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1. Úvod 

 

V této bakalářské práci je řešena územní studie ulice Lelkova nacházející se ve městě 

Kravaře, k. ú. Kravaře ve Slezsku.  

 

 Důvodem výběru tohoto tématu pro bakalářskou práci je rozšíření stávajícího 

individuálního bydlení o nové plochy a umožnit tak novou zástavbu rodinnými domy v obci. 

Tato práce tedy podporuje snahu připravit novou lokalitu pro výstavbu a zajistit budoucí 

rozvoj v obci. 

 

 Řešené území o celkové rozloze 5,3 ha je vymezená volnou krajinou a okolní 

zástavbou rodinnými domy při ulicích Lelkova a Novodvorská. V Územním plánu města 

Kravaře je tato plocha vedena jako plocha pro bydlení. 

 

 Obsahem práce je provést rozbor současného stavu řešeného území na základě 

nashromážděných podkladů. Tyto podklady jsou získány z obecního úřadu města Kravaře, 

aktuálního územního plánu obce, správců jednotlivých sítí a z vlastního průzkumu dané 

lokality. Ze zjištěných informací bude vyhotoven návrh zástavby rodinnými domy.  Studie 

bude při návrhu zohledňovat i začlenění budoucí zástavby mezí okolní prostředí z hlediska 

technického a urbanistického. 

 

 Hlavním cílem této bakalářské práce je shromáždění, posouzení a vyhodnocení řešené 

lokality. Na těchto získaných podkladech budou vypracovány variantní návrhy pro zástavbu 

rodinnými domy, aby co nejvíce zapadly mezi okolní zástavbu a nenarušila tak ráz města. Po 

zpracování jednotlivých variantních řešeních budou vyhodnoceny a jedna z těchto variant, 

bude vybrána k dalšímu dopracování. Smyslem dopracování varianty je chápáno a stanoveno 

– řešení technické a dopravní infrastruktury včetně napojení na stávající veřejnou 

infrastrukturu, orientační ekonomický propočet celkových nákladů pro případ, kdyby došlo na 

realizaci návrhu. 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

 

2.1 Základní pojmy 

 

Obec – základní územní samosprávné společenství občanů, které tvoří územní celek a je 

vymezen hranicí obce. Dále je veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem. V právních 

vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.  

Územní plán – zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 

řešením účelného využití a prostorového uspořádání s cílem dosažení obecně prospěšného 

souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.  

Zastavěné území – území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona; 

nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce 

vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen intravilán) [4] 

Nezastavěné území – území nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy[4]  

Zastavitelná plocha – plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách 

územního rozvoje. [4] 

Územní systém ekologické stability – jedná se o vzájemně propojený soubor přirozených i 

pozměněných, ale přírodě blízkých ekosystémů udržujících přírodních rovnováhu. 

Biocentrum – část krajiny, která svým stavem a velikostí umožňuje dlouhodobou existenci 

přirozeného i pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

Biokoridor – území, které umožňuje migraci organismů mezi biocentry a vytváří 

z oddělených biocenter síť. 

Územní studie – navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně 

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

územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo 

podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. [4]   

Změna v území – je změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umisťování 

staveb a jejich změn [4] 



13 
 

Terénní úpravy – jsou zemní práce a změny terénu, jimiž se výrazně mění vzhled prostředí 

nebo odtokové poměry, těžební, jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o 

hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například plochy 

skladovací a odstavné, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, 

těžební práce na povrchu.  

Stavební pozemek – pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, který je vymezen a určen 

k umístění stavby územním rozhodnutím nebo regulačním plánem.  

Zastavěný stavební pozemek – pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební 

parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, které tvoří souvislý 

celek s obytnými a hospodářskými budovami  

Nezastavitelný pozemek – je pozemek, jenž nelze zastavět na území obce, která nemá 

vydaný územní plán, a to 

1. pozemek veřejné zeleně a parku, který slouží k obecnému užívání; 

2. v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků, které mají 

výměru větší než 0,5 ha; 

3. v intravilánu zemědělský pozemek nebo soubor sousedících zemědělských 

pozemků, který má výměru větší než 0,5 ha, s tím, že do těchto souboru pozemků 

se nezahrnují zahrady o výměře menší než 0,1 ha a pozemky, které jsou součástí 

stavebních parcel již zastavěných. 

Veřejná infrastruktura – jsou pozemky, stavby, zařízení a to 

1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, 

vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení; 

2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně 

související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, 

kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území 

živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, 

trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě 

a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody; 

3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například 

pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, 

kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva; 
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4. veřejné prostranství. [4] 

Místní komunikace – je představována veřejně přístupnou pozemní komunikaci, která slouží 

především místní dopravě na území obce. Tyto komunikace jsou určené normou ČSN 73 

6110 projektování místních komunikací. 

Obytná zóna – jedná se o jednu nebo více zklidněných komunikací zejména v částech 

obytných souborů s převahou pobytové funkce s přímou dopravní obsluhou staveb za 

stanovených podmínek podle zvláštního předpisu. 

Vedení technického vybavení – jsou kabely či potrubí včetně armatur a objektu na vedení, 

zabezpečující napojení velkých územních celků, sídelních útvarů, zón a jednotlivých objektů 

na příslušné druhy technického vybavení. [14] 

Stavba – tímto se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 

technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, 

materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které 

stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je 

stavba pro reklamu. 

Rodinný dům – jedná se o stavbu pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy 

odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům 

může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží a 

podkroví. [8] 

 

2.2 Další ustanovení 

 

2.2.1 Obecné požadavky na umisťování staveb 

Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě 

technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku 

umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a 

provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, 

provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a 

bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a 

charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a 

přístup požární techniky. [8] 
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Stavby se umisťují tak, aby stavby ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. 

Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti 

nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. [8] 

 

2.2.2 Vzájemné odstupy staveb 

Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky, urbanistické, architektonické, životního 

prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové 

péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky 

na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat 

údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, 

například technickou infrastrukturu. [8] 

 

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

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

stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 

m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností. [8] 

 

 Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 

m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace. Tento požadavek se neuplatní u budov 

umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění stanoví 

vydaná územně plánovací dokumentace. [8] 

 

 Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy 

obvodových stěn, balkonů, lodžií, teras, dále od hranic pozemků a okraje vozovky pozemní 

komunikace. [8] 

 

2.2.3 Proslunění staveb 

Prosluněny musí být všechny byty a ty pobytové místnosti, které to svým charakterem a 

způsobem využití vyžadují.  Přitom musí být zajištěna zraková pohoda a ochrana před 

oslněním, zejména v pobytových místnostech určených pro zrakově náročné činnosti. [9] 
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 U samostatně stojících rodinných domů, dvojdomů a koncových řadových domů má 

být součet podlahových ploch prosluněných obytných místností roven nejméně jedné 

polovině součtu podlahových ploch všech obytných místností bytu. [9]  
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3. Rekapitulace základních poznatků o území  

 

3.1 Geografická poloha 

 

Historická oblast Horního Slezska, která se nachází v MS kraji, se nazývá Hlučínsko. Toto 

území zahrnující téměř 30 obcí má za sebou specifickou minulost a i přesto si uchovává 

charakteristické nářečí, kroje i zvyky. 

 

 Součástí této na minulost bohaté lokality je také město Kravaře. Leží v údolní nivě 

řeky Opavy, která protéká jižním okrajem města, v nadmořské výšce 237 m n. m. Město je od 

polských hranic vzdáleno 13 km jižním směrem a 9 km na východ od města Opavy. Kravaře 

se rozprostírají na ploše o velikosti 19,37 km2 s 6820 obyvateli. 

 

Obr. 1 Znázornění polohy města [19] 

 

3.2 Historie obce 

 

První zmínka o Kravařích byla roku 1224. Obec Kouty, která je již městskou částí Kravař, se 

poprvé zmiňuje roku 1238 a třetí část s názvem Dvořisko až ve 2. polovině 18. století.  Mezi 
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léty 1224 až 1268 obdrželi kravařské panství členové slavného rodu Benešoviců (původem 

z Benešova u Prahy), kteří se označovali jako „páni z Kravař“. Tento rod patřil v období od 

13. století do 15. století k nejbohatším na Moravě, vlastnil například Fulnek, Helfštýn, 

Plumlov, Starý Jičín nebo také Strážnici. Městský znak Kravař – zavinutá střela, je odvozen 

z jejich erbu. Benešovičtí si zde ve 2. polovině 13. století vybudovali tvrz. Posledním 

majitelem z tohoto mocného šlechtického rodu byl Petr Strážnický z Kravař, který byl 

donucen roku 1420 v důsledku svého husitského přesvědčení rodové sídlo prodat. 

 

 

Obr. 2 Znak města Kravaře [15] 

  

Dalším významným vlastníkem kravařského panství může být považován polský 

šlechtic a lékař Michal Sendivoj ze Skorska, který jej obdržel za třicetileté války v roce 1630, 

a to díky úzkým kontaktům s císařským dvorem, na kterém působil za vlády Rudolfa II. jako 

alchymista. Sendivojova dcera Veronika se po smrti svého otce roku 1636 provdala za Jakuba 

svobodného pána Eichendorffa, a právě s tímto rodem Eichendorffů začala další důležitá 

etapa kravařského panství. V letech 1721 – 1728 si nechal Jan Rudolf Eichendorff svůj zámek 

(na místě bývalé tvrze) přestavět v duchu vrcholného baroka v hildebrandtském stylu (autor 

díla pocházel pravděpodobně z kruhů významných vídeňských architektů) a v této podobě 

můžeme zámek obdivovat dodnes, i přes ničivý požár, který jej postihl v roce 1937. Rod 

Eichendorffů vlastnil kravařské sídlo do roku 1782, kdy jej pro značné dluhy prodal. Poté se 

zde střídali nepříliš významní majitelé.  
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 V roce 1742 rakouská císařovna Marie Terezie prohrála válku o Slezsko, a tudíž i o 

Kravaře a Kouty, které byly spolu s celým Hlučínskem připojeny k Prusku. Dvořisko, které už 

leží „za vodou“ (přirozená hranice Hlučínska je v řece Opavě), zůstalo Rakousku. Toto 

odebrané území Hlučínska bylo zpět k tehdejšímu Československu připojeno v roce 1920, ale 

po dobu nacistické okupace bylo opět součástí německé říše. 

 

 Milníkem v novodobých dějinách Kravař je rok 1960, kdy se po připojení sousedních 

obcí Dvořisko a Kouty staly Kravaře městem. Od roku 2003 pak vykonává jako obec 

s rozšířenou působností správu devíti obcí – Bolatic, Chuchelné, Kobeřic, Kravař, Rohova, 

Strahovic, Sudic, Štěpánkovic a Třebomi. 

 

3.3 Obyvatelstvo 

 

Dlouhodobý vývoj obyvatelstva ORP Kravaře ovlivňují především tyto faktory: 

• specifický vývoj historie v regionu 

• vazby na město Opavu a urbanizovanou Ostravskou aglomeraci 

• tradiční rodinný, komunitní život, který se dále promítá i do oblasti bydlení a výrazná 

soudržnost obyvatel jednotlivých obcí 

• plynulý vývoj obyvatelstva 

 

V následující tabulce (Tab. 1) můžeme vidět vývoj počtu obyvatel v letech 2001 – 

2012. Největší nárůst obyvatel nastal v roce 2003, kdy ve městě přibylo 51 občanů 

k celkovému počtu. Naopak největší útlum nastal roku 2006. V tomto roce se celkový počet 

obyvatel snížil o 50 lidí. Při sestavování těchto hodnot se vycházelo z údajů Českého 

statistického úřadu a záznamů města Kravaře.  

  

V celkovém pohledu dochází v Kravařích k mírnému růstu obyvatel, jehož zdrojem je 

převážně migrace do města. 
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Tab. 1 Vývoj počtu obyvatel v Kravařích po roce 2001 [15] 

Rok 
Stav 

 1.1. 
Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

Přirozená 

měna 

Saldo 

migrace 

Změna 

celkem 

2001 6 684 65 63 104 72 2 32 34 

2002 6 718 49 69 124 86 -20 38 18 

2003 6 736 53 82 148 68 -29 80 51 

2004 6 787 80 83 108 74 -3 34 31 

2005 6 818 64 75 116 88 -11 28 17 

2006 6 835 65 81 69 103 -16 -34 -50 

2007 6785 69 68 133 98 1 35 36 

2008 6 821 75 68 113 110 7 3 10 

2009 6 831 60 69 110 111 -9 -1 -10 

2010 6 821 83 70 104 137 13 -33 -20 

Oprava s ohledem na výsledky sčítání 2011 -68 

2011 6 733 72 74 133 128 -2 5 3 

2012 6 736        

Průměr 

2001-2012 
67 73 115 98 -6 17 11 

 

 

Věková struktura obyvatel města Kravaře je příznivá. Tento stav je důsledkem 

příznivějších demografických předpokladů a historického vývoje v území, mírného růstu 

počtu obyvatel. Ovšem slabou stránku představuje značný podíl obyvatel v poproduktivním 

věku. 

 

3.4 Bydlení 

 

V Kravařích převažuje bydlení v rodinných domech nad jinými formami bydlení, čímž se 

zvyšuje atraktivnost bydlení v této lokalitě a zajišťuje tak zvýšení počtu obyvatel 

přistěhováním. Rovněž je v Kravařích udržována tradice výstavby rodinného bydlení své 

pomocí. Ovšem na druhou stranu má již město vyčerpané „volné“ zastavitelné plochy. 
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V následující tabulce (Tab. 2) je porovnáno bydlení spolu s bytovou výstavbou 

v České republice, MS kraji a samotného města Kravaře. Opět byly využity podklady 

z Českého statistického úřadu a záznamů města Kravaře. 

 

Tab. 2 Bydlení a bytová výstavba [15] 

 

Definitivní výsledky sčítání 2011 

podle obvyklého bydliště 
Dokončené byty 

Intenzita 

2001 - 2011 

domy byty obyv./byt byty/dům 
2001 – 

2009 

2010 

–  

2011 

2001 – 

2011 

bytů/1000 

obyvatel 

za rok 

ČR 1800084  4104735 2,54 2,28 292999 65072 358071 3,18 

MS kraj 175 601 480 158 2,51 2,73     

Kravaře 1 622 2 254 2,91 1,39 150 28 178 2,42 

  

 

3.5 Občanská vybavenost 

 

V této kapitole bude pro představu uvedeno několik příkladů občanského vybavení, které se 

v Kravařích vyskytují. 

 

 Jedním z typu vybavení jsou školy. V Kravařích jsou zastoupeny dvěma mateřskými 

školami a dvěma základními školami, kdy jedna je tvořena pouze nižším stupněm (1. – 5. 

ročník) a druhá pak nižším i vyšším stupněm (1. – 9. ročník). Občané mohou také získat 

vzdělání v oblasti hudby, protože se zde nalézá i Základní škola umělecká. 

 

 Vybavenost z oblasti tělovýchovy a sportu je zastoupena areálem Buly arény, 

fotbalovým hřištěm u zámeckého parku a tenisovými kurty v Kravařích a Koutech. Z oblasti 

sportovně rekreačních areálu se nabízí kynologické cvičiště, plochy rybářského svazu a 

travnaté plochy na konci ulice Nábřežní. 
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 Další občanskou vybavenost u ulice Opavská představuje obchodní středisko Jednota, 

která sousedí se zdravotním střediskem skládající se z polikliniky a rehabilitace. Naproti 

těchto budov pak stojí další obchodní řetězec a to Penny Market. 

 

3.6 Dopravní infrastruktura 

 

3.6.1 Silniční doprava 

Územím spádového obvodu ORP Kravaře prochází významný tah I. třídy, který je zařazen 

mezi významné koridory MS kraje, a tvoří tak páteřní silniční komunikaci Kravařska a 

Hlučínska ve směru východ – západ. Jedná se o dvoupruhovou silnici I/56 Opava – Ostrava – 

Frýdek-Místek – Hlavatá. Tato silnice je určena k přestavbě na čtyřpruhovou komunikaci, 

která bude vedena v nové stopě a to severně od zástavby obce Kravaře. 

 

 Další komunikaci, která prochází severozápadní částí spádového obvodu ORP 

Kravaře, je silnice I/46 Vyškov – Olomouc – Opava – Sudice – státní hranice (Racibórz). 

Úsek, který na polském území navazuje ve směru na Racibórz, je veden jako silnice nižší 

kategorie (vojvodská) č. 916. Dále trasa silnice v úseku Opava – Kobeřice prochází 

v příhraničním pásmu s nízkou hustotou osídlení. 

 

 Silniční osu území Kravařska ve směru sever – jih tvoří hlavní tah silnice II/467 

Kobeřice – Kravaře – Štítina – Nové Sedlice. 

 

3.6.2 Železniční doprava 

Územím Kravařska prochází dvě železniční tratě provozované SŽCD. První z nich je 

jednokolejná regionální trať č. 317 Opava – Kravaře – Hlučín, která je v integrovaném 

systému dopravy MS kraje označena jako S 10. 

 

 Druhou je opět jednokolejná regionální trať č. 318 Kravaře – Chuchelná, která je 

v integrovaném systému dopravy MS kraje označována jako S 11. 
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 Kravařemi rovněž prochází železniční vlečka do sádrovcových dolů v Kobeřicích a do 

areálu firmy NAVOS. 

 

3.6.3 Hromadná autobusová doprava 

Hromadná autobusová doprava procházející městem je provozována pravidelnými 

příměstskými linkami. Autobusové zastávky jsou situovány na severním a západním okraji 

města, u nádraží a železniční zastávky (směr Bolatice). 

 

3.6.4 Letecká doprava 

Nedaleko města Kravaře se nachází veřejné vnitrostátní letiště Zábřeh provozované Slezským 

Aeroklubem Zábřeh. Toto letiště je využívané pro lety malých a sportovních letadel.  

 

3.6.5 Cyklistická doprava 

Kravařemi procházejí po silnicích, místních a účelových komunikacích místní a dálkové 

cyklotrasy: 

• dálková trasa č. 55 Jeseník – Krnov – Opava – Kravaře – Dolní Benešov 

• trasa č. 6055 Branka u Opavy – Nové Sedlice – Kravaře – Kobeřice – Třebom 

• okruh Radegast 

 

3.7 Technická infrastruktura 

 

3.7.1 Zásobování pitnou vodou 

Na území Kravař je vybudován veřejný vodovod, který je ve vlastnictví společnosti SmVak 

Ostrava a. s. Na tento vodovod je napojeno 90% obyvatel města. Za zdroj vody je považováno 

jímací území na k. ú. Velkých Hoštic s celkovou vydatností cca 50 l/s. Tento zdroj s úpravnou 

vody také slouží pro obce Velké Hoštice a Štěpánkovice. Voda je poté akumulována 

v zemním vodojemu na Oldřišovském kopci 2x1500 m3 (287,65 m n. m. – 283,15 m n. m.), 

odkud jsou pak pomoci gravitačního řadu DN 300 zásobeny Kravaře a do Štěpánkovic je 

voda přiváděna výtlačným řadem DN 200. Zemědělská střediska, TJ SK a STS, mají vlastní 

zdroje vody.   
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3.7.2 Likvidace odpadních vod 

V Kravařích je vystavěna oddílná kanalizace. Pro odvod splaškových vod slouží splašková 

kanalizace, která je napojena na čistírnu odpadních vod, umístěnou v nivě řeky Opavy, 

v Koutech s kapacitou 1 125 m3/d a 7 500 EO. 

 

 Pro odvod srážkových vod je využíván systém původní jednotné kanalizace s odtokem 

do vodotečí. 

 

3.7.3 Zásobování elektrickou energií 

Území je zásobováno elektrickou energií napětím o velikosti 22 kV se dvěma linkami 

venkovního vedení – L23 a L16, na které jsou za pomoci odboček napojeny stožárové 

trafostanice TR 22/0,4 kV o výkonu 100 – 400 kVA, rozmístěné dle hustoty zástavby. Odtud 

je elektrická energie dále rozváděna pomoci nízkého napětí o velikosti 0,4 kV. V Kravařích se 

vyskytují dva typy vedení nízkého napětí – podzemní a nadzemní vedení. 

 

3.7.4 Zásobování plynem 

Kravaře, stejně jako celé území ORP, jsou zásobovány plynem z hlavního páteřního 

plynovodního VTL vedení DN 300, který je navržen k rekonstrukci na DN 500. Na toto 

vedení je napojen STL plynovod DN 160 propojující stávající regulační stanice VTL/STL 

v prostoru ulic Novodvorská a Bolatická. Bez plynu jsou pouze odlehlá zastavěná území 

v lokalitě Nový Dvůr. 

 

3.7.5 Zásobování teplem 

Domy mají vlastní vytápění a objekty občanské vybavenosti jsou vybaveny domovními 

kotelnami, které jsou převážně na plyn. 

 

 Kravaře preferují tyto topná paliva: plyn a ekologická obnovitelná paliva. 

 

3.7.6 Spoje 

Přes Kravaře prochází dva dálkové optické telekomunikační kabely. První kabel Sobotín 

Hlučín je veden podél železniční tratě S 10. Druhý kabel je přiveden do místní části zvané 
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Dvořisko, prochází do centra, do pošty. Z tohoto objektu pošty je pak veden dálkový optický 

kabel dále na Štěpánkovice. 

 

 Územím také procházejí čtyři radioreléové paprsky, u kterých není vyhlášeno 

ochranné pásmo: 

• Krnov – Hošťálkovice 

• Pustá Polom – Bolatice 

• Pustá Polom – Kobeřice 

• Pustá Polom – Štěpánkovice 

 

3.8 Nakládání s odpady 

 

V Kravařích je domovní odpad odvážen a likvidován mimo toto území. Sběr a odvoz 

nebezpečného a velkoobjemového odpadu je zajištěn organizačním opatřením. 

 

 V lokalitě Nový Dvůr je navržená kompostárna a skládka biologického odpadu. 

 

3.9 Územní systém ekologické stability 

 

Územím města Kravaře prochází tyto nadřazené prvky nadregionálního a regionálního ÚSES: 

• Nadregionální biokoridor NRBK K96 – ve dvou osách (vodní a nivní). Jsou 

vedeny podél toku a tokem řeky Opavy. Součástí nivního biokoridoru jsou 

vložená biocentra. 

• Regionální biocentrum RBC 152 Koutská a Zábřežská niva. V tomto biocentru 

se nachází přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky. 

 

V nivě řeky Opavy a v její blízkosti jsou vymezená tři lokální biocentra: 
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• LBC1, LBC1a – propojují lokálním biokoridorem, který je veden zčásti tokem 

Štěpánky, nadregionální biokoridor v blízkosti Dvořiska s regionálním 

biocentrem č. 152 – Koutské a Zábřežské louky. 

• LBC2 – biocentrum ukončující krátký úsek lokálního biokoridoru 

vycházejícího z RBC 152 směrem k železniční trati. 

 

Mimo nivu řeky Opavy jsou vymezená čtyři lokální biocentra: 

• LBC3 – je součástí lokálního biokoridoru, který prochází krátkým úsekem 

podél východní hranice z Bolatic do Dolního Benešova. 

• LBC4, LBC5 – jsou propojeny biokoridorem, který vstupuje do území Kravař 

od Štěpánkovic do LBC4 stáčí se severně směrem k Novému Dvoru a kolem 

něj přes LBC5 se vrací zpět do Štěpánkovic. 

• LBC6 – je součástí lokálního biokoridoru, který prochází územím Kravař podél 

západní hranice katastru do Chlebičova. 
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4. Řešené území 

 

4.1 Charakteristika řešeného území 

 

Území o celkové rozloze 5,3 ha, složeno z ploch Z5 (3,65 ha) a Z7 (1,66 ha), je situováno 

v západní části města severně od hlavní komunikace I/56. Terén je téměř rovinatý s malým 

spádem od severu k jihu (257 m n. m. – 250 m n. m.). Tyto plochy se nacházejí na orné půdě 

a jsou od sebe odděleny komunikací spadající pod plochu Z5, která navazuje na stávající 

silnici Lelkova. Touto silnicí je rovněž zajištěn vstup na toto území.  Jednotlivé parcely jsou 

převážně v soukromém vlastnictví viz. příloha č. 1. 

 

 Na severu hraničí toto území s volnou krajinou, která je představována ornou půdou, 

ale v budoucnosti zde bude vybudována přeložka komunikace I/56 (hlavního tahu mezi 

Opavou a Ostravou). Na východní a jižní straně lemuje hranice stávající zástavba samotně 

stojících RD. Při západní hranici se opět vyskytuje volná krajina tvořená ornou půdou. 

 

 V blízkém okolí řešeného území se nachází tyto zastávky veřejné hromadné dopravy a 

to, železniční stanice ČD a autobusová zastávka na ulici Opavská (I/56). Nedaleko se také 

nachází tato občanská vybavenost: 

• Městský úřad Kravaře 

• kostel s hřbitovem 

• Mateřská škola Petra z Kravař 

• Základní škola 

• nákupní středisko 

 

4.2 Limity v území 

 

Řešené území je v Územním plánu města Kravaře vedeno jako plocha pro bydlení. V této 

lokalitě se nachází hned několik limit. 
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 První limita je tvořena vedením elektrické energie vysokého napětí s ochranným 

pásmem 10 m při západním okraji komunikace. Na protější východní straně prochází 

vodovodní potrubí DN 300 AC s ochranným pásmem 1,5 m. Třetí limita je představována 

rozvodem telekomunikací provozované společností O2 s ochranným pásmem 1,5 m. 

 

 Do tohoto území rovněž zasahuje stávající zástavba samostatně stojících RD na 

východní straně a dvěma parcelami na straně jižní, dále parcela s rozestavěnou stavbou a 

pozemkem, na kterém probíhá investice ČEZ – zřízení nové přípojky nízkého napětí do nově 

vybudované skříně. 

 

 Vyskytuje se zde také limita, kterou představuje vymezený koridor pro přeložku 

komunikace I/56. Ovšem s touto limitou se po konzultaci s Ing. Ivonou Komárovou nadále 

nepočítá, jelikož zabírá celé řešené území.  

 

4.3 Celkový urbanistický návrh 

 

4.3.1 Urbanistický návrh varianty č. 1 

Celé řešené území, složené z lokalit Z5 a Z7, je nově rozparcelováno a respektováním všech 

limit rozděleno do tří zón, kam je následně umístěná samotná zástavba. Ta je tvořena 40 

samostatně stojících rodinných domů, které jsou umístěny na stavebních parcelách o rozloze 

500 – 1 200 m2. Domy jsou navrženy tak, aby byly dodrženy jejich technické požadavky a 

estetické nároky na využití daného území. 

 

 Řešené území není navržená jako obytná zóna. Dopravní rychlost osobních 

automobilů je stanovená na 30 km/h. Páteřní komunikaci tvoří stávající zpevněná polní cesta, 

která bude rozšířena a následně vyasfaltována. Vytvoří tak prodloužení stávající ulice 

Lelkova, na kterou je zároveň napojena. Statickou dopravu představují parkovací stání 

situovaná u jižního okraje směrem na západ od páteřní komunikace a další místa jsou 

vyhrazená v prostorách zeleně severně od obratišť. Komunikace pro pěší je řešená chodníky 

lemujících vždy jednu stranu silniční komunikace. 

 



29 
 

 V severní části řešené lokality, v místě průchodu stávajícího vodovodu, je vytvořen 

park, jehož součástí je i dětské hřiště. Tento prostor má sloužit dětským hrám, odpočinku či 

k společenskému posezení místních. 

 

 Nová zeleň je soustředěna kolem nově navržených komunikací a v prostoru parku 

s dětským hřištěm. 

 

4.3.2 Urbanistický návrh varianty č. 2 

Celé řešené území, složené z lokalit Z5 a Z7, je nově rozparcelováno a vypuštěním limity 

způsobenou investicí ČEZ rozděleno do dvou zón, kam je následně umístěná samotná 

zástavba. Ta je tvořena 41 samostatně stojícími rodinnými domy, které jsou umístěny na 

stavebních parcelách o rozloze 700 – 1 200 m2. Domy jsou navrženy tak, aby byly dodrženy 

jejich technické požadavky a estetické nároky na využití daného území. 

 

 Řešené území není navržená jako obytná zóna. Dopravní rychlost osobních 

automobilů je stanovená na 30 km/h. Páteřní komunikaci tvoří stávající zpevněná polní cesta, 

která bude rozšířena a následně vyasfaltována. Vytvoří tak prodloužení stávající ulice 

Lelkova. Statickou dopravu představují parkovací stání situovaná u jižního okraje malého 

parku a další místa jsou vyhrazená v prostorách zeleně severně od obratiště. Komunikace pro 

pěší je řešená chodníky lemujících vždy jednu stranu silniční komunikace a v jednom případě 

prochází i přes navržený malý park – v jeho jižní části. 

 

 V severní části řešené lokality, v místě průchodu stávajícího vodovodu, je vytvořen 

park, jehož součástí je i dětské hřiště. Tento prostor má sloužit dětským hrám, odpočinku či 

k společenskému posezení místních. 

 

 Nová zeleň je soustředěna kolem nově navržených komunikací a v prostorách parků 

i dětského hřiště. 
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4.3.3 Urbanistický návrh varianty č. 3 

Celé řešené území, složené z lokalit Z5 a Z7, je nově rozparcelováno a respektováním všech 

limit rozděleno do tří zón, kam je následně umístěná samotná zástavba. Ta je tvořena 39 

samostatně stojícími rodinnými domy, které jsou umístěny na stavebních parcelách o rozloze 

670 – 1 200 m2. Domy jsou navrženy tak, aby byly dodrženy jejich technické požadavky a 

estetické nároky na využití daného území. 

 

 Řešené území není navržená jako obytná zóna. Dopravní rychlost osobních 

automobilů je stanovená na 30 km/h. Páteřní komunikaci tvoří stávající zpevněná polní cesta, 

která bude rozšířena a následně vyasfaltována. Vytvoří tak prodloužení stávající ulice 

Lelkova, na kterou je zároveň napojena. Statickou dopravu představují parkovací stání 

situovaná u jižního okraje parku. Komunikace pro pěší je řešená chodníky lemujících vždy 

jednu stranu silniční komunikace a v jednom případě prochází i přes navržený park – v jeho 

jižní části. 

 

 V západní části od páteřní komunikace je vytvořen park, jehož součástí je i dětské 

hřiště. Tento prostor má sloužit dětským hrám, odpočinku či k společenskému posezení 

místních. 

 

 Nová zeleň je soustředěna kolem nově navržených komunikací a v prostoru parku 

s dětským hřištěm. 

 

4.3.4 Zdůvodnění výběru výsledné varianty 

Celkem byly vytvořeny tři urbanistické návrhy, z nichž byla vybrána varianta číslo tři, která je 

poté i dále popsána. Pro závěrečný výběr hrály roli tyto důvody: 

• lepší řešení v místě vedení elektrické energie vysokého napětí, při kterém vznikl 

prostor pro umístění parku včetně dětského hřiště 

• optimální velikost stavebních parcel 

• lepší urbanistický návrh oproti ostatním variantám 
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4.3.5 Požadavky na rodinné domy 

Navrhované rodinné domy budou mít nejvýše jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní 

podlaží ukončené plochou střechou nebo jedno podzemní podlaží, jedno nadzemní podlaží a 

využitelné podkroví. V tomto případě je budova zakončená střechou sklonitou. Tyto 

požadavky vycházejí z okolní stávající zástavby. 

 

4.3.6 Park s dětským hřištěm 

Tento park je situován od páteřní komunikace směrem na západ a severně od parcely 

s rozestavěným objektem. Součástí je také dětské hřiště sloužící dětem od 4 do 15 let a je 

situováno uprostřed tohoto prostoru. Tato vymezena plocha slouží k dětským hrám, 

odpočinku nebo k posezení místních obyvatelů, proto zde jsou umístěny lavičky a dále pak 

odpadkové koše, zeleň. Jsou zde navrženy výrobky společnosti Tomovy parky. 

 

4.3.7 Zeleň 

Nová zeleň je soustředěna kolem nově navržených komunikací a v prostoru parku s dětským 

hřištěm, zde bude zároveň v letních měsících tvořit zastíněné plochy a vytvářet tak ochranu 

před sluncem. 

 

4.3.8 Mobiliář a odpadové hospodářství 

V místě řešeného území je mobiliář řešen především v prostorách parku s dětským hřištěm, 

zejména lavičkami a odpadkovými koši. 

 

 Obyvatelé každého rodinného domu budou mít kontejner na komunální odpad. Vývoz 

komunálního odpadu je pak zajištěn specializovanou firmou, která se o tento druh likvidace 

odpadu v současnosti stará. Kontejnery na separovaný odpad jsou situovány především 

v prostorách zeleně. Nachází se na dvou místech v řešené lokalitě. První skupina kontejnerů je 

umístěna v blízkosti parcely označenou jako „Investice ČEZ“ a druhá pak v prostorách zeleně 

severně od nově navrženého obratiště. 
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4.4 Dopravní řešení 

 

4.4.1 Silniční komunikace 

V řešeném území jsou nové komunikace navržené jako obousměrné s asfaltobetonovým 

povrchem. Návrhová úroveň porušení vozovky je D2 (obslužná místní komunikace). 

 

 Šířka nových komunikací je 6 m. Tyto komunikace se napojují na páteřní sběrnou 

komunikaci, která navazuje na stávající silnici Lelkova a na severní hranici tohoto území se 

mění zpět na zpevněnou polní cestu. V západní části od sběrné komunikace je navržená 

silnice, která se na severu rovněž napojuje na páteřní sběrnou komunikaci a na jihu na 

stávající vyasfaltovaná ramena komunikací napojující se na ulici Lelkova. Ve směru na 

východ od páteřní komunikace blíže k jižní hranici řešeného území je tato místní komunikace 

ukončená obratištěm o rozměru 17,5 m x 17,5 m.  

 

Označení místních komunikací: 

• MO2 9/6/30 (celková délka: 170 m) 

• MO2 8/6/30 (celková délka: 748 m) 

• MO2 6/6/30 (celková délka: 120 m) 

 

Podélný sklon komunikací kopíruje sklon terénu a příčný sklon je s jednostranným 

nebo se střechovitým profilem vozovky ve spádu 2,5 %. Poloměr oblouků je od šesti do 

dvanácti metrů. Délka rozhledových trojúhelníků je odvozena od rychlosti automobilů pomoci 

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. Jízdní rychlost 

motorových vozidel je stanovena na 30 km/h. Celá řešená lokalita nemá žádné prvky, které by 

sloužily ke zpomalení dopravy. Důvodem je nízká intenzita dopravy. 

 

4.4.2 Komunikace pro pěší 

Komunikace pro pěší je navržená jednostranně podél nových komunikací. Šířka těchto 

komunikací je 2 m. Chodník, který lemuje páteřní sběrnou komunikaci, je od této komunikace 

oddělen zeleným pásem v šířce 1 m. Na tuto komunikaci pro pěší jsou směřovány všechny 
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nové chodníky a napojeny tak na stávající chodník na ulici Lelkova. Chodník v západní části 

řešeného území je propojen se sběrným chodníkem komunikací pro pěší, která prochází 

parkem a zároveň umožňuje bezpečný přístup k parkovacím stáním. 

 

 Příčný spád bude proveden ve spádu 2 % s odvodněním na vozovku, podélný sklon 

pak bude kopírovat spád přilehlé komunikace. Povrch komunikace pro pěší bude proveden ze 

zámkové dlažby uložené do štěrkopískové lóže s následným zapískováním. Při provádění 

těchto komunikací pro pěší musí být respektována vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. 

 

4.4.3 Odstavná a parkovací stání 

V řešené lokalitě je navrženo 8 kolmých parkovacích stání, která jsou situována u jižního 

kraje parku s dětským hřištěm do vzniklého zeleného pásu. V zimních měsících je tak zajištěn 

lepší průjezd techniky pro odklid sněhu. Jedno z těchto stání je vyhrazeno pro imobilní 

občany. Celé parkoviště je z důvodu bezpečnosti o 1 m odsazené od místní komunikace. 

Velikost jednotlivých parkovacích stání je 2,5 m x 5 m. Velikost parkovacích stání pro 

imobilní občany má rozměr 3,5 m x 5 m. Celková plocha parkovacích stání je 150 m2. 

Dostupnost těchto parkovacích ploch je do 250 m. 

 

 Odstavná stání nejsou navržená. Předpokládá se, že budoucí uživatele budou využívat 

pro odstavení vozidel vlastní pozemek. 

 

Stanovení počtu parkovacích a odstavných stání se provádí dle ČSN 73 6110 projektování 

místních komunikací takto: 

 

N = Oo · ka + Po · ka · kp 

 

N … celkový počet stání pro posuzované území 

Oo … základní počet odstavných stání (předpokládá se odstavení vozidel na vlastním 

pozemku => nepočítá se) 
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Po … základní počet parkovacích stání (jedno stání na 20 obyvatel) 

ka … součinitel vlivu stupně automobilizace 

kp … součinitel redukce počtu stání (v bytové zástavbě se s tímto součinitelem nepočítá)  

 

N = Po · ka 

N = 7,8 · 1 = 7,8 parkovacích stání => 8 parkovacích stání 

 

V řešené lokalitě je tedy celkem navrženo 8 parkovacích stání. 

 

4.4 Technická infrastruktura 

 

4.4.1 Zásobování pitnou vodou 

Novostavby rodinných domů budou zásobovány pitnou vodou ze zemního vodojemu na 

Oldřišovském kopci 2x1500 m3 (287,65 m n. m. – 283,15 m n. m.). Odtud je pak gravitačním 

vodovodním potrubím DN 300 AC, který zároveň prochází řešeným územím, dopravována do 

města Kravaře. 

 

 Nově navržený vodovodní řad je možné napojit na stávající potrubí DN 300 AC. 

Potrubí při severní hranici řešeného území propojuje dvě stávající trubní vedení DN 300 AC a 

DN 100 na ulici Novodvorská, čímž dojde k zokruhování sítě. Zbytek je rozveden větevným 

systémem. Navrhovaný vodovod je převážně uložen v komunikaci, z tohoto důvodu 

společnost SmVaK Ostrava a.s. doporučila tvárnou litinu jako materiál pro výstavbu tohoto 

řadu. Trasu nově navrženého vodovodu je možné vyčíst z výkresu č. 7.  

 

Orientační potřeba pitné vody je dle přílohy č. 4 stanovena na 0,5 l/s. Dimenze potrubí 

nově navrženého vodovodu je 80 mm. 
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4.4.2 Likvidace odpadních vod 

Pro odvod splaškových vod slouží splašková kanalizace, která je napojena na čistírnu 

odpadních vod, umístěnou v nivě řeky Opavy, v Koutech s kapacitou 1 125 m3/d a 7 500 EO. 

Navrhovaná splašková kanalizace má dvě hlavní větve, do kterých se postupně napojují větve 

vedlejší, a ty jsou zaústěny do šachty „SŠ1“ a „SŠ2“. Do šachty „SŠ3“ je napojená samostatná 

větev, aby nemusela být využita tlaková kanalizace. Stávající kanalizace, na kterou se nově 

navržené větve splaškové kanalizace napojí, má DN 250. 

 

 Výsledný průtok splaškových vod, který vychází z orientačního propočtu uvedeného 

v příloze č. 4, je 2 l/s. DN nově navržené kanalizace je 250 mm.  

 

Pro odvod srážkových vod z komunikací jsou především využívány prostory se zelení. 

V těchto prostorách je umístěná i zeleň z důvodu lepšího vsakování dešťové vody. V místech, 

kde toto nelze zajistit, je navržena nová dešťová kanalizace, která se v místě „DŠ“ napojuje na 

stávající dešťovou kanalizaci DN 600 a dešťové vody jsou pak odvedeny do vodotečí. 

 

Výsledný průtok dešťových vod, který je orientačně vypočten v příloze č. 4, je 47 l/s. 

Průměr této nově navržené kanalizace je 200 mm. 

 

Obě kanalizace (dešťová i splašková) fungují pomoci samospádu a jejich umístění je 

patrné z výkresu č. 6. 

 

4.4.3 Zásobování elektrickou energií 

U nadzemního vedení elektrické energie vysokého napětí 22 kV je navržená přeložka této 

sítě. Přeložena bude veškerá část nadzemního vedení od nové trafostanice směrem na jih a 

bude napojena na již stávající kabely podzemního napětí. S touto přeložkou je počítáno ve 

variantě č. 1. 

 

 Napojení jednotlivých parcel na elektrickou energii bude pomocí HDS a 

rozpojovacích skříní, které také slouží jako HDS. Celý kabelový rozvod a umístění HDS je 

patrný z výkresu č. 8. 
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 Napojení veřejného osvětlení je provedeno samostatným vývodem přímo 

z trafostanice. 

 

 Kabelové rozvody NN budou napojeny na novou distribuční trafostanici o výkonu 250 

kVA, která je umístěná v prostoru parku s dětským hřištěm, a odtud rozvedená po celé řešené 

lokalitě. Zároveň se napojují na stávající rozvod NN. Pro toto vedení byl navržen kabel 

AYKY 3x 120+ 70 mm2. 

 

Potřeba elektrické energie byla dle výpočtů uvedených v příloze č. 4 stanovena 

přibližně na 99 kW. 

 

4.4.4 Zásobování plynem 

Kravaře mají zajištěno zásobování plynem z hlavního VTL plynovodu DN 300. Na toto 

potrubí se pomoci regulační stanice – v prostoru ulice Novodvorská, s odběrem 1 200 m3/hod 

napojuje zásobovací STL potrubí DN 160, které rozvádí plyn dále na území města. 

 

 Napojení řešené lokality bude na stávající síť STL plynovodu o DN 63, na ulici 

Lelkova, napojující se na potrubí o průměru 160 mm, které navazuje na již zmíněné potrubí 

vycházející z regulační stanice. Nově navržené plynovodní potrubí bude rovněž STL o DN 50 

mm. 

 

 Potrubí napojující se přímo na stávající potrubí o průměru 63 mm má DN 50. Toto 

potrubí směřuje na sever. Tam se stáčí na východ a je veden podél hranice řešeného území až 

ke stávajícímu zásobovacímu plynovodu DN 160, na který je rovněž napojen, a dojde tak 

k zokruhování navržené plynovodní sítě. Ostatní nově navržené potrubí je vedeno větevným 

systémem. Celé vedení plynovodní sítě lze vyčíst z výkresu č. 7. 

 

Orientační potřeby plynu jsou vypočteny dle přílohy č. 4 na hodnoty 136 500 m3/rok a 

100 m3/h. Výsledný průměr potrubí je tedy stanoven na DN 50, jak je již patrné z předešlého 

textu. 
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4.4.5 Zásobování teplem 

V řešené lokalitě se preferuje decentrální zásobování teplem. Město Kravaře především 

doporučuje paliva jako zemní plyn a ekologická zemní paliva. 

 

4.4.6 Telekomunikace 

Nově navržená síť telekomunikačních kabelů navazuje na stávající rozvody tohoto typu sítě. 

Napojení telekomunikačních kabelů je provedeno ve dvou místech v jihovýchodní části 

řešené lokality – v místech, kde je navrženo obratiště a slepá ulice. Pro vedení kabelů je 

využito větevného systému. Způsob vedení je patrný z výkresu č. 8.  
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5. Orientační propočet navrhované varianty 

 

Orientační propočet nákladů byl proveden pomoci technicko – hospodářských ukazatelů. Pro 

stanovení cen rodinných domů byly využity ukazatelé firmy RTS Brno. Technická a dopravní 

infrastruktura pak byla oceněna na základě podkladů Ústavu územního rozvoje. Pro stanovení 

cen mobiliáře, dětského hřiště a trafostanice byly využity ceny přímo od jednotlivých firem. 

 

5.1 Orientační propočet jednotlivých stavebních objektů 

 

Tab. 3 Orientační propočet nákladů na stavební objekty [17] [18] 

SO Název Počet [ks] MJ Počet MJ Kč/MJ Cena bez DPH [Kč] 

1 Komunikace     13 000 000 

 Místní obslužná silnice  m2 7 565,0 1 456 11 100 000 

 Parkoviště  m2 150,0 1 250 200 000 

 Chodníky  m2 1 797,0 896 1 700 000 

       

2 Zeleň     218 300 

 Zatravnění  m2 7 303,0 27 200 000 

 Tráva  kg 147,0 88 13 000 

 Strom 18   291 5 300 

       

3 Areál dětského hřiště     880 000 

 Herní prvek 1   749 800 750 000 

 Lavičky 8   10 400 90 000 

 Odpadkový koš 7   5 100 40 000 

       

4 Kanalizace     22 700 000 

 Dešťová DN 200  m 581,0 14 877 8 700 000 

 Splašková DN 250  m 920,0 15 200 14 000 000 

       

5 Vodovod     2 300 000 
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 DN 80  m 926,0 2 480 2 300 000 

       

6 Plynovod     920 000 

 DN 50  m 1 066,0 857 920 000 

       

7 Telekomunikace     170 000 

 Telekomunikace  m 865,0 195 170 000 

       

8 Vedení NN     3 230 000 

 Veřejné osvětlení 37   44 500 1 650 000 

 pro domácnosti  m 1 554,0 621 970 000 

 HDS 20   15 463 310 000 

 Trafostanice 1   300 000 300 000 

       

CELKOVÁ CENA ZA STAVEBNÍ OBJEKTY 43 500 000 

 

 

5.2 Celkové náklady stavby 

 

Tab. 4 Celkové náklady stavby  

Hlava Náklady na Celkem bez DPH [Kč] 

I. Výkup pozemků 47 200 000 

II. Projektové práce 900 000 

III. Stavební objekty 43 500 000 

IV. Provozní soubory 0 

V. Umístění stavby 900 000 

 Zařízení staveniště 900 000 

VI. Stroje, zařízení a vybavení 0 

VII. Umělecká díla 0 

VIII. Vyvolané investice 0 

IX. Rezerva 3 300 000 
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X. Ostatní náklady 0 

XI. Náklady hrazené z provozních prostředků 100 000 

   

CENA CELKEM BEZ DPH 95 900 000 

 

Celková cena je 95 900 000 Kč. K této celkové ceně se musí ještě připočítat DPH 

v zákonné výši dle platných zákonů. 
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6. Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo zpracovat územní studii v Kravařích – lokalita ulice Lelkova. 

Před započetím samotných prací na vypracování bylo nutné shromáždit potřebné podklady. 

Ty byly tvořeny především platným územním plánem města Kravaře, podklady poskytnuté 

Městským úřadem Kravaře, vyjádřením správců jednotlivých sítí a vlastním průzkumem dané 

lokality.  

 

 V úvodu jsou nejdříve uvedena teoretická východiska týkající se této bakalářské práce 

a následně shrnuté základní informace o městě Kravaře. Další kapitoly se pak věnují přímo 

řešené lokalitě a popisují širší vztahy, limity využití území a vytvořené urbanistické návrhy. 

 

Urbanistické návrhy byly zpracovány ve třech variantách. V první variantě bylo 

vytvořeno 40 nových rodinných domů, v druhé pak 41 nových objektů pro bydlení. Třetí 

varianta počítá s 39 novými rodinnými domy. Všechny varianty byly porovnány a na základě 

jejich porovnání z nich byla vybrána jedna. K vybranému urbanistickému návrhu byl dále 

dopracován návrh technické a dopravní infrastruktury včetně orientačního propočtu nákladů 

pro případnou realizaci. V žádné z navržených variant nebyla vymezená speciální zóna (např. 

obytná zóna). Důvodem je nízká intenzita dopravního provozu v dané řešené lokalitě. 

 

Shrnutí výsledné varianty: 

• Celková plocha řešeného území: 5,3 ha 

• Velikost jednotlivých parcel: 670 – 1220 m2 

• Průměrná plocha parcel:  835 m2 

• Počet rodinných domů:  39 

• Plocha zeleně:   7 303 m2 

• Plocha komunikací:   9 512 m2 

• Návrhová rychlost:   30 km/h 

• Celková cena:   95 900 000 Kč 
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 V přílohové části této bakalářské práce je také uveden seznam dotčených majitelů 

pozemků z katastru nemovitostí pro orientaci v množství soukromých pozemků.  
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PŘÍLOHA Č. 1 

SEZNAM VLASTNÍKŮ DOTČENÝCH POZEMKŮ 

 

  



 
 

Číslo 

parcely 
Vlastník 

Druh 

pozemku 

Výměra 

[m2]  

Způsob využití / 

ochrany 

3506/64 
Vavrečková Karmen 

č. p. 151, 747 63 Hrabyně 
orná půda 3 811 ZPF 

304/1 
Vavrečková Karmen 

č. p. 151, 747 63 Hrabyně 
orná půda 537 ZPF 

304/2 

Tomíček Alfred 

Novodvorská 3278/45a, 747 21 

Kravaře 

orná půda 1 010 ZPF 

307 
Vavrečková Karmen 

č. p. 151, 747 63 Hrabyně 
orná půda  2 291 ZPF 

310/1 

Hřívňácký Daniel Mgr. 

U Fortuny 164/2, Město, 746 01 

Opava 

orná půda 789 ZPF 

3506/51 

Hřívňácký Daniel Mgr. 

U Fortuny 164/2, Město, 746 01 

Opava 

orná půda 1 624 ZPF 

3506/50 

Fiala Herbert 

Novodvorská 895/70,  

747 21 Kravaře  

orná půda 1 415 ZPF 

3506/53 

Janta David 

Jantová Romana 

Nádražní 311/4,  

747 27 Kobeřice 

orná půda 1 690 ZPF 

3506/54 

Peterek Pavel Ing. 

Generála Vlachého 134, 747 62 

Mokré Lazce 

orná půda 1 584 ZPF 

3506/55 

Náhlíková Sylvy MUDR. 

Novodvorská 225/55,  

747 21 Kravaře  

orná půda 1 528 ZPF 

3506/56 

Janta Josef 

Slámová 3226/13,  

747 21 Kravaře 

orná půda 1 619 ZPF 

3506/58 

Boháčová Lenka 

Nádražní 3284/12a, 

747 21 Kravaře 

orná půda 3 017 ZPF 



 
 

3506/59 

SJM Hahn Alfons a Hahnová 

Veronika 

Novodvorská 974/63, 

747 21 Kravaře 

orná půda 1 465 ZPF 

3506/60 

Město Kravaře 

Náměstí 405/43, 

747 21 Kravaře 

orná půda 1 509 ZPF 

3506/63 

Fojtík Vilém 

Valente Anna 

Novodvorská 657/65, 

747 21 Kravaře 

orná půda 1 489 ZPF 

3506/57 

Česká republika 

Státní pozemkový úřad 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 

130 00 Praha 3 

orná půda 322 ZPF 

3506/102 

Česká republika 

Státní pozemkový úřad 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 

130 00 Praha 3 

orná půda 693 ZPF 

3506/43 

Římskokatolická farnost 

Kravaře, Náměstí /41, 

747 21 Kravaře 

orná půda 15 481 ZPF 

4347/2 

Město Kravaře 

Náměstí 405/43, 

747 21 Kravaře 

ostatní plocha 17 565 ostatní komunikace 

3380/1 

Římskokatolická farnost 

Kravaře, Náměstí /41, 

747 21 Kravaře 

orná půda 118 172 ZPF 

3380/23 

Římskokatolická farnost 

Kravaře, Náměstí /41, 

747 21 Kravaře 

orná půda 16 466 ZPF 

3380/4 

Hahnnova Ivana 

Lelkova 3296/43a, 

747 21 Kravaře 

orná půda 4 380 ZPF 

3380/36 
Wehowský Lukáš 

Mírová 746/10, 
orná půda 542 ZPF 



 
 

747 21 Kravaře 

3506/104 

Česká republika 

Státní pozemkový úřad 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 

130 00 Praha 3 

orná půda 177 ZPF 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 2 

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 

  



 
 

Pohled severní (ze stávající ulice Lelkova) 

 

 

Pohled jižní (na stávající ulici Lelkovou) 

 



 
 

Pohled východní (na stávající zástavbu) 

 

 

Pohled jihozápadní (na volnou přírodu) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 3 

VIZUALIZACE 

 

  



 
 

Pohled severní (ze stávající ulice Lelkova) 

 

 

Pohled jižní (na stávající ulici Lelkovou) 

 

 



 
 

Pohled západní (směrem na dětské hřiště) 

 

 

Pohled severní (na parkoviště a dětské hřiště) 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 4 

VÝPOČTY KAPACIT INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 

  



 
 

Orientační propočet potřeby pitné vody: 

 

Qpb = ∑p · qs = 156 · 95,89 = 14 958,84 l/den 

Qpmax = Qpb · kd = 14 958,84 · 1,35 = 20 194,434 l/den 

Qh(20) = 
	∙	 	

 · kh · Qpmax = 
	∙ 	

 · 1,8 · 20 194,434 = 0,421 l/s = 0,5 l/s 

 

Qpb ... průměrná potřeba vody  [l/den] 

p … počet účelových jednotek (obyvatel) 

qs … specifická potřeba vody  [l/(os · den)] 

Qpmax … maximální potřeba vody  [l/den]  

kd … součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby vody 

Qh(20) … maximální potřeba vody pro obyvatele ve 20 hodině  [l/s] 

kh … součinitel hodinové nerovnoměrnosti potřeby vody 

 

Orientační propočet odtoku splaškových vod: 

 

Qsmax = 
	∙ 	

 · kmax = 
	 ,

	∙ 	
 · 5,48 = 0,949 l/s 

Qmax = 2 · Qsmax = 2 · 0,949 = 1,898 l/s = 2 l/s  

 

Qsmax … výpočtový odtok splaškových vod [l/s] 

kmax … součinitel hodinové nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod 

Qpb … průměrná potřeba vody [l/den] 

Qmax … maximální výpočtový odtok splaškových vod [l/s] 

 



 
 

Orientační propočet odtoku dešťových vod: 

 

QDmax = ∑ S · qv · ψ = 0,3793 · 131 · 0,8 + 0,0918 · 131 · 0,6 = 46,97 l/s = 47 l/s 

 

QDmax … maximální výpočtový odtok dešťových vod [l/s] 

S … odvodňovaná plocha [ha] 

qv … vydatnost směrodatného deště [l/s · ha] 

ψ … součinitel odtoku 

 

Orientační propočet potřeby elektrické energie: 

 

PB2 = Pb,B2 · βB2 · nB2 = 7 · 0,362 · 39 = 98,826 kW = 99 kW 

 

PB2 … potřeba elektrické energie pro stupeň B2  [kW] 

Pb,B2 … specifický příkon pro stupeň B2  [kW/bj] 

βB2 … koeficient soudobosti pro počet bytů ve stupni B2 

nB2 … počet bytů ve stupni elektrifikace B2 

 

Orientační propočet potřeby plynu: 

 

Roční 

Qrv = qrv · P = 150 · 39 = 5 850 m3/rok 

Qro = qro · P = 3 000 · 39 = 117 000 m3/rok 

QrTUV = qrTUV · P = 350 · 39 = 13 650 m3/rok 

Qrmax = Qrv + Qro + QrTUV = 5 850 + 117 000 + 13 650 = 136 500 m3/rok 



 
 

 

Hodinová 

K1 = 
	( )

 = 
	( )

 = 0,2495   K2 = 
,
 = 

,
 = 0,6933 

 

Qhv = qhv · P · K1 = 1,2 · 39 · 0,2495 = 11,677 m3/h 

QhTUV = qhTUV · P · K1 = 2,1 · 39 · 0,2495 = 20,434 m3/h 

QhRD = qhRD · P · K2 = 2,5 · 39 · 0,6933 = 67,597 m3/h 

Qhmax = Qhv + QhTUV + QhRD = 11,677 + 20,434 + 67,597 = 99,71 m3/h = 100 m3/h 

 

Qri … celková roční potřeba plynu [m3/rok] 

Qhi … celková hodinová potřeba plynu [m3/h] 

qri … příslušná specifická potřeba plynu vztažena na jednu účelovou jednotku v příslušném 

časovém intervalu 

qhi … příslušná specifická potřeba plynu vztažena na jednu účelovou jednotku v příslušném 

časovém intervalu 

P … počet účelových jednotek 

K1 … součinitel pro spotřebiče pro přípravu jídel a TUV 

K2 … součinitel pro vytápění v RD 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 5 

NÁVRH KABELOVÉHO VEDENÍ NN 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 6 

ROZMĚRY PRVKŮ MOBILIÁŘE A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

 

  



 
 

Rozměry herního prvku 

 

Rozměry koše šejtkového kulatého 

 



 
 

Rozměry lavice s područkami 

 


