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1 ÚVOD 
 

Cílem bakalářské práce je návrh vhodného funkčního a prostorového vyuţ ití území. 

Pro zpracování je zvolena lokalita „Jasénky“ ve městě Hlučíně, která je dle územního plánu 

vymezena pro individuální bydlení městského charakteru, případně individuální bydlení 

vesnického charakteru. Návrh zástavby je podmíněn zpracováním územní studie, která bude 

řešit dopravní obsluţ nost vymezeného území a napojení na sítě technického vybavení. 

Při návrhu uličních ploch, rozparcelování území a umísťování staveb jsou respektovány 

regulační prvky územního plánu. 

 

Na základě shromáţ děných podkladů bylo provedeno posouzení současného stavu 

lokality. Návrh řešení vychází rovněţ  ze znalosti území. V první fázi byly zpracovány tři 

varianty koncepčního řešení území s tím, ţ e jedna varianta je pak dovedena do konečné 

podoby. Práce obsahuje také vizualizaci vybrané varianty urbanistického řešení. 
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2 STRUČNÁ REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

 

2.1 Základní pojmy 

 

Urbanismus obsahuje metody, postupy a činnosti k harmonickému usměrnění lidského 

osídlení. Vychází z architektury. Vyuţ ívá se při řešení zástavby měst, obcí a krajiny, často 

jako nástroj v územním plánování. Cílem urbanismu je koordinace ploch, prostorů a objektů 

určitého území pro dosaţ ení ţ ádaného – optimálního – výsledku podle předem definovaných 

poţ adavků. [1] 

 

Územní plánování je soustavná činnost pro usměrnění vývoje v určitém území. Obecným 

cílem územního plánování je optimální vyuţ ití území podle kritérií ekonomických, 

kulturních, stavebně technických a ekonomických. Konkrétním cílem je zlepšit vybavení 

a funkci území pro stanovené účely v souladu se zajištěním přírodních a civilizačních hodnot. 

[1] 

 

Územní plán je projekt (dokumentace) záměru jak uspořádat území v budoucích letech. 

Konkrétně obsahuje určení ploch v území k vyuţ ití rozlišenému podle hlavních účelů, tzv. 

funkční vyuţ ití ploch. Podle povahy těchto ploch pro ně ještě určuje prostorové parametry, 

např. výškové zónování zástavby, prostorová ochranná pásma. Dále obsahuje řešení 

podzemních i nadzemních inţ enýrských sítí a objektů. [1] 

 

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 

plošného a prostorového uspořádání (dále jen „urbanistická koncepce“), uspořádání krajiny 

a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména 

zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo 

opětovnému vyuţ ití znehodnoceného území (dále jen „plocha přestavby“), pro veřejně 

prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky 

pro vyuţ ití těchto ploch a koridorů. [6] 

 

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje moţ ná řešení vybraných problemů, případně 

úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, 

územního systému ekologické stability, které vy mohly významně ovlivňovat nebo 

podmiňovat vyuţ ití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. [6] 
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Funkční vyuţ ití ploch je územně plánovací členění řešeného území na dílčí plochy odlišné 

svým specifickým určením. Kromě funkčního, tj. účelového vyuţ ití plochy lze pouţ ít ještě 

např. členění plochy podle fyzikálně-technických parametrů, např. podle intenzity (hustoty) 

zástavby, hustoty osídlení ad. [1] 

 

Stavební pozemek je pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený 

k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem. [6] 

 

Stavbou pro bydlení se rozumí bytový dům, ve kterém více neţ  polovina podlahové plochy 

odpovídá poţ adavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena; rodiný dům, ve kterém 

více neţ  polovina podlahové plochy odpovídá poţ adavkům na trvalé bydlení a je k tomuto 

účelu určena; rodinný dům můţ e mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní 

a jedno podzemní podlaţ í a podkroví. [9] 

 

Koridor je plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo 

opatření nestavební povahy. [6] 

 

Technická infrastruktura je souhrn ploch, podzemních a nadzemních staveb a zařízení 

zpravidla nevýrobního charakteru, která mají umoţ ňovat řádný provoz území včetně 

výrobních činností. Definice technické infrastruktury výčtem (taxativní): vodovody, 

kanalizace, zásobování elektrickou energií, plynem, teplem, telekomunikace a ostatní spoje 

včetně televizního signálu, dopravní zařízení, ochrana před škodlivými účinky přírody 

(úpravy toků a protipovodňová opatření) a lidí (odstraňování odpadů), péče o zeleň a čistotu 

prostředí. [1] 

 

Sítě technického vybavení jsou nadzemní nebo podzemní vedení včetně armatur, zařízení 

a konstrukcí na vedení, zabezpečující napojení území, obcí, jejich částí a staveb na jednotlivé 

druhy technického vybavení; podle účelu jsou sítě technického vybavení energetické 

(elektrická silová vedení, plynovodní a tepelná), vodovodní, stokové a telekomunikační, 

popřípadě jiná vedení (například produktovody). [4] 

 

Sítě technického vybavení jsou kabely či potrubí včetně armatur a objektů na vedení, 

zabezpečující napojení území měst, obcí, jejich částí a jednotlivých objektů na jednotlivé 
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druhy technického vybavení. Podle územní působnosti, funkčního a kapacitního významu se 

vedení technického vybavení dělí na 4 kategorie. [13] 

 

2.2 Obecné poţadavky na výstavbu 

 

Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení 

v kvalitním prostředí, umoţ ňujícím nerušený a bezpečný pobyt a kaţ dodenní rekreaci 

a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. Plochy bydlení 

zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky související 

dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. [9] 

 

Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění 

podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství 

a k zajištění podmínek pro jejich uţ ívání v souladu s jejich účelem. Plochy veřejných 

prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejného 

prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského 

vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. [9] 

 

Pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci 

Na pozemcích staveb pro bydlení lze umístit stavbu bytového nebo rodinného domu a dále 

stavby, terénní úpravy a zařízení, nezbytné k bezpečnému uţ ívání pozemků, bezprostředně 

souvisejícím a podmiňující bydlení. Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehoţ  součástí je 

pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném 

provozu lze tuto šířku sníţ it aţ  na 6,5 m. [9] 

 

Vzájemné odstupy staveb 

Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší neţ  7 m 

a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší neţ  2 m. Ve zvlášť 

stísněných územních podmínkách můţ e být vzdálenost mezi rodinnými domy sníţ ena aţ  

na 4 m, pokud v ţ ádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností. [9] 
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3 REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH POZNATKŮ O VYMEZENÉM ÚZEMÍ 

 

3.1 Poloha města 

 

Město Hlučín se rozkládá na úpatí Hlučínské pahorkatiny. Jeho poloha je na spojnici Ostravy 

(12 km) a Opavy (25 km) v blízkosti státních hranic s Polskem. Jiţ ní část města sahá aţ  

k meandrům řeky Opavy. Severní část Města zasahuje do zvlněné Opavské pahorkatiny. 

Na nejvýchodnějším výčnělku Nízkého Jeseníku leţ í městská část Borovníky. Město Hlučín 

sousedí na severní straně s obcemi Darkovice a Vřesina u Opavy, na západní straně s obcemi 

Kozmice a Dobroslavice, z jihu s obcemi Děhylov a s městem Ostravou, katastrálními 

územími Martinov ve Slezsku a Hošťákovice a z východu s obcemi Ludgeřovice, 

Markvartovice a Šilheřovice. 

 

Město má významnou spádovost k ostravské průmyslové aglomeraci a k aglomeraci 

opavské, ve kterých nachází zaměstnání převáţ ná část hlučínských občanů. Co se týká výroby 

v Hlučíně, je zde tiskařský a polygrafický průmysl, ale také dřevařský, stavební a strojírenský. 

Město Hlučín se řadí do kategorie středně velkých měst. 

 

Příroda v okolí města, kulturní památky a moţ nosti rekreace upevňují jeho turistický 

význam v regionu. Patří k centrům bývalého opavského okresu.  Svými téměř 15 000 

obyvateli se řadí do kategorie středně velkých měst s katastrální výměrou 2 113 ha. 

 

3.2 Historie města 

 

Město Hlučín bylo zaloţ eno roku 1256 českým králem Přemyslem Otakarem II. První 

písemná zmínka je z roku 1303. Město bylo majetkem opavských kníţ at aţ  do poloviny 

15. století. Bernard ze Zvole, který dostal Hlučín do vlastnictví v roce 1518, dal město 

obehnat hradbami. Do města směřovaly dvě vstupní brány, ostravská směrem na východ 

a opavská směrem na západ. Dodnes jsou zachovány části hradeb.  

 

Původní hrad ze 14. století byl přestavěn po velkém poţ áru města v roce 1616 

na renesanční zámek, který byl později upravený na trojkřídlý barokní objekt při zachování 

jeho původní stavební dispozice. Zámek byl architektonicky změněn přestavbami v 19. a 20. 

století.  
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Obr. 1 

 

V letech 1742 - 1920 a 1938 - 1945 bylo město součástí německého území. Připojení 

k Prusku v roce 1742 přerušilo obchodní tepnu Opava – Krakow a Hlučín město hospodářsky 

utrpělo. V roce 1913 bylo vybudováno ţ elezniční spojení z Hlučína do Kravař a odtud 

do Opavy, stejně jako do Chuchelné a Ratiboře. V roce 1921 bylo zavedeno autobusové 

spojení Hlučína s Ostravou. Roku 1925 byla zahájena doprava na prodlouţ ené ţ elezniční trati 

Hlučín – Petřkovice. 

 

V roce 1927 byla postavena hornická kolonie. V roce 1928 se začal zřizovat městský 

park. Po druhé světové válce v roce 1947 proběhla výstavba jednoposchoďových domů 

pro horníky za bývalou hornickou kolonií a dále v letech 1951 a 1952 výstavba první etapy 

nového sídliště OKD. V roce 1966 bylo započato s výstavbou sídliště Hlučín – Rovniny. 

Stavba stadionu byla započata v roce 1953, kulturní dům byl postaven v roce 1961. První 

tenisové kurty byly vybudovány v roce 1968. 

 

3.3 Památkové objekty 

 

K významným památkám náleţ í vedle zámku farní kostel sv. Jana Křtitele s gotickým jádrem 

z r. 1378 a renesanční kaplí z roku 1608. Kostel sv. Jana Křtitele byl několikrát upravován 

renesančně a barokně. Fara při kostele je doloţ ena jiţ  v roce 1392. V roce 1829 byly zbořeny 

městské hradby. Aţ  do roku 1661 byly všechny budovy s výjimkou farního kostela a zámku 

dřevěné. V roce 1538 byl postaven dřevěný hřbitovní kostel sv. Markéty a zaloţ en městský 
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špitál. Barokní hřbitovní kostel sv. Markéty z roku 1742 byl obnoven po poţ áru roku 1802. 

Tvoří dominantu vjezdu do města. Ohradní zeď kolem hřbitova jako součást areálu 

hřbitovního kostela byla postavena v 19. století. 

 

 
Obr. 2 

 

Škola byla v Hlučíně jiţ  v roce 1522. Novější školní budovy byly postaveny v letech 

1839 a 1885, gymnázium pak v roce 1924. 

Historické centrum města bylo vyhlášeno památkovou zónou. Nachází se zde radnice 

z r. 1868. 

Na místě ţ idovského hřbitova z roku 1814 zničeného nacisty vzniklo pietní místo. 

Ve městě je také velké pohřebiště Rudé armády. Novogotický evangelický kostel pochází 

z roku 1862, nyní galerie Červený kostel. 

 

 
Obr. 3 
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Na bývalém evangelickém hřbitově stojí klasicistní mauzoleum rodiny Wetekampovy 

z roku 1898. Na místě ţ idovského hřbitova z roku 1814 zničeného nacisty vzniklo pietní 

místo. Ve městě je také velké pohřebiště Rudé armády. 

 

Na Vinné hoře stával vrchnostenský dvůr. Muzeum Hlučínska bylo zaloţ eno roku 

1948, od roku 2005 sídlí v zámku. K významným stavbám patří Kremerův dům na ulici 

Čs. armády postavený v roce 1933-34 podle projektu Čestmíra Šlapety. V roce 1936 byla 

započata výstavba kasáren.  

 

V místní části Darkovičky je areál mohutného opevnění z let 1935 - 1938 se 

zpřístupněnými objekty. 

 

3.4 Přírodní podmínky 

 

3.4.1 Geomorfologie 

Území města je morfologicky mírně členité, výšky povrchu nepřevyšují 321 m.n.m. Nejníţ e 

poloţ enou je řeka Opava. Katastrální území Hlučína se rozkládá v nadmořské výšce 215 – 

287 m n.m., Bobrovníky 230 – 321 m n.m., Darkovičky 240 – 283 m n.m. Katastr 

Bobrovníků má nejvyšší nadmořskou výšku z celého Hlučínska (321). 

 

3.4.2 Klimatologie 

Území leţ í v mírně teplé, mírně vlhké aţ  vlhké oblasti s mírnou zimou. Průměrná roční 

teplota vzduchu je 8o C. Průměrné roční sráţ ky činí 626 mm. Denní střední teplota 

v nejchladnějším měsíci (lednu) je - 2,4o C, počet dnů během roku s teplotou niţ ší neţ  12° C 

je 228 a počet dnů s teplotou vyšší neţ  10o C je 160. Převládající směry větrů jsou jihozápadní 

a severní. 

 

3.4.3 Charakteristika zeleně 

Největší část území zaujímají zemědělsky obdělávané půdy - 49%. Další největší rozlohu 

tvoří zastavěné a ostatní plochy - celkem 21,3%. Lesní porosty jako nejdůleţ itější stabilizační 

prvek zeleně zaujímají 12%, trvalé travní porosty 9,3% z celkové výměry ploch. Přírodními 

dominantami jsou chráněné území pod Vinnou horou, masiv Bobrovnického 

a Ludgeřovického lesa, údolí Jasénky, lokalita Březiny, Davídka. Ráz krajiny ovlivňuje i lesní 
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porost Štípků na katastru Markvartovic, lesní porost Vodního dolu a Zlodějských dolů 

na katastru Vřesiny. 

 

3.5 Dopravní a technická infrastruktura 

 

3.5.1 Ţelezniční doprava 

Městem Hlučínem prochází ţ elezniční trať lokálního charakteru č. 317 (Opava východ – 

Kravaře – Hlučín), která má v Hlučíně koncovou ţ elezniční stanici. Na ni navazují vlečky 

Zemědělského druţ stva Hlučín, skladu Jednoty a Stáčírny pohonných hmot. 

 

3.5.2 Autobusová doprava 

Je zajišťována meziměstskými autobusy různých autodopravců (Veolia Transport 

Morava a.s., TQM - holding s.r.o. Opava, Radovan Maxner, Ludgeřovice) a na jejich linkách 

platí tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Jedná se o linky 

z Ostravy směr Opava, Ostrava, Píšť, Hať, Třebom, Štěpánkovice a zpět. 

 

Na území města je dále zajištěna přeprava osob částečně i autobusy Dopravního 

podniku Ostrava a.s., jejichţ  linky umoţ ňují spojení obyvatel mezi Hlučínem a Ostravou 

v rámci městské hromadné dopravy. 

 

Pro hromadnou dopravu osob má největší význam s nejfrekventovanějším uzlem 

autobusové nádraţ í Hlučín, které má však převáţ ně průjezdný charakter pro linky obsluhující 

jiţ  uvedené obce v severovýchodní části okresu Opava.  

 

Ze středu navrţ ené zástavby je docházková vzdálenost na nejbliţ ší zastávku hromadné 

dopravy 600 m. Další zastávky a autobusové nádraţ í jsou v docházkové vzdálenosti 1 000 m 

a více. 

 

3.5.3 Státní silnice: 

Územím města procházejí níţ e uvedené komunikace, kterým lze přisoudit toto zatřídění: 

 stávající silnice I/56 - komunikace sběrná s funkcí dopravně-obsluţ nou (B2) – směr 

Opava – Kravaře – Ostrava – Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Bílá 

 silnice II/469 - komunikace sběrná s funkcí dopravně-obsluţ nou (B2) – směr Ostrava-

Poruba – Děhylov – Hlučín – Hať – státní hranice s Polskem 
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 silnice III/01137 - komunikace obsluţ ná s funkcí obsluţ nou (C2) – směr Hlučín – 

Bobrovníky – Ostrava 

 silnice III/4695 - komunikace obsluţ ná s funkcí obsluţ nou (C2) – směr Darkovičky – 

Vřesina – Píšť 

 

 
Obr. 4 

 

 silnice III/4698 - komunikace obsluţ ná s funkcí obsluţ nou (C2) – směr Darkovičky – 

Darkovice – Hať 

 silnice III/46611 - komunikace obsluţ ná s funkcí obsluţ nou (C2) – směr Hlučín-

Ludgeřovice-Ostrava-Petřkovice.  

 

Řešené území leţ í nedaleko silnice III/01137 směrem na Bobrovníky a Ostravu. Tato 

komunikace navazuje v centru města na silnici I/56, která propojuje směr na Opavu a Ostravu. 

Z této komunikace se lze napojit na silnici II/469, která spojuje směry Ostrava-Poruba a Hať, 

kde je státní hranice s Polskem. Dopravní tepny jsou zřejmé z obr. č. 5. 

 

3.5.4 Inţenýrské sítě 

Napojení obyvatel na inţ enýrské sítě v Hlučíně: 

 zemní plyn – 100% 

 vodovod – 95% z vlastních vrtů, zbytek z Ostravského oblastního vodovodu  
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 kanalizace – 75% objektů napojeno na městskou čistírnu odpadních vod, ostatní objekty 

mají odpadní vody předčištěny v septicích a následně vypouštěny do místních vodotečí. 

 elektrická energie – 100% 

 

Zásobování plynem je řešeno prostřednictvím společnosti RWE Distribuční 

sluţ by, a.s. Zásobování vodou a odkanalizování včetně napojení na ústřední čistírnu 

odpadních vod obstarává firma Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Dodavatelem el. energie 

je společnost ČEZ Distribuce, a.s. 

 

3.6 Občanské vybavení: 

Na území Hlučína se nachází 5 mateřských škol, dále pak 5 základních škol a další školská 

zařízení jako Gymnázium Josefa Kainara, Odborné učiliště a praktická škola, Základní 

umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského a Dům dětí a mládeţ e. 

 

Co se týká zdravotnictví, ve městě se nachází poliklinika, jejíţ  součástí jsou různé 

privátní praxe. Dále se na území Hlučína nacházejí privátní lékařské praxe na ulici Hluboká, 

Zahradní, Hornická, Školní, Ostravská, Hrnčířská. V Hlučíně se nachází domov důchodců, 

charitní ošetřovatelská a pečovatelská sluţ ba a ústav sociální péče pro mládeţ . 

 

Ve městě se nachází celkem 7 ubytovacích zařízení. Dalšími zařízeními občanské 

vybavenosti jsou kulturní dům, galerie, muzeum na zámku a areál čs. opevnění Darkovičky. 

 

Obchodní síť je zastoupena v různých částech města, kromě maloobchodních prodejen 

se zde nacházejí i supermarkety Billa, Lidl, Hruška a Penny Market. V centru města, 

ale i v okrajových částech se nacházejí různé specializované prodejny. 

 

Sluţ by zastupuje Česká pošta na ul. Školní, ul. Nový svět, ul. Poţ árnická, Policie ČR 

na ul. Dr. Beneše, Pohřební sluţ ba na ul. Školní a Mírové náměstí, Hasičský záchranný sbor 

MSK na ul. Opavská, Profesionální poţ ární stanice Hlučín na ul. Celní a Hasičská zbrojnice 

na ul. Nový svět a ul. Poţ árnická. Městský úřad Hlučín sídlí na Mírovém náměstí. Ve městě 

je dále Úřad práce na ul. ČSA, Finanční úřad na ul. ČSA a Farní úřad na ul. Farní. Ve městě 

je několik hřbitovů. Městský hřbitov na ul. Školní, Hřbitov Rudé armády s památníkem 

na ul. Ostravské, Ţidovský hřbitov na ul. Rovniny a nejnovější hřbitov Březiny 

na Malánkách.  
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4 LOKALITA PRO ZÁSTAVBU 

 

Řešené území se nachází v katastrálním území Hlučín. Plocha určená pro rodinnou zástavbu 

je o výměře 58 085 m2. Oblast je vymezena ze severu obsluţ nou komunikací Jasénky, z jihu 

chráněným územím pod Vinnou horou, z východu údolím Jasénky a ze západu místní 

komunikací Vinohradská. Navazuje z východní strany na souvislou zástavbu podél ulice 

Vinohradské. Hranice zástavby je vymezena hranicí zastavitelného území. 

 

 
Obr. 5 

 

Lokalita leţ í v mírně členitém terénu Hlučínské pahorkatiny, mírně se svaţ uje 

jihovýchodním směrem. Největší část území zaujímají plochy zemědělsky obdělávané půdy. 

Další rozlohu tvoří zahrady a ostatní plochy. Lesní porosty se nachází ve vzdálenosti 50 m 

a více od hranice navrhovaného území.  

 

Území je přístupné ze severní strany z místní obsluţ né komunikace vedoucí 

ke starousedlostem u řeky Jasénky a ze západní strany z místní obsluţ né komunikace 

Vinohradská. Šířka komunikace Jasénky je cca 4,5 m, šířka komunikace Vinohradská je 

8,0 m. Na pozemcích se nenacházejí ţ ádné vzrostlé stromy. 
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4.1 Vstupní údaje 

 

Podklady ke zpracování bakalářské práce byly získány: 

 z územního plánu Města Hlučín na webových stránkách subjektu v elektronické podobě 

 z mapových podkladů poskytnutých Městským úřadem Hlučín v elektronické podobě 

 z mapových podkladů poskytnutých Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním 

v digitální podobě. 

 

Z webových stránek Města Hlučína jsem získala informace o Územním plánu Města 

Hlučín: 

 Textovou část územního plánu 

 Mapu komplexního návrhu Územního plánu města Hlučína 

 Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2004, kterou byla vyhlášena závazná část územního plánu 

města Hlučín, ze dne 30.6.2004 

 Přílohu č. I OZV č. 8 / 2004 REGULATIVY 

 

Z mapových podkladů poskytnutých Městským úřadem Hlučín v elektronické podobě: 

 Katastrální mapu území 

 Informace o inţ enýrských sítích 

 Informace o ochranném pásmu 

 

Z digitálních podkladů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního: 

 Katastrální mapu území 

 Výškopis a polohopis 

 Ortofotomapu 

 

Z vyjádření správců sítí: 

 Informace o poloze inţ enýrských sítí 

 Informace o ochranných pásmech 
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4.2 Vazba na územní plán 

 

Územní plán Hlučína byl schválen usnesením Zastupitelstva města Hlučína č.14/2004 dne 

29.6.2004, poslední změna byla schválena dne 15.12.2012 pod č.j. 11/9a. Závazná část 

Územního plánu města Hlučín, vyjádřená v regulativech, obsahuje základní zásady 

uspořádání území a limity jeho vyuţ ití. 

 

Správní území města Hlučína tvoří tři samostatné správní jednotky, a to Hlučín, 

Bobrovníky a Darkovičky. Zastavěné území katastru Hlučín je rozděleno do více 

urbanistických celků. Řešené území se nachází v celku Jasénky a lokalita starého mlýna. 

 

Ve výkrese „B.4. Výkres zonace”, který je přílohou územního plánu, je území města 

rozčleněno do jednotlivých ploch podle navrhovaného funkčního vyuţ ití. Pro kaţ dou plochu 

je zpracováno funkční vyuţ ití formou rozdělení moţ ných funkcí a zařízení do tří kategorií 

podle vhodnosti a míry zastoupení. Nově stavěné, modernizované nebo rekonstruované 

stavby a zařízení musí odpovídat charakteristice dané funkční plochy. Stavby a zařízení, které 

funkčnímu vyuţ ití ploch neodpovídají nelze umístit a rovněţ  nelze povolit změny v uţ ívání 

staveb a ploch v rozporu se stanoveným funkčním vymezením. 

 

Vhodné jsou zařízení, které jsou hlavní, dominantní, charakteristické. Přípustné jsou 

zařízení, které mají k hlavní funkci doplňkový charakter. V území plošně a významově 

nepřevládají. Nepřípustné jsou zařízení, které jsou v zásadním rozporu s navrhovaným 

funkčním vyuţ itím ploch, nebo takové činnosti, které druhotně vyvolávají zvýšené poţ adavky 

na technickou infrastrukturu, zejména dopravní. Jejich umístění nelze v území povolit. 

Pro posouzení přípustnosti staveb a opatření v kategorii „přípustné” jsou rozhodující výlučně 

hlediska urbanistická a ochrana ţ ivotního prostředí. 

 

4.3 Rozdělení ploch podle výhledového funkčního vyuţ ití 

 

Ve smyslu § 29 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je území města rozděleno na území zastavěné 

– urbanizované a nezastavěné – neurbanizované. Do urbanizovaného území patří také řešené 

plochy: území individuálního bydlení městského charakteru (U-BIM) a území individuálního 

bydlení vesnického charakteru (U-BIV). 
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4.4 Limity území 

 

Limity vyuţ ití území představují hranici, kterou nelze překročit. Tvoří je ochranná pásma 

dopravních staveb, technické infrastruktury, průmyslových areálů, vodních staveb, vodních 

zdrojů, hřbitovů a krematorií, ochranná pásma v zemědělství, ochrana loţ iskových území, 

ochrana zvlášť chráněných území přírody, nemovitých kulturních památek a území. 

 

V řešeném území jsou limitujícím prvkem inţ enýrské sítě, které jsou vymezeny 

ochrannými pásmy. Je to vedení vysokého napětí VN 22 kVA, L 179, včetně ochranného 

pásma 7,0 m na obě strany od krajního vodiče a vedení výtlačného řadu kanalizační stoky 

z ocelového potrubí o dimenzi DN 300 včetně ochranného pásma 1,5 m od vnějšího okraje 

potrubí. 

 

Chráněné prvky přírody se v řešeném území nevyskytují. 

 

4.5 Širší vztahy 

 

Širší vztahy řešeného území jsou patrné z výkresu č. 1 v měř. 1:7 500. Uspořádání území 

vyplývá ze schváleného územního plánu.  

 

Co se týká občanského vybavení, v docházkové vzdálenosti 400 m ze středu navrţ ené 

zástavby se nachází ordinace zvěrolékaře na ulici Vinohradské a prodejna potravin 

a domácích potřeb Hruška, u které je nejbliţ ší telefonní budka. V docházkové vzdálenosti 

600 m je pneuservis na ulici Vinohradské a nejbliţ ší zastávka MHD Rovniny, u které je 

restaurace a telefonní budka. V okruhu do 800 m od území je večerka a další restaurace. 

Mateřská škola Cihelní, Základní škola Rovniny a víceúčelové hřiště přístupné veřejnosti se 

nachází ve vzdálenosti do 1 000 m. 

 

Severním směrem od řešené zástavby se nachází komplex lékařských ordinací, lékárna 

a další prodejny. Severozápadním směrem je kulturní dům a pěší zóna vedoucí do centra 

města. Na čtvercovém náměstí se nachází městský úřad v budově staré radnice, městská 

policie, lékárna, ordinace lékaře a spousta obchůdků a restaurací. Kousek od náměstí je pak 

autobusové nádraţ í. Západním směrem je Hlučínské jezero, sportovně rekreační areál.  
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Územím města prochází silnice I/56 spojující směry Ostrava – Opava, silnice II/469 

spojující směry Ostrava-Poruba a Hať, kde je státní hranice s Polskem, silnice III/01137 

směrem na Bobrovníky a Ostravu, silnice III/4695 směrem na Darkovičky, Vřesinu a Píšť, 

silnice III/4698 směrem na Darkovičky, Darkovice a Hať a silnice III/46611 směrem 

na Ludgeřovice, Ostravu a Petřkovice. 

 

4.6 Vlastnické vztahy 

 

Vlastnické vztahy k jednotlivým pozemkům jsou znázorněny ve výkrese č. 4 a rozepsány 

v příloze č. 5. Z výkresu je patrno, ţ e 72 % plochy je ve vlastnictví soukromých osob, 19 % 

plochy je ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR a 9 % plochy vlastní Město Hlučín. 

 

 Obr. 6 
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4.7 Význam řešeného území 

 

Území individuálního bydlení městského charakteru je navrţ eno jako území bydlení 

nízkopodlaţ ní formy zástavby městského charakteru a zařízení občanského vybavení 

odpovídající významem danému místu. Vhodné funkční vyuţ ití je pro rodinné domy, 

převáţ ně 1 - 2 podlaţ ní se střechami tvarovanými ve sklonech 35o a více, v odůvodněných 

případech moţ no pouţ ít segmenty či jiné architektonické prvky. Velikost pozemků 

pro zástavbu je v rozmezí 400 - 1 200 m2. Přípustné je umístění zařízení obchodu a veřejného 

stravování pro potřebu obyvatel území, zařízení nerušících sluţ eb pro denní potřebu obyvatel 

bez zvýšených nároků na dopravní zatíţ ení území. Zařízení nerušících sluţ eb nesmí svou 

plošnou výměrou přesáhnout 1/3 plochy objektu pro bydlení, na jehoţ  pozemku je umístěno. 

Doplňkové stavby na pozemcích RD. Příslušné komunikace pěší, cyklistické, motoristické 

a MHD. Nezbytné technické vybavení území. Doprovodné sadové úpravy liniové a plošné. 

Bytové domy do výšky 2. NP + podkroví v urbanisticky zdůvodněných případech. Zařízení 

pro informace, reklamu a propagaci. V území individuálního bydlení městského charakteru je 

nepřípustné umisťovat objekty a zařízení zemědělské a průmyslové výrob, zařízení sluţ eb 

s rušivými vlivy. 

 

Území individuálního bydlení vesnického charakteru je vyhrazeno pro bydlení 

nízkopodlaţ ní formy zástavby vesnického charakteru, zařízení občanského vybavení 

odpovídající významem danému území. Vhodné funkční vyuţ ití je pro rodinné domy, 

převáţ ně 1 -2 podlaţ ní se střechami u novostaveb ve sklonech 35 - 45o, tvarově navazující 

na tradiční vesnické stavby Hlučínska, v odůvodněných případech mohu být střechy rovné, 

segmenty či jiné architektonické prvky, vţ dy ve vazbě na okolní zástavbu s výměrou 

pozemků v rozmezí 600 – 2 000 m2. Přípustné jsou drobné stavby pro hospodářskou činnost 

Garáţ e u novostaveb nutno řešit jako součást hlavního objektu. Dále zařízení obchodu 

a veřejného stravování pro potřeby obyvatel území, nerušící sluţ by pro denní potřeby 

obyvatel území, nerušící drobné provozy bez zvýšených nároků na dopravní zatíţ ení území. 

Zařízení nerušících sluţ eb nesmí svou plošnou výměrou přesáhnout 1/3 plochy objektu 

pro bydlení. U samostatných staveb nesmí tato mít větší zastavěnou plochu neţ  120 m2 včetně 

zpevněných ploch, můţ e být max. 1 podlaţ ní s podkrovím. Jako nepřípustné jsou objekty 

a zařízení zemědělské a průmyslové výroby, objekty a provozy soukromých zemědělců, které 

by vypočteným pásmem hygienické ochrany přesáhly hranice vlastního pozemku. 
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5 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Navrhované varianty zastavění území jsou v souladu s platným územním plánem. Organizace 

území, napojení na stávající komunikace a inţ enýrské sítě, je navrţ ena s ohledem na regulační 

podmínky stanovené územním plánem (uliční čáry, výšky a objemy zástavby, tvary střech).  

 

Studie obsahuje tři varianty řešení pro individuální bydlení v dané lokalitě. Jedna je 

pak zpracována do konečné podoby včetně návrhu obsluhy jednotlivých pozemků a řešení 

technické infrastruktury. Základní regulační prvky, tj. poloha obsluţ ných a obytných 

komunikací, jejich šířkové uspořádání, uliční a stavební čáry pro umísťování nových 

nadzemních objektů jsou patrné z výkresové části dokumentace. 

 

5.1 Varianta I 

 

Celková plocha určená pro zástavbu má rozlohu 58 085 m2, z toho plocha pro individuální 

bydlení je 44 137 m2, plocha komunikací je 5 213 m2 a plocha veřejné zeleně je 7 768 m2. 

Celkem je navrţ eno 67 pozemků k zastavění a 32 parkovacích stání, z toho je 10 vyhrazených 

pro osoby ZTP a ZTPP. 

 

Základní regulační prvky, tj. poloha obsluţ ných a obytných komunikací, jejich šířkové 

uspořádání, uliční a stavební čáry pro umísťování nových nadzemních objektů jsou patrné 

z výkresu č. 5 Urbanistický návrh – varianta I. 

 

První varianta řešení vychází ze zachování nadzemního vedení vysokého napětí 

a plánované přeloţ ky kanalizačního sběrače. V návrhu je nutno respektovat ochranné pásmo 

vedení VN 22 kVA v šířce 7 m na obě strany, které křiţ uje řešené území v horní třetině. 

Předpokladem realizace návrhu je řešení přeloţ ky kanalizačního sběrače. Jedná se o výtlačný 

řad z ocelového potrubí o dimenzi DN 300, který bude přeloţ en do přilehlé komunikace. 

Přeloţ ka je navrţ ena ve výkrese č. 3 Limity v území. 

 

5.1.1 Umístění a plocha komunikací  

Plocha navrţ ených komunikací je 5 213 m2, z toko komunikace pro motorová vozidla jsou 

na ploše 4 095 m2 a komunikace pro pěší na ploše 1 118 m2. U této varianty je dopravní 

obsluţ nost tvořena dvěma souběţ nými ulicemi, které jsou napojené na jednu ulici kolmou. 
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Komunikace jsou navrţ eny oboustranně průjezdné spojující ulici Jasénky na severní straně 

a ulici Vinohradskou na straně západní. Jsou obousměrné, navrhovaná šířka jízdního pruhu je 

3,0 m. Prostor místní komunikace vymezený oplocením je 9,0 m. V přidruţ eném prostoru je 

chodník o šířce 1,5 m. Nově navrţ ené komunikace budou vymezeny osazením obrubníků. 

Jejich povrch bude ţ ivičný. 

 

Podél průjezdných komunikací jsou jednostranně navrţ eny dláţ děné chodníky v šířce 

2,0 m s výškovým oddělením prostoru pro pěší. Povrch zpevněných ploch je navrţ en 

z betonové zámkové dlaţ by tl. 60 mm. Lemování chodníků bude tvořeno z betonových 

obrubníků uloţ ených do betonu. Odvodnění zpevněných ploch bude sklonem max. 5% 

směrem ke komunikaci. 

 

V místě napojení nových ulic na stávající komunikace navrţ eny jsou navrţ eny prvky 

na zklidnění dopravy, a to dva příčné prahy. Poloměr vnitřní obruby je 8,0 m. V obytné zóně 

je stanovena maximální rychlost 30 km/hod. Provoz bude upraven dopravním značením. 

 

Samostatné vjezdy k nemovitostem budou propojeny na navrhované komunikace 

chodníkovými přejezdy dláţ děnými zámkovou dlaţ bou střední velikosti. Nájezdní hrana 

vjezdů bude sníţ ena na výšku 20 mm. V hranách kaţ dého přejezdu podél sníţ ené obruby 

budou provedeny hmatové úpravy. Konstrukce pojízdných zpevněných ploch je navrţ ena 

z betonové zámkové dlaţ by tl. 80 mm. 

 

Návrh dále obsahuje dvě parkoviště, která jsou umístěna v ochranném pásmu vedení 

vysokého napětí. Jedno na severozápadní straně území a jedno na jihovýchodní straně řešené 

plochy. Na kaţ dém parkovišti je 12 parkovacích míst, z toho dvě vyhrazená stání pro osoby 

ZTP a ZTPP. Podél komunikace také vzniknou parkovací stání. Před územím parku jsou 

navrţ ena podélná parkovací stání v počtu 6 ks, z nichţ  dvě slouţ í jako vyhrazená stání 

pro osoby ZTP a ZTPP. Parkovací a odstavné plochy budou provedeny ze zámkové dlaţ by.  

 

U pěších komunikací v parcích bude provedena štěrková úprava. Jejím smyslem je 

napodobení přírodního povrchu. Povrchy budou provedeny z těţ eného kameniva. Plochy 

ve svahu musí být členěny příčnými obrubníky, aby bylo zabráněno erozi vlivem stékající 

vody.  
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5.1.2 Typy objektů zástavby 

Pro individuální bydlení je navrţ eno celkem 67 rodinných domů. Formou řadové zástavby je 

řešeno 49 ks rodinných domů na pozemcích o rozloze od 420 m2 do 1 045 m2. Dále jsou 

rozmístěny dva typy samostatně stojících rodinných domů. První typ je v počtu 9 ks a je 

rozmístěn na pozemcích o rozloze od 780 m2 do 1 040 m2, druhý typ také v počtu 9 ks 

na pozemcích o rozloze od 900 m2 do 1 158 m2. Umístění domů vychází z obecně 

technických poţ adavků na výstavbu a limitujících prvků pro zástavbu. 

 

Řadové domy budou jednopodlaţ ní s přistavěnou garáţ í a obyvatelným podkrovím. 

Střechy budou sedlové se sklonem minimálně 35o. Zastavěná plocha jedné parcely je 123 m2 

bez zpevněných ploch. Domy budou umístěny v řadách po třech aţ  šesti domech. Celkem šest 

bloků po šesti domech, dva bloky po pěti domech a jeden blok se třemi domy v řadě. Příklad 

rodinného domu viz obr.  

 

 
Obr. 7 

 

Jeden typ samostatně stojících rodinných domů je navrţ en obdélníkového tvaru 

s jedním nadzemním podlaţ ím, podkrovím a přistavěnou garáţ í. Sedlová střecha bude mít 

sklon minimálně 35o. Zastavěná plocha jedné parcely je 138 m2 bez zpevněných ploch.  

 

Druhý typ rodinných domů bude čtvercového půdorysu. Je řešen podobně jako 

předchozí s jedním nadzemním podlaţ ím, podkrovím a vestavěnou garáţ í. Plocha zastavěná 

jedním objektem je 142 m2 bez zpevněných ploch. Střecha můţ e být členitější, například 

valbová nebo stanová s vikýřem. Střechy budou s minimálním sklonem 35o. 

 



21 

5.1.3 Technická infrastruktura 

Zásobování území pitnou vodou bude řešeno novou větvenou sítí, která bude napojena 

na stávající vodovodní řad z PVC potrubí o dimenzi D 160 v ulici Vinohradské. Umístění 

stávající sítě je vyznačeno v příloze vyjádření provozovatel společnosti Vodovody 

a kanalizace Hlučín, s.r.o. Vodovod bude uloţ en v přidruţ eném prostoru souběţ ně 

s komunikací v hloubce 1,5 m. 

 

Odvádění splaškových vod bude větvenou splaškovou kanalizací, která bude napojena 

stoky AB DN 400 v ulici Vinohradské. Jednotná kanalizace je zakončena městskou čistírnou 

odpadních vod. Stoka bude vedena v trase komunikace v hloubce 1,8 – 2,5 m podle 

konfigurace terénu. Umístění stávající sítě je vyznačeno v příloze vyjádření správce 

kanalizace. 

 

Dešťové vody z nových komunikací budou odváděny samostatnou dešťovou 

kanalizací do vsakovacího zařízení. Provozovatel kanalizace nesouhlasí s napojením 

dešťových vod z nově vzniklých staveb do jednotné kanalizace. Stoka bude vedena v trase 

komunikace. 

 

Zásobování elektrickou energií poskytuje společnost ČEZ Distribuce, a.s. Lokalita 

bude zásobována napojením na rozvod z nejbliţ ší trafostanice na ul. Marie Majerové. Vedení 

NN bude uloţ eno v přidruţ eném prostoru v hloubce 1,0 m. 

 

Zásobování plynem je řešeno prostřednictvím společnosti RWE Distribuční 

sluţ by, a.s. Napojení na stávající rozvodnou síť bude v ulici Vinohradské. STL plynovodní 

potrubí bude vedeno v přidruţ eném dopravním prostoru souběţ ně s komunikací 

s minimálním krytím 0,8 m. 

 

5.1.4 Veřejná zeleň 

Pro plochy veřejné zeleně je vyhrazeno 7 768 m2. Jedna část je v místě ochranného pásma 

vysokého napětí o rozloze 1 800 m2 a druhá část v jiţ ním cípu řešené plochy o rozloze 

5 968 m2. 

 

V první části se nachází ozeleněný park o rozloze 1 800 m2, který bude tvořit malou 

klidovou zónu uvnitř oblasti. Je umístěn mezi nově navrhovanými parkovišti a propojuje obě 
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komunikace novým chodníkem. Ve druhé části území vyhrazeného pro veřejnou zeleň 

o rozloze 5 968 m2 jsou plochy veřejné prostranství, které budou slouţ it jako park a hřiště 

pro děti. Hrací prvky jsou voleny pro děti do čtrnácti let. Ve svahu budou umístěny dvě 

lezecké stěny, z nichţ  jedna bude s lanem. Obě území budou vybavena vhodným mobiliářem, 

tj. lavičkami, odpadkovými koši apod. V parcích budou štěrkové komunikace pro pěší. 

 

5.2 Varianta II 

  

Celková plocha určená pro zástavbu je 58 085 m2, z toho plocha pro individuální bydlení je 

45 229 m2, plocha komunikací je 4 998 m2 a plocha veřejné zeleně je 7 120 m2. Návrh 

obsahuje celkem 58 pozemků k zastavění a 24 parkovacích stání, z toho je 6 vyhrazených 

stání pro osoby ZTP a ZTPP. Základní regulační prvky jsou patrné z výkresu č. 6 

Urbanistický návrh – varianta II. 

 

Druhá varianta vychází z přeloţ ení vedení vysokého napětí VN 22 kVA jiţ ně 

od navrhované plochy a z přeloţ ení kanalizačního sběrače z ocelového potrubí o dimenzi 

DN 300 do přilehlé komunikace. Přeloţ ka vedení vysokého napětí a výtlačného řadu je patrná 

z výkresu č. 3 – limity v území. 

 

5.2.1 Umístění a plocha komunikací  

Nově navrţ ené komunikace jsou na ploše 4 998 m2, z toko komunikace pro motorová vozidla 

jsou na ploše 3 828 m2 a komunikace pro pěší na ploše 1 170 m2. Pro dopravní obsluţ nost 

území je navrţ ena jedna průjezdná komunikace, která spojuje ulici Jasénky a ulici 

Vinohradskou. Z této komunikace je napojena nová slepá ulice dlouhá 104 m s úvraťovým 

obratištěm. Kolmo ke stávající místní komunikaci Jasénky je navrţ ena druhá slepá ulice 

dlouhá 118 m s obratištěm tvaru T. Na vnitřní straně průjezdné komunikace jsou navrţ eny 

chodníky. 

 

Místní obsluţ né komunikace budou obousměrné s šířkou jízdního pruhu 3,0 m. 

Prostor místní komunikace vymezený oplocením je 9,0 m. Povrch komunikací bude ţ ivičný 

s příčným sklonem 2,5 % a budou ohraničeny silničními obrubami.  

 

Podél průjezdné komunikace je navrţ en jednostranně zvýšený dláţ děný chodník šířky 

2,00 m s bezpečnostním odstupem 0,5 m a dvoupruhovým pásem pro chodce šířky 1,50 m. 
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Povrch zpevněné plochy je proveden ze zámkové dlaţ by tl. 60 mm. Ohraničení chodníku je 

tvořeno z betonových obrubníků, ukládaných do betonu v úrovni zpevněné plochy a okolní 

zatravněné plochy. Odvodnění zpevněných ploch je zajištěno příčným spádováním max. 5% 

směrem ke komunikaci pro motorová vozidla. 

 

Samostatné vjezdy k nemovitostem budou napojeny na navrhované komunikace 

chodníkovými přejezdy dláţ děnými zámkovou dlaţ bou střední velikosti. Nájezdní hrana 

vjezdů bude sníţ ena na výšku 20 mm. V hranách kaţ dého přejezdu podél sníţ ené obruby 

budou provedeny hmatové úpravy. Pojízdné zpevněné plochy jsou z betonové zámkové 

dlaţ by tl. 80 mm.  

 

Při vjezdu a výjezdu z obytné zóny a v odbočkách do slepých ulic jsou vyvýšeny 

zpomalovací polštáře. Rychlost je v oblasti sníţ ena na 30 km/hod. 

 

Návrh obsahuje podélná odstavná stání, která zároveň také slouţ í u slepých ulic 

ke zklidnění dopravy. Před územím parku jsou v ulici navrţ ena podélná parkovací stání 

v počtu 6 ks, z nichţ  dvě slouţ í jako vyhrazená stání pro osoby ZTP a ZTPP. 

 

5.2.2 Typy objektů zástavby 

Pro individuální bydlení je navrţ eno celkem 58 rodinných domů od malých tzv. startovacích 

domů umístěných na pozemcích o rozloze od 624 m2 po komfortní na pozemcích o rozloze 

do 1200 m2. Malé rodinné domy jsou v počtu 35 ks, větší v počtu 10 ks a luxusní v počtu 7 ks. 

Umístění domů vychází z obecně technických poţ adavků na výstavbu a limitujících prvků 

pro zástavbu. 

 

Startovací rodinné domy budou o zastavěné ploše 96 m2, přízemní, se sedlovou 

střechou ve sklonu min. 35o, v počtu 38 ks. U objektu bude odstavná zpevněná plocha 

pro osobní automobil. Příklad rodinného domu viz obr.  

 

Další samostatně stojící rodinné domy jsou navrţ eny s jedním nadzemním podlaţ ím, 

přistavěnou garáţ í a obytným podkrovím. Zastavěná plocha je 138 m2, počet objektů je 5. 

Příklad rodinného domu viz obr.  

 



24 

 
Obr. 8 

 

Luxusní rodinné domy jsou uvaţ ovány s jedním nadzemním podlaţ ím, podkrovím 

a garáţ í o zastavěné ploše 199 m2 v počtu 7 ks. Všechny domy budou nepodsklepené. 

 

5.2.3 Technická infrastruktura 

Zásobování území pitnou vodou bude řešeno novou větvenou sítí, která bude napojena 

na stávající vodovodní řad z PVC potrubí o dimenzi D 160 v ulici Vinohradské. Vodovod 

bude veden v hloubce 1,5 m v přidruţ eném prostoru souběţ ně s komunikací. 

 

Odvádění splaškových vod bude větvenou splaškovou kanalizací, která bude napojena 

stoky AB DN 400 v ulici Vinohradské. Jednotná kanalizace je zakončena městskou čistírnou 

odpadních vod. Stoka bude vedena ve středu trasy komunikace. 

 

Dešťové vody z nových komunikací budou odváděny samostatnou dešťovou 

kanalizací do vsakovacích bloků. Provozovatel kanalizace nesouhlasí s napojením dešťových 

vod z nově vzniklých staveb do jednotné kanalizace. Stoka bude vedena v trase komunikace. 

Obě stoky budou uloţ eny v hloubce 1,8 – 2,5 m.  

 

Zásobování elektrickou energií lokality bude z nově vybudované stoţ árové 

trafostanice 22/04 kV – BTS 250 kVA. Ta bude napojena na přeloţ ené vedení 22 kVA – VN 

L 192. Přeloţ ka stávajícího vedení, které prochází lokalitou, je jiţ  navrhována v platném 

územním plánu. Vedení NN bude v přidruţ eném prostoru v hloubce 1,0 m. 
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Zásobování plynem je řešeno prostřednictvím společnosti RWE Distribuční 

sluţ by, a.s. Napojení na stávající rozvodnou síť bude v ulici Vinohradské. STL plynovodní 

potrubí bude vedeno v hloubce min. 0,8 m v přidruţ eném dopravním prostoru souběţ ně 

s komunikací. 

 

5.2.4 Veřejná zeleň 

Pro plochy veřejné zeleně je vyhrazeno 7 120 m2. Tato plocha je umístěna v jiţ ním cípu 

řešeného území. Plochy budou osázeny vhodnou zelení. Prostor bude slouţ it pro procházky 

s dětmi nebo pejsky. V zimě můţ e být svah vyuţ íván k zimním radovánkám. Na vybavení 

prostoru bude pouţ it vhodný mobiliář, tj. lavičky, odpadkové koše apod. Komunikace 

pro pěší budou štěrkové. 

 

5.3 Varianta III 

 

Celková plocha určená pro zástavbu má rozlohu 58 085 m2, z toho plocha pro individuální 

bydlení je 44 020 m2, plocha komunikací je 4 901 m2 a plocha veřejné zeleně je 6 804 m2. 

Celkem je navrţ eno 50 pozemků k zastavění a 47 parkovacích stání, z toho je 7 vyhrazených 

stání pro osoby ZTP a ZTPP. Základní regulační prvky jsou patrné z výkresu č. 7 

Urbanistický návrh – varianta III. 

 

Rozčlenění ploch této varianty vychází ze zachování potrubí kanalizačního sběrače 

a plánované přeloţ ky nadzemního vedení VN 22 kVA. Podstatou rozčlenění je respektování 

ochranného pásma kanalizace, které je 1,5 m od vnější strany potrubí u potrubí o průměru 

DN 300 mm. Přeloţ ka vedení vysokého napětí je patrná z výkresu č. 3 – limity v území. 

 

5.3.1 Umístění a plocha komunikací  

Nové komunikace zaujímají plochu 4 901 m2, z toho komunikace pro motorová vozidla jsou 

na ploše 3 667 m2 a komunikace pro pěší na ploše 1 324 m2. Dopravní obsluţ nost je tvořena 

jednou průjezdnou novou komunikací spojující ulici Jasénky na severní straně a ulici 

Vinohradskou na straně západní, na kterou jsou napojeny nové dvě rovnoběţ né slepé ulice 

dlouhé 99 m s úvraťovým obratištěm. Komunikace budou obousměrné, navrhovaná šířka 

jízdního pruhu je 3,0 m. Poloměr vnitřní hrany obrubníků je 8,0 m. Prostor místní 

komunikace vymezený oplocením je 9,0 m.  
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Podél průjezdné komunikace je navrţ en jednostranně zvýšený dláţ děný chodník 

o šířce 2,0 m. Povrch chodníku bude ze zámkové dlaţ by. Ohraničení chodníku a zpevněných 

ploch je tvořeno z betonových obrubníků ukládaných do betonu. U komunikací pro pěší 

v parcích a zelených plochách bude provedena štěrková úprava z těţ eného kameniva. Plochy 

ve svahu budou členěny příčnými obrubníky. 

 

V místě napojení nových ulic na stávající komunikace jsou navrţ eny ke zklidnění 

dopravy zpomalovací prahy. V obytné zóně je stanovena maximální rychlost 30 km/hod. 

 

Samostatné vjezdy k nemovitostem budou napojeny na navrhované komunikace 

chodníkovými přejezdy.  

 

5.3.2 Typy objektů zástavby 

Pro individuální bydlení je navrţ eno celkem 50 samostatně stojících rodinných domů. Tři 

typy objektů pro bydlení jsou umístěny podle velikostí pozemků do tří oblastí.  

 

Malé rodinné domy jsou v počtu 38 ks, větší v počtu 5 ks a luxusní v počtu 7 ks. 

Umístění domů respektuje obecně technické poţ adavků na výstavbu a limitující prvky 

pro zástavbu. 

 

Startovací rodinné domy v počtu 38 ks budou o zastavěné ploše 108 m2, přízemní, se 

sedlovou střechou ve sklonu min. 35o. U objektu je moţ no umístit zpevněnou plochu 

pro parkování osobního automobilu. 

 

 
Obr. 9 
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Další samostatně stojící rodinné domy jsou navrţ eny s jedním nadzemním podlaţ ím, 

obytným podkrovím a přístavbou garáţ e. Zastavěná plocha je 120 m2, počet objektů je 5. 

Příklad rodinného domu je navrţ en ve výkresech č. 11 - 14 grafické části.  

 

Luxusní rodinné domy jsou uvaţ ovány s jedním nadzemním podlaţ ím, podkrovím 

a garáţ í o zastavěné ploše 199 m2 v počtu 7 ks. Všechny domy budou nepodsklepené.  

 

 
Obr. 10 

 

5.3.3 Technická infrastruktura 

Zásobování území pitnou vodou bude řešeno novou větvenou sítí, která bude napojena 

na stávající vodovodní řad z PVC potrubí o dimenzi D 225 v ulici Vinohradské. 

 

Odvádění splaškových vod bude větvenou splaškovou kanalizací, která bude napojena 

stoky AB DN 400 v ulici Vinohradské. Jednotná kanalizace je zakončena městskou čistírnou 

odpadních vod. Stoka bude vedena ve středu trasy komunikace. 

 

Dešťové vody z nových komunikací budou odváděny samostatnou dešťovou 

kanalizací do vsakovacích bloků. Provozovatel kanalizace nesouhlasí s napojením dešťových 

vod z nově vzniklých staveb do jednotné kanalizace.  

 

Zásobování elektrickou energií lokality bude z nově vybudované stoţ árové 

trafostanice 22/04 kV – BTS 250 kVA. Ta bude napojena na přeloţ ené vedení 22 kVA – VN 

L 192.  
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Zásobování plynem je řešeno prostřednictvím společnosti RWE Distribuční 

sluţ by, a.s. Napojení na stávající rozvodnou síť bude v ulici Vinohradské.  

 

5.3.4 Veřejná zeleň 

Pro plochy veřejné zeleně je vyhrazeno 6 804 m2. Jedna část je v místě ochranného pásma 

kanalizace o rozloze 945 m2 a druhá část v jiţ ním cípu řešené plochy o rozloze 5 859 m2. 

V první části o rozloze 945 m2 bude umístěno hřiště s lavičkami, ve druhé části území 

o rozloze 5 859 m2 jsou plochy veřejné prostranství, které budou slouţ it jako park a hřiště 

pro děti. Hrací prvky jsou voleny pro děti do čtrnácti let. Pro malé děti zde bude i pískoviště. 

Do obou území bude instalován také vhodným mobiliář, lavičky, odpadkové koše apod. 

V parcích budou štěrkové komunikace. 

 

 
Obr. 11 

 

Po provedení zpevněných ploch a konečných terénních úprav se zatravňované plochy 

opatří vrstvou kvalitní ornice v síle min. 5 cm, následně bude provedena výsadba zeleně. 

Keřové porosty jsou odstupňovány od nízkých pokryvných po vyšší keřová pásma a jsou 

soustředěny do zahuštěných výsadeb, aby byla umoţ něna snadná údrţ ba trávníkových ploch. 

Výsadba je navrţ ena v kombinaci keřů a stromů. 
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5.4 Rekapitulace a výběr varianty 

 

Plocha řešeného území je 58 085 m2. Plocha území určeného pro zástavbu rodinnými domy: 

Varianta I 67 pozemků o celkové ploše 44 137 m2 

Varianta II 58 pozemků o celkové ploše 45 229 m2 

Varianta III 50 pozemků o celkové ploše 44 020 m2. 

 

Plocha veřejných prostranství: 

Varianta I 7 768 m2 

Varianta II 7 120 m2 

Varianta III 6 804 m2. 

 

 

Plocha komunikací: 

Varianta I pro motorová vozidla 4 095 m2, pro pěší 1 118 m2 

Varianta II pro motorová vozidla 3 828 m2, pro pěší 1 170 m2 

Varianta III pro motorová vozidla 3 667 m2, pro pěší 1 234 m2. 

 

Počet parkovacích míst: 

Varianta I 32, z toho 10 vyhrazených stání pro osoby ZTP a ZTPP. 

Varianta II 24, z toho 6 vyhrazených stání pro osoby ZTP a ZTPP. 

Varianta III 47, z toho 7 vyhrazených stání pro osoby ZTP a ZTPP. 

 

Po zváţ ení všech kritérií jsem si vybrala variantu III, kterou jsem dopracovala. Toto 

řešení nemá tak hustou zástavbu rodinnými domy, jako například varianta I. Na rozdíl 

od dalších dvou zpracovaných verzí má menší plochy obsluţ ných komunikací, optimální 

plochu veřejných prostranství a více komunikací pro pěší. U vybrané dispozice je velký počet 

parkovacích míst pro návštěvníky hřiště a parku s hracími prvky.  
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6 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  

 

Dopravní napojení navrhované zástavby je moţ né z východní strany ze stávající místní 

obsluţ né komunikace Vinohradská. Ze severní strany je navrhováno napojení 

na prodlouţ enou ulici Vinohradskou směrem na Jasénky. Dispozice zástavby respektuje 

stávající limity přírodního i technického charakteru v území (reliéf terénu, ochranná pásma 

inţ enýrských sítí, apod.). Dopravní část územní studie řeší napojení dopravní obsluhy lokality 

i jednotlivých nemovitostí při předpokládaném parcelním členění pro 50 rodinných domů. 

Příčný sklon vozovky bude 2,5 %. Před vjezdem do řešeného území se nachází zpomalovací 

práh. Rozhledové trojúhelníky jsou navrţ eny podle normy ČSN 73 6102 Projektování 

křiţ ovatek na pozemních komunikacích a mají délku ramen 20 metrů. Podrobnosti jsou 

zřejmé z výkresu č. 10 Dopravní infrastruktura. 

 

6.1 Komunikace pro motorová vozidla 

 

Jsou navrţ eny nové obousměrné komunikace o šířce 6,0 m mezi obrubami s přidruţ eným 

prostorem 3,0 m. Navrhované parametry komunikací odpovídají nízké dopravní zátěţ i.  

 

Vozovka nových obsluţ ných komunikací je navrţ ena jako lehká s asfaltovým krytem. 

Podélné sklony vozovek vychází z konfigurace terénu, příčný sklon bude jednosměrný se 

spádem 2,5 %. Sráţ kové vody z navrhovaných komunikací budou odvedeny příčným spádem 

do dešťové kanalizace napojené do vsaku. 

 

Konstrukce obsluţ ných komunikací je navrţ ena ve skladbě:  

ACO 11 tl. 40 mm (asfaltový beton s velikostí max. zrna 11 mm) 

ACP 16+ tl. 60 mm (asfaltový beton pro podkladní vrstvy s velikostí max. zrna 16 mm 

a označením kvality +) 

MZK tl 150 mm (mechanicky zpevněné kamenivo) 

ŠDB tl. 150 mm (štěrkodrť třídy B) 

celkem 240 mm  

 

Poloměry obrubníků stykových křiţ ovatek budou min. 8,0 m. Přístupy na jednotlivé 

pozemky budou řešeny jednotlivými majiteli v souladu s poţ adavky odboru dopravy 

Městského úřadu Hlučín. 
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Z hlediska nové dopravní situace je nutno umístit při vjezdu a výjezdu z oblasti 

příslušné dopravní značení dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

6.2 Komunikace pro pěší 

 

Podél místní komunikace je navrţ en jednostranný chodník s šířkou 2,0 m v přidruţ eném 

dopravním prostoru o šířce 2,25 m včetně bezpečnostního odstupu 0,5 m od komunikace. 

Povrch chodníků bude ze zámkové dlaţ by, uloţ ené do pískového loţ e. Příčný spád chodníků 

bude jednostranný se sklonem max. 5 % směrem ke komunikaci. Chodníky musí být opatřeny 

prvky pro bezpečný pohyb osob se sníţ enou schopností pohybu.  

 

Konstrukce pochůzích zpevněných ploch je navrţ ena ve skladbě:  

betonová zámková dlaţ ba 60 mm  

kladecí vrstva frakce 4-8 mm v tl. 30 mm  

štěrk frakce 8-16 mm v tl. 150 mm  

celkem 240 mm  

 

Ohraničení chodníku a zpevněných ploch ze zámkové dlaţ by je tvořeno z betonových 

obrubníků ukládaných do zavlhlé betonové směsi v úrovni zpevněné plochy a okolní 

zatravněné plochy. Odvodnění zpevněných ploch je zajištěno příčným spádováním se spádem 

max. 5% směrem ke komunikaci. 

 

Samostatné vjezdy k nemovitostem budou napojeny na navrhované komunikace 

chodníkovými přejezdy dláţ děnými zámkovou dlaţ bou střední velikosti. Nájezdní hrana 

vjezdů bude sníţ ena na výšku 20 mm. V hranách kaţ dého přejezdu podél sníţ ené obruby 

budou provedeny hmatové úpravy. Povrchy pojízdných zpevněných ploch budou z betonové 

zámkové dlaţ by tl. 80 mm. 

 

Konstrukce pojízdných zpevněných ploch je navrţ ena ve skladbě:  

betonová zámková dlaţ ba tl. 80 mm  

kladecí vrstva frakce 4-8 mm v tl. 30 mm  

štěrk frakce 8-16 mm v tl. 50 mm  
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štěrk frakce 0-63 mm v tl. 250 mm  

celkem 430 mm. 

 

U pěších komunikací v parcích bude provedena štěrková úprava. Jejím smyslem je 

napodobení přírodního povrchu. Povrchy budou provedeny z těţ eného kameniva. Plochy 

ve svahu musí být členěny příčnými obrubníky, aby bylo zabráněno erozi vlivem stékající 

vody.  

 

Konstrukce štěrkových ploch je navrţ ena ve skladbě:  

štěrk frakce 8-16 mm v tl. 20 mm  

štěrk frakce 32-63 mm v tl. 200 mm  

celkem 220 mm  

 

6.3 Parkování a odstavování vozidel 

 

Automobily obyvatel navrţ ených rodinných domů budou odstavovány v garáţ ích nebo 

pod přístřešky na pozemcích majitelů. Vymezení parkovacích míst osobních automobilů 

návštěvníků není v rodinné zástavbě platnou legislativou poţ adováno. 

 

Nová parkovací stání vzniknou na dvou navrţ ených parkovištích, která budou řešena 

na severovýchodní a severozápadní straně řešeného území. Větší parkoviště s dvaceti osmi 

parkovacími místy, z toho se čtyřmi místy pro osoby se sníţ enou schopností pohybu 

a orientace, menší parkoviště se sedmi parkovacími místy, z toho s jedním pro osoby se 

sníţ enou schopností pohybu a orientace.  

 

Konstrukce pojízdných zpevněných ploch je navrţ ena ve skladbě:  

betonová zámková dlaţ ba tl. 100 mm  

kladecí vrstva frakce 4-8 mm v tl. 30 mm  

štěrk frakce 8-16 mm v tl. 50 mm  

MZK tl. 150 mm (mechanicky zpevněné kamenivo) 

ŠDB tl. 150 mm (štěrkodrť třídy B) 

celkem 450 mm. 
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7 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

Uloţ ení sítí technického vybavení se řídí normou ČSN 73 6005 Prostorové uspořádáním sítí 

technického vybavení, která určuje nejmenší svislé a vodorovné vzdálenosti mezi 

jednotlivými inţ enýrskými sítěmi a minimální výšku krytí. 

 

7.1 Zásobování pitnou vodou 

 

Z výpočtu potřeby vody vyplývá návrh dimenze nového řadu. Výpočet obsahuje příloha č. 6. 

Vychází se z předpokladu, ţ e vodovod bude plnit i funkci vodovodu poţ árního. V navrhované 

zástavbě bude 50 nových rodinných domů. Na 1 rodinný dům jsou počítány 4 osoby. 

 

Potrubí vodovodu je navrţ eno DN 100 v délce 725 m. Vodovod bude veden v hloubce 

1,5 m v přidruţ eném prostoru souběţ ně s komunikací. Větve vodovodního řadu zásobující 

objekty v dosahu hydrantů na hlavním řadu budou mít profil DN 80. Jejich délka bude 394 m. 

Navrţ ená vodovodní síť bude napojena na stávající řad PVC o dimenzi D 225 v ulici 

Vinohradské. Dimenze navrţ eného vodovodního řadu odpovídá poţ adavku na převedení 

poţ ární vody dle ČSN 73 0873 Poţ ární bezpečnost staveb, zásobování poţ ární vodou. Na síti 

budou dva podzemní hydranty umístěné tak, aby jejich poloha byla maximálně 200 m 

od objektů a 400 m od sebe. Z vodovodních řadů budou dále provedeny veřejné části 

přípojek, které budou ukončeny vodoměrnou šachtou, před kterou bude uzávěr v zemním 

provedení. 

 

Navrţ ený vodovodní řad bude uloţ en v obsluţ né komunikaci mimo soukromé 

pozemky, v nutných případech podél hranic pozemků, souběţ ně s dalšími vedeními technické 

infrastruktury. Pro vodovodní řad o průměru 500 mm včetně je stanoveno ochranné pásmo 

1,5 m od vnějšího okraje potrubí dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“). Trasa 

navrţ eného vodovodu je zřejmá z výkresu č. 8 Technická infrastruktura – vodní hospodářství. 
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7.2 Odkanalizování území 

 

7.2.1 Splašková kanalizace 

Pro odvedení odpadních vod splaškového charakteru je navrţ ena splašková kanalizace 

o dimenzi kanalizačního řadu DN 300 v délce 748 m. Výpočet mnoţ ství splaškových vod 

z předpokládaného počtu obyvatel v řešené lokalitě a uvaţ ované specifické potřeby vody 

a dimenze řadu obsahuje samostatná příloha č. 7. Nová kanalizace je navrţ ena 

dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Stoka bude vedena v trase komunikace 

v souběhu s dalšími vedeními sítí technické infrastruktury a bude uloţ ena v hloubce 1,8 – 

2,5 m. 

 

Odvádění splaškových vod je na městskou čistírnu odpadních vod. Splašková 

kanalizace z řešené oblasti je napojena na jednotnou kanalizaci v ulici Vinohradské do uliční 

stoky AB – DN 400. Trasa navrţ eného řadu splaškové kanalizace je zřejmá z výkresu č. 8 

Technická infrastruktura – vodní hospodářství. Dle zákona o vodovodech a kanalizacích je 

stanoveno ochranné pásmo 1,5 m od vnějšího okraje potrubí o průměru do 500 mm včetně. 

 

7.2.2 Dešťová kanalizace 

Pro odvedení sráţ kových vod z komunikací pro motorová vozidla a pro pěší je navrţ ena 

dešťová kanalizace o dimenzi kanalizačního řadu DN 300 v délce 646 m. Výpočet dimenze 

řadu obsahuje samostatná příloha č. 8. Nová kanalizace je vedena v trasách místních 

komunikací, v nutných případech podél hranic pozemků, v souběhu s dalšími vedeními sítí 

technické infrastruktury.  

 

Odvádění dešťových vod z obsluţ ných komunikací a chodníků bude do vsakovacího 

zařízení, které je umístěno na ploše veřejného prostranství. Vsakovací zařízení se skládá 

z plastových boxů o rozměrech 1,2 x 0,8 x 0,29 m v počtu 488 ks. Trasa navrţ eného řadu 

dešťové kanalizace a umístění vsakovacího zařízení je zřejmé z výkresu č. 8 Technická 

infrastruktura – vodní hospodářství. Dle zákona o vodovodech a kanalizacích je stanoveno 

ochranné pásmo 1,5 m od vnějšího okraje potrubí o průměru do 500 mm včetně. Návrh 

vsakovacího zařízení je zpracován v příloze č. 9. Likvidace sráţ kových vod ze střech 

jednotlivých rodinných domů a okolních zpevněných ploch bude řešena jednotlivě v rámci 

povolování těchto staveb. 
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7.3 Energetika 

 

7.3.1 Zásobování elektrickou energií 

V územní studii je navrţ ena výstavba 50 nových rodinných domů. Výpočet je proveden 

na předpokládaný stupeň elektrizace „B2“, se specifickým příkonem 7,0 kVA/byt. Na základě 

tohoto výpočtu bude nárůst pro novou zástavbu ve výši 122,5 kVA. Ve zvolené variantě se 

předpokládá přeloţ ka vedení vysokého napětí VN 22 kVA mimo území určené k zástavbě. 

Z nové trasy nadzemního vedení bude napájena nová stoţ árová trafostanice VN/NN 

jednosloupová, 22/0,4 kV – BTS 250 kVA. Odtud bude území navrhované zástavby napájeno 

podzemním kabelovým rozvodem NN s rozpojovacími skříněmi v místech budoucího 

napojení RD. Distribuční vedení NN bude uloţ ené v zemi v chodníku v souběhu s ostatními 

vedeními technické infrastruktury, za podmínek dle ČSN 34 1050 (341050) Elektrotechnické 

předpisy ČSN. Předpisy pro kladení silových elektrických vedení. Trasa navrţ eného vedení 

NN je zřejmá z výkresu č. 9. Výpočet nárůstu elektrického příkonu a návrh trafostanice 

obsahuje příloha č. 11. Vedení NN bude v přidruţ eném prostoru v hloubce 1,0 m v délce 

765 m. 

 

Elektropřípojky k jednotlivým rodinným domům budou provedeny podzemními 

kabely do přípojkových skříní s elektroměrovými rozváděči na hranicích pozemků. 

 

Venkovní osvětlení místní komunikace a chodníků je navrţ eno sadovými 

výbojkovými svítidly přes rozvaděče veřejného osvětlení. Kabelové podzemní vedení bude 

v délce 1 191 m. 

 

7.3.2 Zásobování plynem 

V ulici Vinohradské je uloţ ena větev STL plynovodu PE 110, na kterou bude napojena nová 

zástavba. Potrubní rozvody středotlaké sítě jsou provedeny v tlakové úrovni 0,4 MPa. 

V územní studii je navrţ eno rozšíření plynovodní STL sítě do oblasti nové zástavby dimenzi 

D 63 v celkové délce 740 m. STL plynovodní potrubí bude vedeno v hloubce min. 0,8 m 

v přidruţ eném dopravním prostoru souběţ ně s komunikací. Trasa navrţ eného plynovodu je 

zřejmá z výkresu č. 9. Výpočet dimenze plynovodu je v samostatné příloze č. 10. 

 

Jednotliví odběratelé budou napojeni z hlavního uzávěru plynu, umístěného na hranici 

pozemku. Skříně HUP mohou být stavebně součástí elektroměrového pilíře. 
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8 VLIV NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Stavby, které budou umístěny v řešeném území, nebudou mít podle zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivu na ţ ivotní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, negativní vliv 

na ţ ivotní prostředí. 

 

Nová zástavba bude napojena na sítě technického vybavení. Splašková odpadní voda 

bude odváděna z území oddílnou splaškovou kanalizací napojenou na jednotnou kanalizaci 

města, která je zakončena ústřední čistírnou odpadních vod. Dešťová voda z komunikací bude 

odváděna oddílnou dešťovou kanalizací, která je svedena do vsakovacích bloků umístěných 

ve veřejném prostranství. Vsakovací zařízení je navrţ eno v souladu se zpracovaným 

hydrogeologickým posudkem pro navrţ ené území. Vsakování sráţ kových vod z jednotlivých 

rodinných domů bude řešeno likvidací na vlastním pozemku individuálně. Vytápění a ohřev 

TUV bude ekologickým mediem – zemním plynem, případně jiným alternativním zdrojem 

energie (tepelné čerpadlo, solární panely).  

 

S tuhým domovním odpadem bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 

s OZV Města Hlučín č. 11/2012, kterou se stanoví systém shromaţ ďování, sběru, přepravy, 

třídění, vyuţ ívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Hlučína, 

včetně jejich biologicky rozloţ itelné sloţ ky a systému nakládání se stavebním odpadem. 

U kaţ dého domu je navrţ ena sběrná nádoba na tuhý odpad o objemu 240 litrů. V prostoru 

veřejného prostranství jsou navrţ eny odpadkové koše pro uţ ivatele tohoto prostoru.  
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9 ORIENTAČNÍ PROPOČET 

 

Investiční náklady na dopravní a technickou infrastrukturu jsou zpracovány v samostatné 

příloze č. 12. Ceny vychází z publikace Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury, 

aktualizace 2012, která je dostupná na stránkách Ústavu územního rozvoje.  

 

Orientační cena nákladů stavby zahrnuje stavební pozemky, dopravní infrastrukturu, 

sítě technického vybavení, rodinné domy, výsadbu a vybavení parků a činí včetně dalších 

nákladů 1 160 012 180,- Kč bez DPH. 
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10 ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat vhodné uspořádání ploch určených pro novou 

zástavbu individuálního bydlení ve vybrané lokalitě. Byly zpracovány tři varianty 

urbanistického řešení s ohledem na územní plán a stávající limity v území. Po zváţ ení všech 

kritérií byla vybrána jedna varianta, a to varianta III, která byla dopracována. Ve zvoleném 

řešení není území tak hustě zastavěno, jako například ve variantě I. Na rozdíl od dalších dvou 

variant má vybraná verze menší plochy obsluţ ných komunikací, optimální plochu veřejných 

prostranství a větší plochy komunikací pro pěší. U zvolené dispozice je velký počet 

parkovacích míst pro návštěvníky hřiště a parku s hracími prvky.  

 

Tato byla zpracována důkladněji. Součástí zastavovací studie je umístění komunikací 

pro zajištění dopravní obsluhy jednotlivých pozemků, návrh řešení technické infrastruktury, 

vizualizace území a vyhodnocení předpokládaných finančních nákladů navrţ eného řešení. 

Účelem je zajištění klidného a moderního bydlení, jehoţ  součástí je i vytvoření odpočinkové 

zóny.  
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Příloha č. 1 

HARMONOGRAM BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

ŘÍJEN 2012 

 Volba tématu bakalářské práce (dále jen „BP“) 

 Konzultace zadání s vedoucím BP 

 Zadání BP 

LISTOPAD 2012 

 Zajišťování podkladů pro zpracování BP 

o Územní plán, sítě z územního plánu 

o Digitální data z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

o Dotčené pozemky a jejich vlastníci 

 Fotografie území 

PROSINEC 2012 

 Zapracování digitálních podkladů z ČÚZK a územního plánu do grafického programu 

o Výškopis, polohopis 

 Limity v území dle územního plánu 

 Zkreslení prvních návrhů variant 

LEDEN 2013 

 Přepracování, oprava a doplnění variant 

 Zpracování části textu BP 

 Zpracování prezentace BP 

 Prezentace BP 

ÚNOR 2013 

 Dopracování vybrané varianty 

 Vyjádření správců sítí 

 Řešení dopravní a technické infrastruktury 

BŘEZEN 2013 

 Textová část 

 Dopracování výkresové části 

DUBEN 2013 

 Dokončení a tisk výkresové části 

 Dopracování textové části 

 Tisk, vazba a odevzdání BP 

















































































Příloha č. 4 

FOTOGALERIE 

 

  
Pohled východní Pohled jihovýchodní 

  
Pohled západní Pohled jihozápadní 

  
Pohled jižní Pohled severozápadní 

  
Pohled jižní Pohled severozápadní 



Příloha č. 5

Parcelní 
číslo

List 
vlastnictví

Katastrální 
území

Druh 
pozemku

Způsob ochrany Výměra 
m2

Vlastník

3890/3 2053 Hlučín [639711] zahrada zemědělský půdní 
fond

555 Hrubý Jan, Vinohradská 1499/51, 748 01 Hlučín

3891/1 1255 Hlučín [639711] zahrada zemědělský půdní 
fond

827 Biskup Jiří a Biskupová Emilie,  Vinohradská 897/55, 748 01 
Hlučín

3891/5 5446 Hlučín [639711] zahrada zemědělský půdní 
fond

766 Seidlová Jana Mgr.,  Volgogradská 2524/55, 700 30 Ostrava - 
Zábřeh

3900/24 3608 Hlučín [639711] zahrada zemědělský půdní 
fond

2381 Kladiva Bruno Ing.,  Vinohradská 1956/55a, 748 01 Hlučín

3900/35 1590 Hlučín [639711] orná půda zemědělský půdní 
fond

2155 Heindrich Emil, Rekreačnív 245/7, 748 01 Hlučín - Bobrovníky
Strnišťová Hildegarda, Neukončená 502/15, 725 Ostrava - 
Petřkovice

3896 4827 Hlučín [639711] orná půda zemědělský půdní 
fond

3165 Bořucký Radek, Lelkova 1011/7, 748 01 Hlučín

3900/36 10002 Hlučín [639711] orná půda zemědělský půdní 
fond

7440 Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3

3900/37 3062 Hlučín [639711] orná půda zemědělský půdní 
fond

7505 Město Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

3900/38 888 Hlučín [639711] orná půda zemědělský půdní 
fond

3142 Dudek Rudolf, K Hájenkám 811, 763 21 Slavičín

3900/1 1010 Hlučín [639711] orná půda zemědělský půdní 
fond

14926 Janošová Lucie, Komenského 1248/5, 748 01 Hlučín

3900/39 967 Hlučín [639711] orná půda zemědělský půdní 
fond

1806 Kladiva Josef Ong., Rovniny 524/67, 748 01 Hlučín
Kladivová Marie, Rovniny 524/67, 748 01 Hlučín

3900/40 1553 Hlučín [639711] orná půda zemědělský půdní 
fond

2493 Kladiva Jiří, Hlučín 344, 748 01 Hlučín

3902/2 1838 Hlučín [639711] orná půda zemědělský půdní 
fond

10453 Holubek Rudolf, Vinohradská 759/80, 748 01 Hlučín

TABULKA VLASTNICKÝCH VZTAHŮ



3902/1 10002 Hlučín [639711] orná půda zemědělský půdní 
fond

7747 Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3

3900/33 3052 Hlučín [639711] orná půda zemědělský půdní 
fond

6065 Martinková Jarmila, Hlavní třída 1026/49, 708 00 Ostrava - Poruba
Darda Miroslav, Vinohradská 1100/81, 748 01 Hlučín
Darda Jiří, Jarní 807/5, 748 01 Hlučín
Weissová Jana, Záhumení 1315/17, 748 01 Hlučín
Darda Jiří, Krátká 839, 748 01 Hlučín
Pinďáková Magdaléna, Jana Šoupala 1607/21, 708 00 Ostrava - 
Poruba

3900/30 3520 Hlučín [639711] orná půda zemědělský půdní 
fond

6268 Kameníček Radečk Ing. a Kameníčková Jana, Ke Kořeni 1989/13, 
748 01 Hlučín

3913 10002 Hlučín [639711] orná půda zemědělský půdní 
fond

64 Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3

3918/2 3062 Hlučín [639711] orná půda zemědělský půdní 
fond

1270 Město Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

3918/1 10002 Hlučín [639711] orná půda zemědělský půdní 
fond

5381 Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3

3900/19 1208 Hlučín [639711] ostatní 
plocha

dobývací prostor 1069 Hrubý Jiří a Hrubá Jindřiška, Písečná 640/28, 748 01 Hlučín

3919 3479 Hlučín [639711] orná půda zemědělský půdní 
fond

6875 Fürsterová Magdalena, Mládežnická 1517/8, 748 01 Hlučín

3921 1208 Hlučín [639711] orná půda zemědělský půdní 
fond

9859 Hrubý Jiří a Hrubá Jindřiška, Písečná 640/28, 748 01 Hlučín

3900/31 3479 Hlučín [639711] ostatní 
plocha

dobývací prostor 151 Fürsterová Magdalena, Mládežnická 1517/8, 748 01 Hlučín



Příloha č. 6 

 

VÝPOČET DIMENZE VODOVODNÍHO ŘADU 

 

Směrné číslo roční spotřeby vody dle vyhlášky 428/2001, kterou se provádí zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění. 

Bytový fond, byty: na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou za rok: 35 m3 vody. 

Na jednoho obyvatele bytu v rodinném domě se připočítává 1 m3 na spotřebu spojenou 

s očistou okolí RD i s očistou osob při aktivitách na zahradě apod.  

 

Průměrná potřeba vody: 

Qp = SPV.ZO [l.s-1][m3.den-1] 

SPV specifická potřeba vody fakturované [l.obyv-1.den-1] (98,6 l.obyv-1.den-1 - 

zaokrouhleno na 100 l.obyv-1.den-1) 

ZO počet zásobovaných obyvatel [obyv]  

Qp = 100.200 = 20 000 l.den-1 = 0,231 l.s-1 

 

Maximální denní potřeba vody: 

Qd = Qp.kd [l.s-1][m3.den-1] 

kd koeficient denní nerovnoměrnosti (Směrnice Ministerstva lesního a vodního 

hospodářství č. 9/1973 = 1,35) 

Qd = 0,231.1,35 = 0,312 l.s-1 

 

Maximální hodinová potřeba vody: 

Qh = Qd.kh [l.s-1] 

kh koeficient hodinové nerovnoměrnosti (dle charakteru zástavby 1,8 – 2,1, kde vyšší 

hodnoty jsou doporučeny pro spotřebiště sídlištního charakteru) 

Qh = 0,312.1,8 = 0,561 l.s-1 

 

Návrh dimenze vodovodního řadu: 

D = √      
        

  √
     

        
         

 
S ohledem na potřebu požární vody je navržen hlavní vodovodní řad dimenze DN 100. 



Příloha č. 7 

 

VÝPOČET DIMENZE ŘADU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

 

Součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti kmax dle ČSN 75 6101 podle počtu 

připojených osob: 30 – 7,2; 40 – 6,9; 50 – 6,7; 75 – 6,3; 100 – 5,9; 300 – 4,4. 

 

Maximální hodinový průtok splaškových odpadních vod vychází z průměrného denního 

průtoku splaškových vod: 

Qmax = Qp/24.kmax [l.hod.-1] 

Qmax = 20000/24.4,4 = 3666,67 l.hod.-1 = 1,019 l.s-1 

 

Návrhový průtok splaškových odpadních vod: 

Qh = 2.Qmax [l.s-1] 

Qh = 2.1,019 = 2,038 l.s-1 

 

Návrh dimenze potrubí DN 250 dle katalogu potrubí ULTRA RIB 2 firmy WAVIN Osma. 

 
 

 

 

 



Příloha č. 8 

 

VÝPOČET DIMENZE ŘADU DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

Maximální denní průtok srážkových vod 

p=0,5  periodicita  

qs =120 l/s/ha (imax intenzita kritického deště, doba obvykle 15 min., hodnota intenzity 

krátkodobých dešťů v povodí Odry).  

Ψ = 0,8 (součinitel odtoku pro komunikace) 

Ss = plocha povodí 

Qmax,d = Ψ.qs.Ss = 0,8.120.0,4901 = 47,05 l/s 

Návrh dimenze potrubí DN 300 dle katalogu potrubí ULTRA RIB 2 firmy WAVIN Osma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 9 

 

NÁVRH VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 75 9010 

 

Podzemní vsakovací zařízení srážkových vod – dimenzování: 

Odvodňované plochy 

A = 3667 m2     Asfaltové a betonové plochy,  
dlažby se zálivkou spár    sklon 1% až 5%    Ψ = 0.80    Ared = 2933.6 m2 

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice 
8 - Ostrava – Vítkovice 

Návrhové a vypočítané údaje 
Ared 2933.6 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 

Avz 0 m2 plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích 
zařízení) 

p 0.2 rok-1 periodicita srážek 

kv 
0.00000200 m.s-

1 koeficient vsaku 

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku 
Qo 0 m3.s-1 regulovaný odtok 
Avsak 468.2 m2 velikost vsakovací plochy 
hd 68.7 mm návrhový úhrn srážek 
tc 2880 min doba trvání srážky 

Qvsak 
0.0004682 m3.s-

1 vsakovaný odtok 

Vvz 120.6 m3 největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení 
(návrhový objem) 

Tpr 71.6 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE 
K výstavbě vsakovacího zařízení dle vypočítaných parametrů lze použít vsakovací bloky 

o rozměrech 120 x 80 x 29 cm v počtu 488 ks s příslušenstvím. Počet vrstev: 1, počet 

vsakovacích bloků v jedné vrstvě: 488 ks, tj. 468,48 m2 a současně 135,86 m3. 

Při výstavbě vsakovacího zařízení je bezpodmínečně nutné dodržet nejen čistý návrhový 

objem Vvz, ale současně také minimální velikost vsakovací plochy Avsak. 

 

Zdroj: GLYNWED s.r.o. 

 

 

 

http://www.glynwed.cz/cs/vodni-hospodarstvi/vsakovani-destove-vody/vsakovaci-blok.html
http://www.glynwed.cz/cs/vodni-hospodarstvi/vsakovani-destove-vody/vsakovaci-blok.html


Příloha č. 10 

 

VÝPOČET DIMENZE PLYNOVODNÍ SÍTĚ 

 

Potřeba plynu: 

Qp = ∑       

qsi specifická potřeba plynu na účelovou jednotku [m3.úč.j.] 

Pi počet účelových jednotek 

 

Qp = ∑       

 

Celková roční potřeba plynu: 

Qr = QRB+QRV = ∑        ∑       

QRB celková roční potřeba pro bytový fond 

QRV celková roční potřeba pro občanskou vybavenost 

Qr = QRB+QRV = ∑        ∑       

 

Maximální hodinová potřeba: 

QMAX,h = ∑          [m3.h-1] 

QMAX,h maximální hodinová potřeba [m3.h-1] 

qhi  příkon daného druhu spotřebiče 

Pi  počet spotřebičů daného druhu (50 bytů. 50 spotřebičů) 

ki  koeficient 

k1 =
 

         
   příprava TV, vaření 

k1 =
 

          
 = 0,239 

k2 =
 

    
    otop RD 

k2 =
 

     
 = 0,676 

QMAX,h = 1,2.50.0,239 + 2,0.50.0,239 + 2,5.50.0,676 = 123,94 

 

 

 



D=   √
 Q     L
Pz

2 – P 
 

    

      

K konstanta (pro zemní plyn 13,8) 

D vnitřní průměr potrubí 

Q průtok úsekem         

L délka příslušného úseku     

Pz tlak v počátečním uzlu úseku       

Pk tlak v koncovém uzlu úseku       

Pz
2 – Pk

2 

 

D= 13,8. √
 123, 4     836
   z

2 –     
 

    

 4 ,34     

 

Návrh dimenze potrubí je DN50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Příloha č. 11 

 

VÝPOČET POTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 

Stanovení příkonu elektrické energie podle specifické potřeby účelové jednotky: 

Pb= ∑          

Pbi výpočtový příkon [  ] 

βni soudobost pro n-bytů (pro 50 bytů = 0,35) 

Pb= ∑          

 

Stupeň 

elektrifikace bytu 

Specifický příkon Pbi [     ] Specifický příkon včetně občanského 

vybavení Pbi [     ] 

A 4,40 5,50 

B1 5,50 6,80 

B2 7,00 10,10 

C 8,80 17,60 

 

A byt s osvětlením, drobné spotřebiče 

B1 + elektrický sporák s troubou 

B2 + příprava TV 

C plně elektrifikován včetně klimatizace a vytápění 

 

RD 50 bytů ve skupině B2 

Pb= ∑  50.7)                

Celková potřeba elektrické energie je 122,5 kVA 

Pro navrženou oblast by stačila TR 160. S ohledem na další zastavění lokality a veřejné 

osvětlení je navržena TR 250. 



Příloha č. 12

Popis Množství Jednotka Cena/jedn. Cena celkem Kč

Cena pozemků 44020 m
2

650 28 613 000,00 

Komunikace (netuhé, z asfaltových vrstev) 3667 m
2

1 183 4 338 061,00 

Parkovací plochy (zámková dlažba 10 cm) 747 m
2

2 445 1 826 415,00 

Příjezdy k RD (zámková dlažba 8 cm) 188 m
2

842 158 296,00 

Chodníky (zámková dlažba 6 cm) 1136 m
2

759 862 224,00 

Chodníky (s povrchem prašným - štěrkové) 257 m
2

216 55 512,00 

Cena komunikací celkem bez DPH

Trafostanice stožárová, 22/0,4 kV - BTS 250 kVA 1 ks 300 000 300 000,00 

Kabelové vedení 3 x 185 - 240 182 m 4 125 750 750,00 

Elektrická vedení NN 4 x 16 - 35 765 bm 2 354 1 800 810,00 

Veřejné osvětlení (včetně podílu ceny sloupů) 1191 bm 1 300 1 548 300,00 

Vodovodní řad HD PE 100, SDR 11 (PN 16) 725 bm 1 900 1 377 500,00 

Řad splaškové kanalizace (na 50 m 1 šachta) 748 bm 5 655 4 229 940,00 

Řad dešťové kanalizace (na 50 m 1 šachta) 646 bm 5 655 3 653 130,00 

Vsakovací zařízení 488 ks 1 100 536 800,00 

Plynovod (trubní vedení STL) 740 bm 951 703 740,00 

Cena technické infrastruktury celkem bez DPH

Cena za infrastrukturu celkem bez DPH

Malý rodinný dům 38 ks 1 190 000 45 220 000,00 

Větší rodinný dům 5 ks 2 954 000 14 770 000,00 

Luxusní rodinný dům 7 ks 3 954 000 27 678 000,00 

Cena za rodinné domy celkem bez DPH

Založení trávníku 6804 m
2

28 190 512,00 

Výsadba stromů 20 ks 3 000 60 000,00 

Výsadba keřů 40 ks 90 3 600,00 

Lavičky 14 ks 6 000 84 000,00 

Stojan na kola 3 ks 7 500 22 500,00 

Pískoviště 1 ks 16 500 16 500,00 

Domky a průlezky 3 ks 67 000 201 000,00 

Houpačka 1 ks 12 000 12 000,00 

Plot 290 bm 951 275 790,00 

Cena za výsadbu a vybavení parků bez DPH

Objekty celkem 139 288 380,00 

Projekt % 3 4 178 651,40 

Průzkum % 0,5 696 441,90 

Náklady na umístění stavby % 2 2 785 767,60 

Rezerva % 10 13 928 838,00 

I. část 28 613 000,00 

II. část 109 809 478,00 

III. část 4 875 093,30 

IV. část 2 785 767,60 

V. část 13 928 838,00 

Celkem bez DPH 160 012 176,90 
Po zaokrouhlení 160 013 000,00 

Stavební objekty

Projektové a průzkumné práce

NUS

Rezerva

ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ

7 240 508,00 

14 900 970,00 

Pozemky

22 141 478,00 

87 668 000,00 

865 902,00 



Příloha č. 13

Pořadí Výměra m2 Pořadí Výměra m2 Pořadí Výměra m2

1. 900 1. 1200 1. 875
2. 530 2. 751 2. 806
3. 500 3. 734 3. 636
4. 490 4. 714 4. 1073
5. 485 5. 701 5. 765
6. 480 6. 710 6. 762
7. 625 7. 744 7. 786
8. 580 8. 751 8. 817
9. 480 9. 963 9. 816
10. 480 10. 680 10. 811
11. 480 11. 680 11. 812
12. 1010 12. 680 12. 773
13. 1020 13. 680 13. 723
14. 480 14. 680 14. 679
15. 480 15. 680 15. 656
16. 630 16. 680 16. 1200
17. 750 17. 680 17. 1200
18. 1040 18. 680 18. 1200
19. 1045 19. 680 19. 1200
20. 500 20. 680 20. 791
21. 500 21. 680 21. 800
22. 500 22. 680 22. 800
23. 500 23. 680 23. 800
24. 720 24. 680 24. 808
25. 700 25. 675 25. 908
26. 460 26. 675 26. 791
27. 435 27. 663 27. 800
28. 425 28. 950 28. 800
29. 420 29. 738 29. 800
30. 470 30. 624 30. 808
31. 640 31. 765 31. 908
32. 480 32. 720 32. 791
33. 480 33. 720 33. 800
34. 480 34. 720 34. 750
35. 480 35. 720 35. 750
36. 680 36. 748 36. 808
37. 680 37. 800 37. 908
38. 480 38. 800 38. 706
39. 480 39. 800 39. 800
40. 480 40. 800 40. 800
41. 480 41. 800 41. 800

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

VÝPOČET PLOCH PRO ZÁSTAVBU



42. 540 42. 800 42. 808
43. 805 43. 800 43. 908
44. 480 44. 800 44. 1126
45. 480 45. 800 45. 1132
46. 480 46. 1126 46. 1136
47. 680 47. 1132 47. 1139
48. 680 48. 1136 48. 1144
49. 480 49. 1139 49. 1152
50. 480 50. 1144 50. 1158
51. 480 51. 1152 51.
52. 480 52. 678 52.
53. 550 53. 720 53.
54. 780 54. 720 54.
55. 800 55. 720 55.
56. 800 56. 720 56.
57. 800 57. 720 57.
58. 800 58. 736 58.
59. 800 59. 59.
60. 800 60. 60.
61. 1126 61. 61.
62. 1132 62. 62.
63. 1136 63. 63.
64. 1139 64. 64.
65. 1144 65. 65.
66. 1152 66. 66.
67. 1158 67. 67.

44137 45229 44020

Varianta 3
VARIANTA 1 VARIANTA 2 VARIANTA 3

PLOCHY PRO ZÁSTAVBU RD

Varianta 1 Varianta 2
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