........................................................................... 1+KK, 2+KK 

Celková užitná plocha stavby ............................................................................... 1169,9 m2 
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Obestavěný prostor .............................................................................................. 4917,8 m3 

Zastavěná plocha domu .......................................................................................... 497,9 m2 

Výška budovy ............................................................................................................. 9,8 m 

Délka vodovodní přípojky ............................................................................................ 50 m 

Délka plynovodní přípojky ........................................................................................... 49 m 

Délka přípojky NN ....................................................................................................... 46 m 

Délka splaškové kanalizace ....................................................................................... 24,7 m 

Délka dešťové kanalizace .......................................................................................... 21,4 m 

 

Budova 2 

Počet bytových jednotek .................................................................................................... 6 

Velikosti bytových jednotek ........................................................................... 1+KK, 2+KK 

Počet komerčních prostor ................................................................................................... 2 

Užitná plocha komerčních prostor  - ordinace lékaře .............................................. 88,90 m2 

 - prodejna ........................................................ 85,96 m2 

Celková užitná plocha stavby ................................................................................. 688,4 m2 

Obestavěný prostor .............................................................................................. 2795,0 m3 

Zastavěná plocha domu .......................................................................................... 282,7 m2 

Výška budovy ............................................................................................................. 9,8 m 

Délka vodovodní přípojky ............................................................................................ 18 m 

Délka plynovodní přípojky ........................................................................................ 15,5 m 

Délka přípojky NN .................................................................................................... 28,7 m 

Délka splaškové kanalizace ....................................................................................... 52,3 m  

Délka dešťové kanalizace .......................................................................................... 26,7 m 

 

Společné plochy 

Plocha navrhované komunikace ............................................................................. 434,6 m2 

Plocha navrhovaného parkoviště ............................................................................... 475 m2 

Plocha navrhovaných chodníků .............................................................................. 990,4 m2 

Plocha dětského hřiště ............................................................................................ 295,2 m2 

 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a tepelné užitkové vody 

Neřeší se. 
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c) celková spotřeba vody 

Neřeší se. 

 

d) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

Neřeší se. 

 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě 

Nejsou žádné zvláštní požadavky. 

 

f) požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Nejsou žádné zvláštní požadavky. 

 

 4.3 Souhrnná technická zpráva 
 

4.3.1. Popis stavby 

 

a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Hlavními kritérii při výběru pozemku pro stavbu startovacích bytů s doprovodnou 

občanskou vybaveností byly v zásadě tři faktory. A to dostupnost městské hromadné 

dopravy, skutečnost, že vlastníkem pozemku je Statutární město Ostrava a dostupnost 

technické infrastruktury. Rovněž zastupitelé městského obvodu Slezská Ostrava vyjádřili 

přání, aby v této lokalitě byla ordinace lékaře a prodejna.  

 

b) zhodnocení staveniště 

Pozemek se nachází v katastrálním území Slezská Ostrava v prostředí zástavby rodinných 

domků. Terén je svažitý, příjezd na staveniště je po místní komunikaci.  

 

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Koncept bytových domů vychází z orientace stavebního pozemku vůči světovým stranám. 

Jedná se o třípodlažní, nepodsklepené, zděné budovy. Okna budovy 1 se nacházejí pouze 

na jižní a severní fasádě, východní a západní fasády jsou bez oken. Hlavní vstup  

do budovy je na severní fasádě. V případě budovy 2 jsou okna orientovaná na všechny 

světové strany. Hlavní vstup do obytné části budovy 2 je na západní straně, taktéž služební 
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vchod do ordinace lékaře, na východní straně jsou veřejné vstupy do ordinace lékaře, 

respektive do prodejny. Na severní fasádě se nachází služební vstup do prodejny a vstup  

do technické místnosti. Navrhované budovy jsou třípodlažní, nepodsklepené, budova 1  

je obdélníkového půdorysu, budova 2 ve formě mnohoúhelníku.  

Budovy jsou situovány ve východní části pozemku, u ulice Na Jánské, kde se nachází 

autobusová zastávka. 

 

d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního technologického  

a provozního) 

 

Dispoziční řešení  

Vstup do budovy 1 je umístěn na severní fasádě. V 1.N.P. se nachází zádveří, odkud  

je přístupné schodiště, výtahová šachta s výtahem a chodba.  Z chodby jsou vstupy  

do jednotlivých bytových jednotek. V bytových jednotkách velikostní kategorie 1+KK  

se nachází předsíň, ze které je přístupná koupelna a obytný pokoj s kuchyňským koutem.  

V bytových jednotkách velikostní kategorie 2+KK, které jsou určené pro osoby zvlášť 

těžce postižené (ZTP), se nachází předsíň, ze které je přístupná koupelna a obývací pokoj 

s kuchyňským koutem. Z obývacího pokoje s kuchyňským koutem je dále přístupný pokoj.  

Z chodby jsou také přístupné společné prostory, a to úklidová místnost a kočárkárna. 

V 2.N.P. a ve 3.N.P. je ze schodiště a z výtahové šachty s výtahem přístupná předsíň. 

Z předsíně je přístupná chodba, která tvoří přístup k bytovým jednotkám ve velikostní 

kategorii 1+KK a 2+KK. Bytové jednotky mají stejné dispoziční řešení jako v 1.N.P. 

Z chodby v 2.N.P. je přístupná úklidová místnost a kočárkárna. Z chodby ve 3.N.P.  

je přístupná úklidová místnost a technická místnost. 

 

Vstup do budovy 2 pro bytovou část je umístěn na západní fasádě. Bytové jednotky  

se nacházejí v 2.N.P. a ve 3.N.P. 

V 1N.P. se nachází chodba, ze které je přístupné schodiště a výtahová šachta s výtahem.  

V 2.N.P a ve 3.N.P. je ze schodiště přístupná chodba, ze které jsou přístupné bytové 

jednotky o velikostních kategoriích 1+KK a 2+KK. V bytových jednotkách velikostní 

kategorie 1+KK se nachází předsíň, ze které je přístupná koupelna a obytný pokoj 

s kuchyňským koutem. V bytových jednotkách velikostní kategorie 2+KK, které  

jsou určené pro osoby zvlášť těžce postižené (ZTP), se nachází předsíň, ze které  
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je přístupná koupelna a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Z obývacího pokoje 

s kuchyňským koutem je dále přístupný pokoj. 

V 1.N.P. se dále nachází ordinace lékaře, vstup pro veřejnost je umístěn na východní 

fasádě, ze vstupu je přístupná chodba, z chodby pak čekárna a sociální zařízení (WC)  

pro pacienty, tj. pro muže a ženy v úpravě pro osoby ZTP. Z čekárny je přístupné 

pracoviště sestry a z této místnosti je přístupná ordinace lékaře. Na západní fasádě  

je umístěn služební vchod do ordinace lékaře. Z předsíně je přístupné zázemí lékaře  

a sociální zařízení (WC).  

V 1.N.P. se také nacházejí prostory pro prodejnu, na východní fasádě je umístěn vstup pro 

veřejnost. Služební vchod pro prodejnu je umístěn na severní fasádě, ze vchodu  

je přístupné zázemí prodejny a šatna pro zaměstnance. Ze šatny je přístupné sociální 

zařízení (WC). Místnost zázemí prodejny a samotná prodejna jsou propojeny dveřmi.  

Budova 1 a budova 2 byly navrženy v souladu s vyhláškou č. 268/2009 sb., o technických 

požadavcích na stavby, jež byla zpracována na základě § 194 písm. a) zákona 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Návrh budov byl následně zpracován 

v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Budovy byly navrženy také v souladu 

s českou technickou normou ČSN 73 4301 Obytné budovy.  

 

Stavební řešení 

Základy 

Objekty budou založeny na pásových základech z železobetonu. Hrubou podlahu tvoří 

železobetonová deska tl. 150 mm vyztužená KARI sítěmi.  

 

Svislé konstrukce  

Svislé nosné konstrukce budou vyzděny z tvárnic Porotherm 44 P+D. Vnitřní nosná stěna 

bude vyzděna z tvárnic Porotherm 30 P+D. Veškeré zdivo bude ukončeno 

železobetonovým věncem výšky 250 mm. Nad okenními a dveřními otvory budou 

umístěny cihelné překlady Porotherm 7. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.N.P. a 2.N.P. je řešena jako monolitická železobetonová, nebo 

z betonových panelů. Střešní konstrukce (stropní konstrukce nad 3.N.P.) je taktéž řešena 

jako monolitická železobetonová nebo z betonových panelů. 
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Vnitřní dělící konstrukce  

Vnitřní příčky budou vyzděny z tvárnic Porotherm AKU 19, Porotherm 14 P+D  

a Porotherm 8 P+D. Umístění a šířky vnitřních příček jsou patrny z výkresové 

dokumentace. 

 

Schodiště 

Schodiště v budovách 1 a 2 jsou řešena jako monolitická železobetonová.  

 

Výtahová šachta 

Výtahové šachty v budovách 1 a 2 jsou řešeny jako monolitické železobetonové.  

 

Střecha 

Střešní konstrukce nad budovami 1 a 2 bude plochá, jednoplášťová, hydroizolační vrstva 

bude z folie z měkčeného PVC.  

 

Výplně otvorů 

Okna 

Okna budou plastová, s tepelně izolačními dvojskly.  

 

Vstupní dveře 

Vstupní dveře do obytných částí, vstupní dveře pro veřejnost do ordinace a prodejny  

budou ze 2/3 prosklené, plastové, zaskleny bezpečnostním sklem.  

Vstupní dveře do služebních vchodů budovy 2 budou plné, plastové. 

 

Vnitřní dveře 

Vnitřní dveře budou dýhované hladké plné, zárubně obložkové. 

 

Hydroizolace 

Budovy budou izolovány proti zemní vlhkosti foliemi z měkčeného PVC. 

 

Klempířské konstrukce 

Oplechování a parapetní plechy budou provedeny z poplastovaného plechu. 
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Zámečnické konstrukce 

Zámečnické konstrukce budou proti korozi chráněny zinkováním. Na stavbě budou 

povrchově upravené části konstrukcí smontovány pomocí šroubů (nebudou svařovány) 

 

e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu 

Bytové domy byly navrženy dle platných vyhlášek a zákonů: 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívaní staveb 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

- Platné ČSN. 

 

4.3.2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 

a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické 

podmínky stavebního pozemku 

Byla provedena prohlídka pozemku v dané lokalitě, jednalo se o vizuální průzkum.  

Na pozemku nebyl prováděn inženýrsko-geologický průzkum. Při navrhování zakládání 

objektu se vychází ze znalostí místních poměrů s bezpečnou rezervou.  

 

b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou  

se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními 

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

jejich ochrany 

Stavba respektuje ochranná pásma inženýrských sítí, která se nacházejí v zájmovém území.  

 

c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Není potřeba provádět bourací práce na pozemku. Vzrostlé stromy podél ulice Na Jánské 

budou vykáceny, po dokončení stavebních prací bude stávající zeleň nahrazena  

novými stromy.  
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d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce 

lesa. S uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé 

Plocha stavby bude trvale vyňata ze zemědělského půdního fondu. 

 

e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek 

inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění 

stavebního pozemku  

Příjezd na pozemek je z ulice Na Jánské na pozemku parcelního čísla 2789/1. U pozemku 

jsou dostupné následující inženýrské sítě: vodovod, NN, plynovod STL. V rámci výstavby 

bytových domů se předpokládá napojení na vodovod, plynovod a síť NN. 

 

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

požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy 

Před samotnou výstavbou bytových domů bude provedena skrývka ornice, která bude 

použita na terénní a sadové úpravy. Nákladní automobily budou muset být před vjetím na 

ulici Na Jánské očištěny.  

Vytěžená zemina bude uložena na mezideponie v obvodu staveniště. Výkopový materiál 

po úpravách inženýrských sítí bude uložen u výkopu a bude použit pro zpětný zásyp. 

 

4.3.3. Základní údaje o provozu, případě výrobním programu a technologiích  

 

a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

V případě budovy 1 se jedná pouze o bytový dům se dvanácti bytovými jednotkami 

velikostní kategorie 1+KK a šesti bytovými jednotkami velikostní kategorie 2+KK,  

které jsou upraveny pro osoby ZTP.  

V budově 2 se nachází v 1.N.P. ordinace lékaře a prodejna, ve 2.N.P. a 3.N.P se nacházejí 

čtyři bytové jednotky velikostní kategorie 1+KK a dvě bytové jednotky velikostní 

kategorie 2+KK, které jsou upraveny pro osoby ZTP. Provozy jednotlivých částí budovy  

se nebudou prolínat ani mísit, a tím odpadá riziko střetu zaměstnanců, lékařského 

personálu, pacientů a zákazníků prodejny s nájemníky bytů.  
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b) předpokládané kapacity provozu a výroby 

Kapacita ordinace lékaře je navržena na 8 pacientů, jednoho lékaře a jednu zdravotní 

sestru. Kapacita prodejny není blíže specifikována. 

WC pro pacienty ordinace lékaře je navrženo pro využití zvlášť těžce postižených osob  

dle vyhlášky č. 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.  

 

c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního 

 i vnějšího dopravního značení, systému skladování pomocných provozů 

Prodejna má vlastní skladovací prostory určené ke skladování prodejního sortimentu, 

Zásobování prodejny bude probíhat ze samostatného vchodu, který je umísten na severní 

fasádě budovy 2.  

 

d) návrh řešení dopravy v klidu 

Tato projektová dokumentace studie stavby se startovacími byty je zpracována variantně. 

Pro variantu A bylo dle ČSN 73 6110 – projektování místních komunikací navrženo  

34 parkovacích stání, z nichž dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb bude vyhrazeno deset 

parkovacích stání pro osoby zvlášť těžce postižené. Výpočet počítá s vyšším počtem 

parkovacích stání pro osoby zvlášť těžce postižené, vzhledem k tomu,  

že se v budově 1 nachází šest bytových jednotek pro osoby zvlášť těžce postižené osoby  

a v budově 2 se nacházejí dvě bytové jednotky pro osoby zvlášť těžce postižené, a dále 

ordinace lékaře. Kompletní výpočet parkovacích stání je uveden v příloze.  

Pro variantu B bylo dle ČSN 73 6110 – projektování místních komunikací navrženo  

30 parkovacích stání, z nichž dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb bude vyhrazeno  

osm parkovacích stání pro osoby zvlášť těžce postižené. Výpočet počítá s vyšším počtem 

parkovacích stání pro osoby zvlášť těžce postižené, vzhledem k tomu,  

že se v obou budovách se nacházejí čtyři bytové jednotky pro osoby zvlášť těžce postižené 

osoby, a dále dvě ordinace lékaře. Kompletní výpočet parkovacích stání je uveden 

v příloze.  
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e) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.) řešení likvidace 

splaškových a dešťových vod  

Období výstavby: 

Ornice a podornice bude uložena na meziskládce a použita na terénní úpravy po dokončení 

stavby. 

Výkopový materiál a stavební odpady budou tříděny dle zákona č. 185/2000 Sb.,  

o odpadech a vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 

 

Druh odpadu kód kategorie 
Stavební a demoliční odpady - beton 17 01 01  ostatní 
Stavební a demoliční odpady - cihla 17 01 02 ostatní 
Stavební a demoliční odpady - dřevo 17 02 01 ostatní 
Stavební a demoliční odpady - sklo 17 02 02 ostatní 
Stavební a demoliční odpady - asfalt s obsahem dehtu 17 03 01 nebezpečný 
Stavební a demoliční odpady - asfalt bez dehtu 17 03 02 ostatní 
Stavební a demoliční odpady - železo nebo ocel 17 04 05 ostatní 
Stavební a demoliční odpady - vytěžená zemina 17 05 04 ostatní 

Směsný stavební nebo demoliční odpad 17 09 03 nebezpečný 
 

Vznikající odpady budou ukládány odděleně. Likvidací těchto odpadů bude pověřena 

odborná firma s oprávněním.  

Odpady vznikající během provozu bytových jednotek mají charakter komunálního odpadu, 

budou shromažďovány do kontejneru a odváženy k likvidaci oprávněnou osobou,          

nebo organizací (např. OZO Ostrava s.r.o.).  

Odpady vznikající během provozu ordinace lékaře budou shromažďovány do speciálního 

kontejneru a odváženy k likvidaci odbornou firmou s oprávněním.  

Likvidace splaškových vod bude provedena pomocí nepropustných podzemních jímek 

(žump), tyto budou vyváženy a likvidovány v určitém intervalu specializovanou firmou 

s oprávněním (např. OZO Ostrava s.r.o.). 

Dešťová voda bude vsakována na pozemku ve vsakovacích jímkách.  

 

g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

V budovách se nenachází výrobní technologie. 

 

h) řešení ochrany ovzduší 

Stavba nebude znečišťovat ovzduší 
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i) řešení ochrany proti hluku 

Stavba bude zajištovat, aby hluk a vibrace byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví. 

 

j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolovaných osob 

Stavební pozemek bude oplocen do výšky 2 m. Oplocení bude opatřeno nápisy a cedulemi 

o zákazu vstupu na staveniště.  

 

4.3.4 Zásady zajištění požární ochrany stavby  

 

Požární ochranu stavby zajistí společnost FIRE GROUP s.r.o., Malostranská 23,  

Šenov u Nového Jičína, 742 42. Tato společnost vykonává práce spojené s požární 

bezpečností staveb a zajištěním technologie nutné k požární ochraně stavby včetně 

projektové dokumentace. Zásady budou navrženy dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.,  

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve smyslu 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Požadovaná 

požární odolnost bude zajištěna po celou živostnost budov.  

Mezi požární zařízení, která budou instalována, patří požární hlásiče, indikátory kouře, 

požární dveře umístěné dle projektové dokumentace vypracované  

firmou FIRE GROUP s.r.o., štítky označující únikové cesty a východy, hasicí přístroje  

a další doplňková zařízení. 

 

4.3.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

 

Stavba bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uvnitř 

nebo v blízkosti stavby. Při provádění a užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost 

provozu na pozemních komunikacích.  

V budovách budou prováděny kontroly a revize plynových spotřebičů a zařízení, 

elektrických spotřebičů a zařízení a technického zařízení budovy (výtah). Časový 

harmonogram kontrol všech zařízení a spotřebičů bude stanoven dle platných zákonů, 

nařízení a vyhlášek. Všechny revize a kontroly budou prováděny kvalifikovanými 

pracovníky a následně bude vypracován protokol o výsledku kontroly nebo revize.  
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4.3.6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu  

a orientace 

 

Návrh budov 1 a 2 byl navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. Jelikož se jedná  

o novostavbu v území, kde stávající zastávky městské hromadné dopravy nebyly v souladu 

s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívaní staveb, provede se rekonstrukce těchto zastávek městské hromadné 

dopravy. Poloha zastávek je patrna z koordinačního výkresu číslo 4 pro variantu A  

a z koordinačního výkresu číslo 6 pro variantu B.   

Autobusové zastávky jsou navrženy dle výše uvedené vyhlášky. Autobusové zastávky 

budou provedeny ve výšce 200 mm od povrchu komunikace, v místě styku komunikace  

a autobusové zastávky bude použit bezbariérový zastávkový obrubník. Hmatové úpravy 

autobusové zastávky nebudou provedeny na zastávkovém obrubníku, v tomto místě bude 

pouze vizuální kontrast v šířce bezpečnostního odstupu vozovky 500 mm. Ve vzdálenosti 

800 mm od zastávkového sloupku je umístěn signalizační pás, který je ukončen  

ve vzdálenosti 500 mm od nástupní hrany. Signalizační pás bude dotažen na vodící linii.   

Nově vybudované přístupové komunikace nemají výškové rozdíly větší než 20 mm a jsou 

opatřeny vodícími liniemi, tj. signálními, vodicími a varovnými pásy a prvky dle vyhlášky 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní 

staveb. Všechny komunikace jsou opatřeny protiskluzovou úpravou.  

 

V budově 1 je navrženo šest upravitelných bytů, které jsou navrženy dle výše uvedené 

vyhlášky. Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový. Vstupní dveře jsou kontrastně 

označeny vůči pozadí v minimální šířce 50 mm po celé jejich délce a jsou kontrastní vůči 

okolí. Vstup do bytového domu je opatřen zádveřím, kde se nacházejí schránky a zvonky, 

které nejsou umístěny výše než 1200 mm. Tlačítka zvonků patřící k upravitelným bytům 

jsou hmatově a vizuálně kontrastní. Vedle zvonku se nachází rámeček o velikosti  

12 x 100 mm, kde je umístěna tabulka s Braillovým písmem. 

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé šířky 1350 mm. Dveře mezi zádveřím a chodbou bytového 

domu jsou taktéž dvoukřídlé šířky 1350 mm. Vstupní dveře do upravitelného bytu jsou 

jednokřídlé šířky 900 mm. Na všech dveřích budou kliky a zámky osazeny ve výšce  

1000 – 1100 mm nad podlahou.  Všechny vstupní dveře a dveře v upravitelném bytě jsou 

opatřeny madly ve výšce 800 mm umístěnými na opačné straně dveří, než jsou závěsy 
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dveří. Veškeré vnitřní dveře jsou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem a jsou 

bezprahové. Všechny vstupy, podlahové plochy a schodiště jsou opatřeny kontrastními 

prvky.  

V budově je navržen výtah, který je navržen dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. Tento výtah 

umožnuje horizontální pohyb osob po celé budově. Budova je opatřena schodištěm šířky 

1300 mm, které má po obou stranách umístěna madla ve výšce 900 m od schodišťového 

stupně. Tato madla přesahují první a poslední stupeň o 150 mm. Madla jsou vzdálena  

od zdí, v nichž jsou uchycena, 60 mm. Nástupní a výstupní stupně budou kontrastně 

označeny.  

V budově 2 jsou navrženy dva upravitelné byty, které jsou navrženy dle výše uvedené 

vyhlášky. Vstup pro nájemníky bytů je řešen jako bezbariérový. Vstupní dveře jsou 

kontrastně označeny vůči pozadí v minimální šířce 50 mm po celé jejich délce a jsou 

kontrastní vůči okolí. Vstup do bytového domu je opatřen zádveřím, kde se nacházejí 

schránky a zvonky, které nejsou umístěny výše než 1200 mm. Tlačítka zvonků patřící 

k upravitelným bytům jsou hmatově a vizuálně kontrastní. Vedle zvonku se nachází 

rámeček o velikosti 12 x 100 mm, kde je umístěna tabulka s Braillovým písmem. 

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé šířky 1350 mm. Vstupní dveře do upravitelného bytu jsou 

jednokřídlé šířky 900 mm. Na všech dveřích budou kliky a zámky osazeny ve výšce  

1000 – 1100 mm nad podlahou.  Všechny vstupní dveře a dveře v upravitelném bytě jsou 

opatřeny madly ve výšce 800 mm umístěnými na opačné straně dveří, než jsou závěsy 

dveří. Veškeré vnitřní dveře jsou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem a jsou 

bezprahové. Všechny vstupy, podlahové plochy a schodiště jsou opatřeny kontrastními 

prvky.  

V budově je navržen výtah, který je navržen dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. Tento výtah 

umožnuje horizontální pohyb osob po celé budově. Budova je opatřena schodištěm šířky 

1450 mm, které má po obou stranách umístěna madla ve výšce 900 m od schodišťového 

stupně. Tato madla přesahují první a poslední stupeň o 150 mm. Madla jsou vzdálena  

od zdí, v nichž jsou uchycena, 60 mm. Nástupní a výstupní stupně budou kontrastně 

označeny.  

V budově se nachází ordinace lékaře, jejíž vstup pro veřejnost je řešen jako bezbariérový. 

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, šířky 1350 mm. Vstupní dveře jsou kontrastně označeny 

vůči pozadí v minimální šířce 50 mm po celé jejich délce a jsou kontrastní vůči okolí. 
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Součástí ordinace lékaře jsou také bezbariérové WC pro muže a ženy, půdorysných 

rozměrů 2300 x 1800 mm. Tyto WC byly navrženy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,  

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. 

V prostoru WC je instalovaná záchodová mísa, umyvadlo, potřebná madla dle výše 

uvedené vyhlášky, odpadkový koš, háček na oděvy, zrcadlo a ovladače signalizačního 

systému nouzového volání, které jsou umístěny 600 a 1500 mm nad podlahou.  

Vstup pro veřejnost do prodejny je také řešen jako bezbariérový. Vstupní dveře jsou 

dvoukřídlé, šířky 1350 mm. Vstupní dveře jsou kontrastně označeny vůči pozadí 

v minimální šířce 50 mm po celé jejich délce a jsou kontrastní vůči okolí. 

Dispoziční řešení bytů, respektující potřeby osob zvlášť těžce postižených je znázorněno 

ve výkresové dokumentaci. Detailnější řešení upravitelných bytů je na výkrese  

č. 19 – řešení bezbariérovosti koupelen a WC. Rozměry obytných místností a kuchyňských 

koutů jsou navrženy dle ČSN 73 4301 – obytné budovy. Kuchyňské kouty v upravitelných 

bytech jsou navrženy tak, aby byl splněn požadavek na otáčení vozíku o 360°.  

Také respektují požadavky na podjetí vozíkem pod pracovní a varnou desku, myčku atd. 

Vrchní kuchyňské skřínky jsou řešeny soustavou výsuvných polic, která umožnuje 

manipulaci pro osobu sedící na invalidním vozíku. Rozmístění nábytku, šířka chodby  

a jiných prostor umožnují otáčení invalidního vozíku o 360°. Tomu odpovídá kruhová 

plocha o průměru 1500 mm, tato plocha je znázorněna ve výkresové dokumentaci pomocí 

čárkovaného kruhu. Všechny vypínače, zásuvky, jističe a další prvky jsou umístěny  

ve výšce 700 mm nad podlahou.  

 

4.3.7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů  

 

a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, 

popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků 

Budovy, které jsou předmětem návrhu, se nacházejí na ploše pro individuální bydlení,  

dle regulačního plánu jsou brány jako přípustné. Vzhledem k charakteru konstrukčního 

řešení a použitých materiálů stavby, nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  

 

b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

Ve vybrané lokalitě se nenachází žádný vodní zdroj či léčivý pramen.  
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c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývající z charakteru stavby 

Výstavbou bytových domů s doprovodnou občanskou vybaveností nevzniknou žádná 

ochranná a bezpečnostní pásma, výjimku tvoří nově zbudované přípojky inženýrských sítí.   

 

4.3.8. Návrh řešení ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) povodně 

Vybraná lokalita se nachází mimo záplavová území. 

 

b) sesuvy půdy 

Vybraná lokalita se nachází mimo oblasti zvýšeného nebezpečí sesuvu půdy. 

 

c) poddolování 

Vybraná lokalita se nachází v území s vlivem důlní činnosti a s možnými nahodilými 

výstupy metanu na povrch.[10] 

 

d) seizmicita 

Vybraná lokalita se nachází v seizmicky aktivní oblasti, způsobené hlubinnou těžbou. 

Vlivem slabé aktivity nedochází ke škodám na majetku a ohrožení osob.  

Seizmicita neovlivní navrhované budovy.  

 

e) radon 

Nebylo provedeno měření objemové aktivity radonu, pouze se vycházelo z mapy 

radonového indexu vypracovaného Českou geologickou službou. Lokalita se nachází 

v oblasti, kde převažuje radonový index 1 – nízký [5]. Bytové domy budou preventivně 

chráněny proti pronikání radonu z geologického podloží hydroizolační vrstvou 

nepropouštějící radon. (asfaltové pásy s hliníkovou vložkou, folie z měkčeného PVC).  

 

f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

Stavba svým řešením nebude způsobovat zvýšený hluk. 
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5. Vyhodnocení ekonomické náročnosti návrhu  

 

Vyhodnocení ekonomické náročnosti návrhu bude provedeno pro variantu A. 

 

5.1. Orientační údaje stavby 

Celková výměra řešené parcely: 11 336 m2 

 

Budova 1 

Zastavěná plocha: 497,9 m2 

Obestavěný prostor: 4917,8 m3 

Výška stavby: 9,8 m 

Počet bytových jednotek: 18 

Výměra jednotlivých bytových jednotek: 1+KK (37,14 m2) 

 2+KK (65,64 m2) 

 

Budova 2 

Zastavěná plocha: 282,7 m2 

Obestavěný prostor: 2795,0 m3 

Výška stavby: 9,8 m 

Počet bytových jednotek: 6 

Výměra jednotlivých bytových jednotek: 1+KK (46,29 m2, 56,91 m2) 

 2+KK (85,00 m2) 

Počet komerčních prostor: 2 

Výměra prodejny: 85,96 m2 

Výměra ordinace lékaře: 88,90 m2 

 

Zpevněná plocha: 990,4 m2 

Plocha nově zbudované komunikace: 434,6 m2 

Počet parkovacích stání: 24 

Počet parkovacích stání pro osoby ZTP: 10 

Plocha parkových úprav: 8572 m2 

Plocha dětského hřiště: 295,2 m2 
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5.2. Rozdělení na stavební objekty 

 

SO 01 – Novostavba budovy 1 

 Novostavba bytového domu je navržena jako nepodsklepená, třípodlažní budova  

s  plochou   střechou.   Základy   jsou   řešeny   jako   monolitické   železobetonové   pásy  

a monolitickou železobetonovou deskou. Nosná konstrukce je vyzděna z tvárnic 

Porotherm. Budova také obsahuje železobetonové monolitické schodiště, železobetonovou 

monolitickou výtahovou šachtu. Stropy jsou řešeny jako železobetonové monolitické.  

 

SO 02 - Novostavba budovy 2 

Novostavba bytového domu je navržena jako nepodsklepená, třípodlažní budova 

s plochou střechou. V 1.N.P. se nachází komerční prostory (ordinace lékaře a prostory 

prodejny). Ve zbylých dvou nadzemních podlažích se nacházejí bytové jednotky. Základy 

jsou řešeny jako monolitické železobetonové pásy a monolitickou železobetonovou 

deskou. Nosná konstrukce je vyzděna z tvárnic Porotherm. Budova také obsahuje 

železobetonové monolitické schodiště, železobetonovou monolitickou výtahovou šachtu. 

Stropy jsou řešeny jako železobetonové monolitické.  

 

SO 03 – Přípojka vodovodu budovy 1 

 

SO 04 – Přípojka vodovodu budovy 2 

 

SO 05 – Přípojka NN budovy 1 

 

SO 06 – Přípojka NN budovy 2 

 

SO 07 – Přípojka plynovodu budovy 1 

 

SO 08 – Přípojka plynovodu budovy 2  
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SO 09 – Splašková kanalizace 

 Splašková kanalizace bude provedena z trub PVC KG SN8. Kanalizace bude 

uložena do 15-ti cm pískového lože, obsyp potrubí pískem 30 cm nad vrchol potrubí. 

Svodné potrubí bude svedeno do zadržovací bezodtokové jímky.  

 

SO 10 – Dešťová kanalizace včetně vysouvací jímky 

 Dešťová kanalizace bude provedena z trub PVC KG SN8. Kanalizace bude uložena 

do 15-ti cm pískového lože, obsyp potrubí pískem 30 cm nad vrchol potrubí. Deštové vody 

budou svedeny do vsakovací jímky.  

 

SO 11 – Veřejné osvětlení 

 Veřejné osvětlení bude tvořeno ocelovými sloupy, výšky 8 m.  

 

SO 12 – Dětské hřiště 

 Dětské hřiště je navrženo o rozměrech 10,4 x 24,6 m. Plochu hřistě tvoří písčitý 

násyp, použité prvky dětského hřiště zajištuje firma KARIM EUROPE s.r.o. 

 

SO 13 – Zpevněné plochy 

 Chodníky budou tvořeny betonovou zámkovou dlažbou odděleny obrubníky  

od zeleně. Parkoviště je navrženo z asfaltového povrchu. Výpočet kapacity parkoviště  

je řešen v samostatné příloze – Výpočet parkovacích stání – Varianta A.  

 

SO 14 – Komunikace 

 Nově navržená komunikace bude s asfaltového povrchu, šířky 6 metrů. 

 

SO 15 – Parkové úpravy 

 Parkové úpravy budou zahrnovat výsadbu travnatého povrchu a nahrazení 

vykácených stromů 

 

 Doplňkovými náklady jsou kontejnery na komunální odpad doplněné zdí 

z betonových bloků do výšky 1000 mm od terénu, [7],[8]. 

 

Celková cena navrhované varianty je 56 860 400 Kč bez DPH. Propočet ekonomické 

náročnosti je řešen v samostatné příloze – Propočet ekonomické náročnosti. 
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6. Závěr 

 

Výsledkem  mé  bakalářské  práce  je  výběr  vhodné lokality  a  návrh  startovacích  bytů 

pro mladé rodiny a návrh drobné občanské vybavenosti. Za tímto účelem jsem vybral  

tři posuzované lokality, provedl SWOT analýzu a vyhodnocení. Na základě provedení 

SWOT analýzy byla vybrána lokalita Na Jánské, byly navrženy budovy se startovacími 

byty, lékařskou ordinací a prodejnou. Návrhy řešení území vybrané lokality byly 

zpracovány  

ve dvou variantách. 

 

Ve variantě A byly navrženy dvě budovy, které mají nabídnout co největší počet bytových 

jednotek za minimální pořizovací náklady. Vzhledem k tomu, že v daném místě  

se nenachází žádná malá prodejna či ordinace lékaře, byly uvedené prostory občanské 

vybavenosti zpracovány v tomto návrhu. Budovy jsou navrženy z cihelných tvárnic 

Porotherm s monolitickými železobetonovými stropy a plochou střechou. Dále byly 

navrženy parkovací plochy pro obyvatele a návštěvníky domů, dětské hřiště a parková 

úprava travnatých ploch. Součástí návrhu vybudování dvou nových zastávek MHD.  

 

Ve variantě B byly navrženy dvě budovy, které nabízejí menší počet bytových jednotek 

větších výměr. Dále tyto budovy nabízejí dvě ordinace lékaře a dvě prodejny. Tato varianta 

nabízí větší komfort pro obyvatele bytů. Budovy jsou navrženy z cihelných tvárnic 

Porotherm s monolitickými železobetonovými stropy a plochou střechou.  

Dále byly navrženy parkovací plochy pro obyvatele a návštěvníky těchto domů, dětské 

hřiště, hřiště pro minigolf a parková úprava travnatých ploch. Součástí návrhu  

je rekonstrukce stávající autobusové zastávky MHD a vybudování nové zastávky MHD 

v protisměru. 

 

Podle mého názoru varianta A více vystihuje rozvojovou strategii města Ostravy v oblasti 

výstavby startovacích bytů. Varianta B je, co se týče pořizovacích nákladů levnější,  

ale zaostává v počtu startovacích bytů.  Protože tyto byty by měly být pořízeny co 

nejlevněji, při maximálně největším možném počtu bytových jednotek, je vhodnější 

varianta A.  
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Příloha č. 1 

Propočet ekonomické náročnosti 

Varianta A 



Propočet ekonomické náročnosti 

P.Č. NÁZEV MJ 
POČET 

MJ 
KČ/MJ CELKEM KČ 

  

I.POZEMEK 

  STAVEBNÍ PARCELA m2 11336 650 Kč 7 368 400 Kč 

CELKEM ZA PRVNÍ ČÁST 7 368 400 Kč 

  

II. STAVEBNÍ ČÁST 
SO 01 NOVOSTAVBA BUDOVY 1         

  Bytová část m3 4917,8 4 920 Kč 
24 195 576 

Kč 
SO 02 NOVOSTAVBA BUDOVY 2         

  Bytová část m3 1816,6 4 920 Kč 8 937 672 Kč 

  Komerční část m3 978,3 5 688 Kč 5 564 570 Kč 
SO 03 PŘÍPOJKA VODOVODU BUDOVA 1 bm 50 894 Kč 44 700 Kč 
SO 04 PŘÍPOJKA VODOVODU BUDOVA 2 bm 18 894 Kč 16 092 Kč 
SO 05 PŘÍPOJKA NN BUDOVY 1 bm 28 960 Kč 26 880 Kč 
SO 06 PŘÍPOJKA NN BUDOVY 2 bm 28,7 960 Kč 27 552 Kč 

SO 07 
PŘÍPOJKA PLYNOVODU BUDOVY 
1 bm 49 951 Kč 46 599 Kč 

SO 08 
PŘÍPOJKA PLYNOVODU BUDOVY 
2 bm 15,5 951 Kč 14 741 Kč 

SO 09 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE bm 77 5 655 Kč 435 435 Kč 

SO 10 DEŠŤOVÁ KANALIZACE bm 48,1 5 655 Kč 272 006 Kč 

CELKEM ZA DRUHOU ČÁST 39 581 822 Kč 

  

III. VENKOVNÍ ÚPRAVY 
SO 11 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ks 6 44 500 Kč 267 000 Kč 

SO 12 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ m3 59,04 5 000 Kč 295 200 Kč 
  Pískoviště s posuvným krytem ks 1 74 760 Kč 74 760 Kč 
  Dvoumístná houpačka ks 1 4 749 Kč 4 749 Kč 
  Dětská šplhací sestava ks 1 52 100 Kč 52 100 Kč 

SO 13 ZPEVNĚNÉ PLOCHY m2 990,4 896 Kč 887 398 Kč 

SO 14 KOMUNIKACE m2 434,6 291 Kč 126 469 Kč 
SO 15 PARKOVÉ ÚPRAVY         

  Založení travníku parkového  m2 8572 27 Kč 231 444 Kč 
  Pokácení stromů ks  11 951 Kč 10 461 Kč 

  Výsadba nových stromů ks  11 2 760 Kč 30360 

CELKEM ZA TŘETÍ ČÁST 1 979 941 Kč 



  

IV. DOPLŇKOVÉ NÁKLADY 

  Zdivo z betonových bloků m3 4,6 6493 29867,8 

  kontejnery ks 4 8316 33264 

CELKEM ZA ČTVRTOU ČÁST 63 132 Kč 

  

V. PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE 
- PROJEKTOVÉ PRÁCE % 8,5 3 538 116 Kč 
- PRŮZKUMNÉ PRÁCE % 0,6 249 749 Kč 

CELKEM ZA PÁTOU ČÁST 3 787 865 Kč 
  

VI. NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY 
% 332 999 Kč 

% 1 664 996 Kč 

CELKEM ZA ŠESTOU ČÁST 1 997 995 Kč 

  

VII. REZERVA 
2 081 245 Kč 

CELKEM ZA SEDNOU ČÁST 2 081 245 Kč 

  

CENA OBJEKTŮ (BEZ DPH) 

56 860 400 Kč 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

Propočet ekonomické náročnosti 

Varianta B 



 

Propočet ekonomické náročnosti 

P.Č. NÁZEV MJ 
POČET 

MJ 
KČ/MJ CELKEM KČ 

  

I.POZEMEK 

  STAVEBNÍ PARCELA m2 11336 650 Kč 7 368 400 Kč 

CELKEM ZA PRVNÍ ČÁST 7 368 400 Kč 

  

II. STAVEBNÍ ČÁST 
SO 01 NOVOSTAVBA BUDOVY 2.1         

  Bytová část m3 1816,6 4 920 Kč 8 937 672 Kč 

  Komerční část m3 978,3 5 688 Kč 5 564 570 Kč 
SO 02 NOVOSTAVBA BUDOVY 2.2         

  Bytová část m3 1816,6 4 920 Kč 8 937 672 Kč 

  Komerční část m3 978,3 5 688 Kč 5 564 570 Kč 
SO 03 PŘÍPOJKA VODOVODU BUDOVA 2.1 bm 17 894 Kč 15 198 Kč 
SO 04 PŘÍPOJKA VODOVODU BUDOVA 2.2 bm 18 894 Kč 16 092 Kč 
SO 05 PŘÍPOJKA NN BUDOVY 2.1 bm 34 960 Kč 32 640 Kč 
SO 06 PŘÍPOJKA NN BUDOVY 2.2 bm 29 960 Kč 27 840 Kč 

SO 07 
PŘÍPOJKA PLYNOVODU BUDOVY 
2.1 bm 14 951 Kč 13 314 Kč 

SO 08 
PŘÍPOJKA PLYNOVODU BUDOVY 
2.2 bm 15,5 951 Kč 14 741 Kč 

SO 09 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE bm 30 5 655 Kč 169 650 Kč 

SO 10 DEŠŤOVÁ KANALIZACE bm 51 5 655 Kč 288 405 Kč 

CELKEM ZA DRUHOU ČÁST 29 582 364 Kč 
 

  



 

  

III. VENKOVNÍ ÚPRAVY 
SO 11 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ks 6 44 500 Kč 267 000 Kč 

SO 12 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ m3 59,04 5 000 Kč 295 200 Kč 
  Pískoviště s posuvným krytem ks 1 74 760 Kč 74 760 Kč 
  Dvoumístná houpačka ks 1 4 749 Kč 4 749 Kč 
  Dětská šplhací sestava ks 1 52 100 Kč 52 100 Kč 

SO 13 ZPEVNĚNÉ PLOCHY m2 1675 896 Kč 1 500 800 Kč 

SO 14 KOMUNIKACE m2 1398,1 291 Kč 406 847 Kč 
SO 15 PARKOVÉ ÚPRAVY         

  Založení travníku parkového  m2 7220,3 27 Kč 194 948 Kč 
  Pokácení stromů ks  15 951 Kč 14 265 Kč 
  Výsadba nových stromů ks  15 2 760 Kč 41400 

SO 16 Minigolf m2 409,6 896 Kč 367 002 Kč 

  Vybavení minigolfu m2 409,6 1 150 Kč 471 040 Kč 

CELKEM ZA TŘETÍ ČÁST 3 690 111 Kč 

  

IV. DOPLŇKOVÉ NÁKLADY 

  Zdivo z betonových bloků m3 6,7 6493 43503,1 

  kontejnery ks 4 8316 33264 

CELKEM ZA ČTVRTOU ČÁST 76 767 Kč 

  

V. PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE 
- PROJEKTOVÉ PRÁCE % 8,5 2 834 686 Kč 
- PRŮZKUMNÉ PRÁCE % 0,6 200 095 Kč 

CELKEM ZA PÁTOU ČÁST 3 034 781 Kč 
  

VI. NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY 
% 266 794 Kč 

% 1 333 970 Kč 

CELKEM ZA ŠESTOU ČÁST 1 600 764 Kč 

  

VII. REZERVA 
1 667 462 Kč 

CELKEM ZA SEDNOU ČÁST 1 667 462 Kč 

  

CENA OBJEKTŮ (BEZ DPH) 

47 020 649 Kč 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha . 3 

Výpo et parkovacích stání 

Varianta A 



VÝPO ET PARKOVACÍCH STÁNÍ 

Varianta A 

 

Dle SN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

 

Celkový po et stání pro ešené území: 

 

 

 

N - celkový po et stání pro posuzovanou stavbu (posuzované území) 

Oo - základní po et odstavných stání 

Po - základní po et parkovacích stání 

ka - sou initel vlivu stupn  automobilizace pro posuzované území 

kp - sou initel redukce po tu stání pro dané území. Neuplat uje se u bytových staveb. 

 

Výpo et parkovacích stání pro bytovou ást: 

 

 

 

Na každou bytovou jednotku do 100 m2 p ipadá jedno parkovací stání  8 míst 

Na dv  bytové jednotky o jedné obytné místnosti p ipadá jedno parkovací stání  8 míst 

 

Dle informa ního portálu Magistrátu m sta Ostravy je nyní stupe  automobilizace 2,65, 

z ehož vyplyne interpolací sou initel ka 

Tabulka – ur ení sou initele vlivu stupn  automobilizace pro dané území 

 

návrh 16 parkovacích míst + 8 bezbariérových stání 

(dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívaní 

staveb je posta ující, vzhledem k šestnácti parkovacím míst m, pouze jedno bezbariérové 



parkovací stání pro osoby ZTP. Protože se v domech nachází osm bytových jednotek k tomu 

ur ených, proto bylo navrženo osm bezbariérových parkovacích stání.) 

 

Výpo et parkovacích stání pro komer ní ást: 

 

 

 

1. Ordinace léka e 

Na zdravotnický personál ordinace p ipadá 0,33 parkovacího místa  1 místo 

Na dva pacienty ordinace p ipadá jedno parkovací místo  4 místa 

 

Dle informa ního portálu Magistrátu m sta Ostravy je nyní stupe  automobilizace 2,65, 

z ehož vyplyne interpolací sou initel ka 

 

Kp, sou initel redukce po tu stání závisí na stupni úrovn  dostupnosti daného území a jeho 

charakteru. Dané území je charakterizováno velikostí obce do 50 000 obyvatel a velni nízkou 

kvalitou dostupnosti. 

 

 návrh 5 parkovacích stání + 2 bezbariérové stání 

(dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívaní 

staveb je posta ující, vzhledem k p ti parkovacím míst m, pouze jedno bezbariérové 

parkovací stání pro osoby ZTP. Protože se p edpokládá zvýšený pohyb osob se zdravotním 

omezením, proto byly navrženy dv  bezbariérové parkovací stání.) 

 

2. Prodejna 

Na každých 50 m2 prodejní plochy p ipadá 1 parkovací stání. Plocha obchodu je 57,61 m2, 

což znamená, že této ploše odpovídá 1,15 stání. 

 

Dle informa ního portálu Magistrátu m sta Ostravy je nyní stupe  automobilizace 2,65, 

z ehož vyplyne interpolací sou initel ka 

 



Kp, sou initel redukce po tu stání závisí na stupni úrovn  dostupnosti daného území a jeho 

charakteru. Dané území je charakterizováno velikostí obce do 50 000 obyvatel a velni nízkou 

kvalitou dostupnosti. 

 

 návrh 1 parkovací stání 

 

Celkový po et pot ebných parkovacích míst je 32. Dle projektové dokumentace budou 

parkovací místa rozd lena takto: 

- Osm parkovacích míst plus ty i parkovací místa pro osoby ZTP u objektu 1 

(severním sm rem od nov  zbudované komunikace) 

- Šest parkovacích míst plus šest parkovacích míst pro osoby ZTP u objektu 2 

(jižním sm rem od nov  zbudované komunikace)  

 

Vzhledem k tomu, že se v objektu 1 nachází prodejna, celkový po et parkovacích stání 

bude navýšen na celkový po et 24 parkovacích míst plus deset bezbariérových 

parkovacích míst  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha . 4 

Výpo et parkovacích stání 

Varianta B 

  



 

VÝPO ET PARKOVACÍCH STÁNÍ 

Varianta B 

 

Dle SN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

 

Celkový po et stání pro ešené území: 

 

 

 

N - celkový po et stání pro posuzovanou stavbu (posuzované území) 

Oo - základní po et odstavných stání 

Po - základní po et parkovacích stání 

ka - sou initel vlivu stupn  automobilizace pro posuzované území 

kp - sou initel redukce po tu stání pro dané území. Neuplat uje se u bytových staveb. 

 

Výpo et parkovacích stání pro bytovou ást: 

 

 

 

Na každou bytovou jednotku do 100 m2 p ipadá jedno parkovací stání  4 míst 

Na dv  bytové jednotky o jedné obytné místnosti p ipadá jedno parkovací stání  4 míst 

 

Dle informa ního portálu Magistrátu m sta Ostravy je nyní stupe  automobilizace 2,65, 

z ehož vyplyne interpolací sou initel ka 

Tabulka – ur ení sou initele vlivu stupn  automobilizace pro dané území 

 

návrh 8 parkovacích míst + 4 bezbariérových stání 

(dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívaní 

staveb je posta ující, vzhledem k šestnácti parkovacím míst m, pouze jedno bezbariérové 



 

parkovací stání pro osoby ZTP. Protože se v domech nachází ty i bytové jednotky k tomu 

ur ených, proto byly navrženy ty i bezbariérové parkovací stání.) 

 

Výpo et parkovacích stání pro komer ní ást: 

 

 

 

1. Ordinace léka e 

Na zdravotnický personál ordinace p ipadá 0,33 parkovacího místa  1 místo 

Na dva pacienty ordinace p ipadá jedno parkovací místo  4 místa 

 

Dle informa ního portálu Magistrátu m sta Ostravy je nyní stupe  automobilizace 2,65, 

z ehož vyplyne interpolací sou initel ka 

 

Kp, sou initel redukce po tu stání závisí na stupni úrovn  dostupnosti daného území a jeho 

charakteru. Dané území je charakterizováno velikostí obce do 50 000 obyvatel a velni nízkou 

kvalitou dostupnosti. 

 

 návrh 10 parkovacích stání + 4 bezbariérové stání 

(dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívaní 

staveb je posta ující, vzhledem k deseti parkovacím míst m, pouze jedno bezbariérové 

parkovací stání pro osoby ZTP. Protože se p edpokládá zvýšený pohyb osob se zdravotním 

omezením, proto byly navrženy ty i bezbariérové parkovací stání.) 

 

2. Prodejna 

Na každých 50 m2 prodejní plochy p ipadá 1 parkovací stání. Plocha obchodu je 57,61 m2, 

což znamená, že této ploše odpovídá 1,15 stání. 

 

Dle informa ního portálu Magistrátu m sta Ostravy je nyní stupe  automobilizace 2,65, 

z ehož vyplyne interpolací sou initel ka 

 



 

Kp, sou initel redukce po tu stání závisí na stupni úrovn  dostupnosti daného území a jeho 

charakteru. Dané území je charakterizováno velikostí obce do 50 000 obyvatel a velni nízkou 

kvalitou dostupnosti. 

 

 návrh 2 parkovací stání + 1 bezbariérové stání 

 

Celkový po et pot ebných parkovacích míst je 29. Dle projektové dokumentace budou 

parkovací místa rozd lena takto: 

- Jedenáct parkovacích míst plus ty i parkovací místa pro osoby ZTP                

objektu 1 (v severní ásti ešeného území) 

- Jedenáct parkovacích míst plus ty i parkovací místa pro osoby ZTP                

objektu 2 (v jižní ásti ešeného území)  

 

Vzhledem k tomu, že se v objektu 1 a 2 nachází prodejna, celkový po et parkovacích 

stání bude navýšen na celkový po et 22 parkovacích míst plus 8 bezbariérových 

parkovacích míst  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha . 5 

Fotodokumentace 

  



Letecký snímek lokality Na Jánské 

 

Severozápadní pohled. 



Severovýchodní pohled.  

 

Východní pohled. 

 


