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ANOTACE 

Zdeněk Válek, Územní studie lokality "Za Humny" v obci Dolní Lhota pro účel 

individuálního bydlení, VŠB - TUO, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství, 

Ostrava 2014, Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Vašíček, Počet stran: 60 

Předmětem bakalářské práce je návrh využití území pro individuální bydlení v lokalitě 

"Za Humny" v obci Dolní Lhota v okrese Ostrava. Obsahem práce je především urbanistické 

řešení nové výstavby rodinných domů s ohledem na územní plán a limity předmětného území. 

Urbanistický návrh je řešen variantně s tím, že jedna varianta je zpracována do konečné 

podoby územní studie. Součástí studie je popis stávajícího území, zpracování návrhu řešení 

dopravní a technické infrastruktury, začlenění ploch zeleně a plochy pro občanskou 

vybavenost, vizualizace území a zpracování orientačního propočtu finančních nákladů 

navrženého území. 

Klíčová slova: územní studie, individuální bydlení, limity území, veřejná infrastruktura, 

obytná zóna 

 

ANNOTATION 

Zdeněk Válek, Territorial study for proposal of new family houses development in locality 

"Za Humny" in Dolní Lhota, VŠB - TUO, Faculty of Building, Department of Cicil 

Engineering, Ostrava 2014, Thesis Supervisor: Ing. Ondřej Vašíček, The number of pages: 60 

The aim of bachelor thesis is the territory study of individual housing in a location 

"Za Humny" in Dolní Lhota in district Ostrava. The content of this work is primarily urban 

solution of a new construction of family houses with regard to the master plan and limits of 

the area. The urban proposal is solved variantly in which one option is processed into its final 

form of territorial study. The study contains a description of the current area, drafting solution 

of transport and technical infrastructure, the integration of green spaces and areas for civil 

amenities, visualization and processing of territory preliminary calculation of financial costs 

of the proposed territory. 

Keywords: territorial study, family house, limits area, public infrastructure, residential zone 
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1. Úvod 

Obec Dolní Lhota je čím dál častěji vyhledávanou lokalitou ze strany okolního obyvatelstva, 

které touží po individuálním bydlení v kvalitním prostředí nedaleko Statutárního města 

Ostrava. Jedná se o typický příklad suburbanizace. Hlavním důvodem stěhování obyvatelstva 

ze zázemí Ostravy je míra znečištění ovzduší a sen vlastního bydlení v rodinném domě. 

Obyvatelé proto vyhledávají příměstské lokality západně od Ostravy, kde se nachází právě 

obec Dolní Lhota. Atraktivita bydlení v obci Dolní Lhota láká především svým krajinným 

rázem s čistějším ovzduším, dostatkem pozemků pro bydlení a dobrou dopravní dostupností 

na Ostravu, jak osobní, tak i veřejnou. 

 Předmětem mé bakalářské práce je variantní návrh urbanistického řešení nové 

zástavby rodinných domů v lokalitě "Za Humny" v obci Dolní Lhota v okrese Ostrava - 

město. Návrhy budou zpracovány s ohledem na územní plán obce Dolní Lhota a limity 

předmětného území. 

 Urbanistické návrhy řešeného území budou zpracovány variantně, z nichž jedna 

varianta bude dále zpracována formou územní studie. Územní studie bude obsahovat 

zhodnocení stávajícího stavu území, popis urbanistických návrhů, zpracování řešení dopravní 

a technické infrastruktury a orientační propočet investičních nákladů navrženého území. 

 Cílem územní studie bude návrh co nejefektivnějšího využití území s návazností 

na stávající okolní zástavbu a prostředí. Návrhem řešeného území bude zástavba rodinných 

domů s vyčleněnými plochami pro veřejné prostranství, zeleň a občanskou vybavenost. 

Součástí bude návrh dopravního řešení a napojení předmětné lokality na stávající technickou 

a dopravní infrastrukturu, včetně návrhu parkovacích a odstavných stání. 

 Výsledek urbanistických návrhů zpracovaných v bakalářské práci může sloužit, 

pro obec Dolní Lhota, jako možný předpoklad využití řešeného území. 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

 

2.1 Územní studie 

Územní studie je územně plánovací podklad, který navrhuje, prověřuje a posuzuje možná 

řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů 

v území. Těmito systémy jsou myšleny například veřejná infrastruktura, dopravní systém, 

varianty zástavby a trasování územního systému ekologické stability. Ty by mohly významně 

ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. [8] 

 

2.2 Územní plán 

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

plošného a prostorového uspořádání, 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 využití znehodnoceného území 

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

podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. [8] 

 

2.3 Urbanistický návrh 

V kontextu s bakalářskou prací se jedná o architektonicko-urbanistický návrh využití řešeného 

území s návazností na jeho budoucí rozvoj. Zahrnuje návrhy začlenění území do funkčních 

zón, jako jsou: zóna pro bydlení, občanská vybavenost, veřejné prostranství, dopravní 

a technická infrastruktura. 

 

2.4 Suburbanizace 

„Termín je odvozen z anglického slova suburb, tedy předměstí”. Proces suburbanizace 

je označován pro příchod nových lidských aktivit do příměstských lokalit, ležících mimo 
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kompaktní zástavbu města. Suburbanizace se dělí na dvě základní formy, a to rezidenční 

(obytná) a komerční (pracovní a obslužná). [3] 

 

2.5 Kvalita prostředí 

Patří mezi charakteristické znaky území. Kvalita prostředí se dá rozdělit na dvě složky: 

fyzickou a sociální. Přírodní a umělé fyzické prostředí označuje krajinu a sídla, standart 

bydlení, kvalitu ovzduší, vod, půdy a dalších hygienických prostředí. Mezi sociální kvalitu 

prostředí lze uvést např. údaje o vzdělanosti, kriminalitě, rozvodovosti, potratovosti a další. 

[2] 

 

2.6 Obytná zóna 

Místní komunikace funkční podskupiny D1 se smíšeným provozem. Hlavní funkcí obytné 

zóny je převaha pobytové funkce nad dopravní. Pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel 

je veden ve společném prostoru. Uspořádání obytné zóny musí zajišťovat bezpečný 

a samostatný pohyb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. [4] 

 Základní provozní podmínky obytné zóny: 

 nejvyšší dovolená rychlost vozidel je 20 km/h, 

 zvýšená ohleduplnost řidičů vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti 

musí zastavit vozidlo, 

 parkování pouze na označených místech jako parkoviště, 

 chodec smí využívat obytnou zónu v celé její šířce, 

 jsou povoleny hry dětí přímo v dopravním prostoru, 

 chodci i hrající si děti musí umožnit vozidlům jízdu, 

 při vyjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič přednost 

v jízdě. [6] 
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2.7 Veřejná infrastruktura 

Veřejná infrastruktura je funkční sytém v území, který zahrnuje pozemky, stavby a zařízení 

dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejných prostranství. [8] 

 

2.7.1 Dopravní infrastruktura 

Stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení. [8] 

 

2.7.2 Technická infrastruktura 

Souhrn ploch, staveb a zařízení technického vybavení. Například vodovody, vodojemy, 

kanalizace, ČOV, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, 

komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronické komunikační zařízení veřejné 

komunikační sítě, produktovody. [8] 

 

2.7.3 Občanské vybavení 

Je velmi rozsáhlý soubor výrobních i nevýrobních zařízení sloužící ku prospěchu společnosti. 

Stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči 

o rodiny, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva. [8] 

 

2.7.4 Veřejné prostranství 

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky 

a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy slouží k obecnému užívání, a to bez 

ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. [7] 

 

2.8 Limity využití území 

Limity využití území jsou ustanovení, která omezují využití a uspořádání změn v území 

z důvodu ochrany veřejných zájmů. Vyplývají z právních předpisů, nebo jsou stanoveny 

na základě zvláštních právních předpisů, případně vyplývají z vlastností území. [8] 
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2.9 Ochranná pásma 

Ochranné pásmo je ohraničené území, ve kterém je zakázána jiná činnost než, pro kterou bylo 

území vymezeno. 

 Stanovení ochranných pásem v řešeném území: 

 Les        50 m, 

 Vodovod do DN 500 mm     1,5 m, 

 Plynovod STL v zastavěném území    1 m, 

 Kanalizace do DN 500 mm     1,5 m, 

 El. vedení - podzemní do 110 kV    1 m, 

       - nadzemní 1 - 35 kV    7 m (s izolací 2 m), 

 Trafostanice zděná s převodem napětí z 1 - 52 kV  2 m od zařízení, 

 manipulační prostor potoka     6 m. [1] 

 Celé katastrální území obce Dolní Lhoty leží v ochranném pásmu leteckých radiových 

zabezpečovacích zařízení. Územní rozhodnutí a povolení pro níže uvedené stavby lze vydat 

pouze na základě závazného stanoviska ČR - Ministerstva obrany, zastoupeného Vojenskou 

ubytovací a stavební správou Brno: 

 výstavba souvislých kovových překážek (100 m x 20 m a více), 

 výstavba větrných elektráren, 

 stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více nad terénem, 

 stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického záření, 

 výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. 

a III. třídy, 

 výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů, 

 výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení, 

 výstavba vedení VN a VVN, 

 výstavba radioelektrických zařízení včetně anténových systémů a opěrných 

konstrukcí, 

 výstavba vodních nádrží. [12] 



18 

 

2.10 SWOT Analýza 

SWOT analýza je univerzální analytická metoda kvalitativního hodnocení. Je rozdělena 

do čtyř základních skupin: silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Klasifikuje 

a zhodnocuje tyto jednotlivé skupiny, které umožní formulovat strategické vize záměru. [11] 

 

2.11 Získané podklady 

Pro zpracování bakalářské práce v rozsahu územní studie, bylo třeba si zajistit patřičné 

podklady.  

Seznam získaných podkladů: 

 katastrální mapa území Dolní Lhoty, 

 výškopis území Dolní Lhoty, 

 ortofoto mapa, 

 listy vlastnictví dotčených pozemků, 

 Územní plán obce Dolní Lhota, 

 podklady a požadavky zastupitelstva Obecního úřadu Dolní Lhota, 

 fotodokumentace, 

 zákony, vyhlášky, normy a technické předpisy, 

 vyjádření správců inženýrských sítí o existenci sítí v předmětné lokalitě (O2, ČEZ, 

SmVAK, RWE). 

 

2.12 Legislativa ve stavebnictví 

Pro zpracování bakalářské práce byly použity tyto platné legislativní předpisy: 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, 

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

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
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 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, 

 ČSN 73 4301 - Obytné budovy, 

 ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, 

 ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, 

 ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 

 ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací, 

 ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky, 

 TP 85 - Zpomalovací prahy, 

 TP 103 - Navrhování obytných a pěších zón, 

vše v platném znění pozdějších předpisů. 
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3. Základní údaje o obci Dolní Lhota 

 

3.1 Charakteristika 

Obec Dolní Lhota se nachází v Moravskoslezském kraji a je součástí okresu Ostrava - město. 

Obec se nachází mezi městy Opava a Ostrava. Leží na nejvýchodnějších výběžcích 

Nízkého Jeseníku a na okraji Ostravské pánve. Obec je samostatnou správní jednotkou 

s obecním úřadem a vlastním obecním zastupitelstvem. Výměra katastrálního území obce 

Dolní Lhota u Ostravy činí 536 ha. Počet obyvatel v obci byl k 1.1.2014 1 437. 

 Obec Dolní Lhota má schválený a platný územní plán od roku 2011. Zpracovatelem 

územního plánu bylo Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. Doposud neproběhlo k žádné 

aktualizaci územního plánu. Územní plán obce Dolní Lhota je veřejně přístupný na webových 

stránkách obce Dolní Lhota, jak v textové, tak i ve výkresové části. 

 

 

Obr.  1- Poloha obce, [10] 
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3.2 Historie obce 

Nejstarší záznamy o území jsou z roku 1377, kdy dvůr Lhotka Důlní (dříve jmenovaný) patřil 

Jindřichovi z Bítova. Opavský zemský archiv zaznamenává v zemských deskách, 

že 30. května 1465 koupili Lhotku Důlní bratři Žibřid a Mikuláš Donátové a v roce 1486 byla 

obec prodána Pražmům z Bílkova. [13] 

 „Do konce 17. století obec náležela ke klimkovickému panství. Posledním majitelem 

Lhotského panství byl do roku 1918 rod Vlčků. Po rozpadu Rakousko - Uherska a vzniku 

Československého státu se obec rozvíjela daleko rychleji než do té doby. Roku 1926 se v obci 

začalo s elektrifikací. V tomtéž roce byla vybudována železnice do Ostravy, jezdil zde vlak 

s parní lokomotivou. Roku 1948 byla celá trať z Ostravy Svinova do Kyjovic 

elektrifikována.” [13] 

 Ve válečném období 2. světové války byla obec součástí Sudet. „Při osvobozovacích 

bojích padlo na pět set vojáků a mezi nimi devět příslušníků 1. československé samostatné 

tankové brigády a sedmnáct občanů obce.” Na místním hřbitově je postaven památník 

na počest padlým tankistům. V centru obce se nachází další dva památníky. [13] 

 Původní historické jádro obce bylo situováno v nynější severní části obce. Postupná 

zástavba jižní části území až k vodnímu toku Porubky probíhala v první polovině 20. století. 

V roce 1930 žilo v Dolní Lhotě 715 obyvatel, o devět let později 732 obyvatel. V roce 1969 

se od Dolní Lhoty oddělila část Čavisov. [15] 

 

 

Obr.  2 - Znak obce Dolní Lhota, [13] 
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3.3 Kulturní a historické hodnoty území 

„V řešeném území se nachází jediná nemovitá kulturní památka, zapsaná v Ústředním 

seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 32266/5-2181 hřbitov, z toho jen: 

hrob a pomník příslušníků 1. tankové brigády. 

 Dále se na území obce nacházejí památky místního významu: 

 kaple sv. Cyrila a Metoděje na ul. Československých tankistů, 

 kaplička na ulici U kaple, 

 boží muka na ul. Československých tankistů, 

 kříž v severní části obce na ul. Československých tankistů, 

 pomník T.G. Masaryka na ul. Československých tankistů, 

 pomník profesora F. Myslivce u kaple sv. Cyrila a Metoděje, 

 pomník padlým u základní školy, 

 pomník příslušníkům 1. samostatné tankové brigády padlým při osvobozování obcí 

Polomi, Dolní Lhoty a Čavisova u obecního úřadu, 

 kříž pod vrchem Strážnice, 

 kaplička Panny Marie Sedmibolestné na ul. Na Strážnici. 

 Evidovanou nemovitou kulturní památku i památky místního významu je nutno 

chránit a respektovat. Významnější urbanistické hodnoty v obci nejsou, jde o vilovou 

zástavbu příměstského typu.” [12] 

 

3.4 Širší vztahy 

Obec Dolní Lhota se nachází v Moravskoslezském kraji a je součástí západní části okresu 

Ostrava - město. Na severu sousedí s obcí Velká Polom (1 km), na východě s obcí Krásné 

Pole (2 km), na západě s obcí Horní Lhotou (4 km) a v jižní části se napojuje na obec 

Čavisov. Obec Dolní Lhota je vzdálená cca 25 km od hranic s Polskem. 

 Důležité jsou vazby orientované na město Opavu a Ostravu, kam obyvatelé obce 

vyjíždí za prací a občanskou vybaveností. Dále má také obec vazby na sousední obec Velká 

Polom, kam je směřována docházka dětí do základní školy, jelikož v obci Dolní Lhota 
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je vyučován pouze první stupeň základního studia. Území Dolní Lhoty je součástí příměstské 

rekreační oblasti Ostravy. [12] 

 

3.5 Přírodní hodnoty území 

Území ležící na nejvýchodnějších výběžcích Nízkého Jeseníku a na okraji Ostravské pánve, 

charakterizuje členitý terén, který ovlivňuje možnosti využití území. Problémy souvisí 

především na nákladnosti realizace technické a dopravní infrastruktury. Opačnou skutečností 

je zájem ze strany okolního obyvatelstva vyhledávat tyto lokality pro rekreaci a bydlení. [12] 

 „Území obce se nachází v nadmořské výšce cca 260 m n.m (jih obce u říčky 

Porubky) - 336 m n.m (kóta Strážnice).” [12] 

 

3.5.1 Klimatické podmínky 

Území spadá do mírně teplé klimatické oblasti. Charakteristickými znaky klimatu v území 

jsou mírné zimy a poměrně nízké srážky, které jsou způsobeny srážkovým stínem Jeseníků. 

Co se týče četnosti směrů větrů, tak v území převládá jihozápadní proudění (20%), dále pak 

severní (18%) a jižní (18%) proudění větrů. Průměrná teplota v lednu je -2 až -4 °C. Průměrná 

teplota v červenci je 17 až 18 °C. [12] 

 

3.5.2 Nerostné suroviny 

Na území obce se nenacházejí žádná ložisková území, ani dobývací prostory nerostných 

surovin. [12] 

 

3.5.3 Poddolovaná a sesuvná území 

V řešeném území se nenacházejí žádná poddolovaná území. „V jižní části katastrálního území 

Dolní Lhota u Ostravy se nachází aktivní sesuvné území č. 1038.” [12] 
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3.6 Bydlení 

Zástavba obce Dolní Lhota je seskupená kolem silnice III/46612 a dále soustředěná podél 

místních komunikací. Jedná se z převážné části o nízkopodlažní obytnou zástavbu 

příměstského charakteru. V centrální části obce (historickém jádru) jsou dochovány původní 

zemědělské usedlosti. V této části se nachází především objekty občanského vybavení. 

Poslední dobou zde roste zájem o výstavbu rodinných domů ze strany okolního obyvatelstva, 

které touží po kvalitním bydlení nedaleko Statutárního města Ostravy a toužící po kvalitním 

životním prostředí kolem sebe pro bydlení a trávení volného času. [12] 

 V roce 2011 byl počet trvale obydlených bytů v Dolní Lhotě 516 (dle ČSÚ, sčítání 

2011), prakticky všechny v rodinných domech, pouze jeden v bytovém domě. Na základě 

odborného odhadu se předpokládá realizace cca 5-10 nových bytů ročně. Předpokládaný 

nárůst bytů do roku 2025 je tedy cca 100 bytů v rodinných domech. [12] 

 Demografický vývoj obce Dolní Lhota od roku 1990 do roku 2012, je uveden 

v tabulce v přílohové části. Znázorňuje kromě údajů o porodnosti a úmrtnosti, také migrační 

přírůstky a údaje o přistěhovalých obyvatelech. 

 

3.7 Občanská vybavenost 

V obci Dolní Lhota se nachází pouze základní zařízení občanské vybavenosti. Za širší škálou 

zařízení obyvatelé dojíždějí do Ostravy, nebo Opavy. Vzhledem k velikosti obce je dosavadní 

vybavení občanské vybavenosti dostačující. 

 Převážná část občanské vybavenosti je situována v centrální části obce. Zde se nachází 

Obecní úřad, pošta, hasičská zbrojnice, lékárna, základní a mateřská škola, knihovna, kaple 

sv. Cyrila a Metoděje, hřbitov a obchod. Na jižním okraji obce se nachází sportovní areál 

TJ Sokol Dolní Lhota s přilehlou restaurací Sport. Další formy služeb jsou poskytovány 

prostřednictvím soukromých osob v obytné zástavbě. 

 Dle územního plánu a zastupitelstva obce nejsou do budoucna navrženy žádné nové 

zastavitelné plochy občanského vybavení. 
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3.8 Sport a rekreace 

Obec Dolní Lhota je vyhledávanou lokalitou ke sportovnímu vyžití a rekreaci. Ke sportovním 

a rekreačním účelům slouží obyvatelům především sportovní areál TJ Sokol Dolní Lhota 

s fotbalovým a volejbalovým hřištěm, tenisovými kurty, dětským hřištěm a tělocvičnou 

se saunou. 

 Územím prochází turistická trasa a cyklotrasa (6199, Radegast Slezsko). V obci 

je lokalizováno cca 100 objektů sloužících k rekreaci. [12] 

 

3.9 Dopravní infrastruktura 

Hlavní komunikačním tahem je silnice III/46612 Velká Polom - Zbyslavice procházející 

středem území obce Dolní Lhota. V jižní části obce se napojuje na silnici III/4692 Ostrava, 

Poruba - Horní Lhota, která umožňuje dopravní spojení s Ostravou. V obci Velká Polom 

se napojuje silnice III/46612 na silnici I/11, která směruje severozápadně na Opavu 

a jihovýchodně na Ostravu. [12] 

 Dopravní obsluha veškeré zástavby je zajištěna kromě silnice III/46612 také sítí 

místních komunikací. Jedná se „o jednopruhové, místy i dvoupruhové úseky s nehomogenní 

šířkou vozovky a různou povrchovou úpravou. Místní komunikace v řešeném území mají 

především obslužný charakter a jsou zařazeny do funkční skupiny C (místní komunikace 

III. třídy).” [12] 

 Na místní komunikace dále navazují účelové komunikace. Jedná se především 

o komunikace formou lesních a polních cest. Ty zajišťují především přístup k polním, lesním 

a případně jiným soukromým pozemkům. [12] 

 

3.9.1 Statická doprava - odstavování a parkování vozidel 

„Odstavování a garážování osobních automobilů obyvatel rodinných domů se předpokládá 

na vlastních pozemcích.” [12] 

 Parkovaní v obci je vymezeno především u jednotlivých objektů občanského vybavení 

o celkové kapacitě cca 30 stání.  
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 Kapacity parkovacích stání na parkovištích v obci: 

 u tramvajové zastávky Dolní Lhota -  10 stání 

 u obecního úřadu a pošty -   13 stání 

 u hřbitova -        7 stání 

 Nejsou zde započteny parkovací stání malého rozsahu (cca 2 - 3 stání), které nejsou 

řádně vyznačeny dopravním značením. [12] 

 

3.9.2 Hromadná doprava osob 

Hromadnou dopravu osob zajišťují společnosti DPO a.s. a Veolia Transport Morava a.s., 

příměstskou tramvajovou a autobusovou dopravou. V obci se nacházejí tři autobusové 

zastávky podél silnice III/46612. V jižní části území vede tramvajová trať se třemi 

zastávkami. [12] 

 

3.10 Technická infrastruktura 

 

3.10.1 Zásobování pitnou vodou 

„Obec Dolní Lhota má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, který je součástí 

skupinového vodovodu Dolní Lhota, Horní Lhota a Čavisov.” [12] 

 Zásobování pitnou vodou je zajištěno Ostravským oblastním vodovodem, na který 

je obec napojena přívodním řadem DN 150 z vodojemu Krásné Pole. Přívodním řadem 

je zásobováno dolní tlakové pásmo vodovodu. Z dolního tlakového pásma je voda dále 

čerpána do vodojemu Dolní Lhota. Z místního vodojemu je voda čerpána do horního 

tlakového pásma vodovodu a do vodojemů Horní Lhota a Čavisov. [12] 

 Za současných podmínek provozu je vodovod kapacitně vyčerpán. V územním plánu 

obce je návrh řešení na zvýšení kapacity a zlepšení stavu tlakových poměrů v síti. [12] 
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3.10.2 Odvádění a čištění odpadních vod 

V Dolní Lhotě je vybudována vesměs jednotná kanalizace, která byla postupně budována 

od roku 1935 bez jasné koncepce s cílem odvést dešťové odpadní vody do vodotečí. 

V průběhu času byly do této kanalizace napojeny i splaškové odpadní vody z domácností. 

Stávající jednotná kanalizace je dlouhá cca 5 500 m a jedná se převážně o betonové potrubí 

profilu DN 300 až DN 600. Je zde vybudována také oddílná dešťová kanalizace, ale pouze 

v částech ulic Na Břízku, Záhumenní a Podjárky. [12] 

 Současné čištění odpadních vod z obce je zajištěno v prostých septicích a žumpách. 

Přepady septiků a jímek jsou odváděny do stávající jednotné kanalizace, která následně 

vyúsťuje do vodotečí. Tímto způsobem dochází ke znečišťování recipientů a nepříjemnému 

zápachu. Některé RD mají vlastní malé domovní ČOV. [12] 

 V návrhu územní plánu se předpokládá nová výstavba oddílné splaškové kanalizace, 

která bude odvádět odpadní vody do nově vybudované ČOV. Stávající jednotná kanalizace 

bude sloužit pouze pro odvádění povrchových a dešťových vod. Stávající septiky a žumpy 

budou zrušeny a všechny objekty budou napojeny na novou splaškovou kanalizaci 

pro odvedení odpadních vod. Vzhledem k výši investičních nákladů na novou splaškovou 

kanalizaci a ČOV se doporučuje do roku 2015 ponechat stávající způsob likvidace odpadních 

vod. [12] 

 

3.10.3 Zásobování elektrickou energií 

Na území obce nejsou provozovány žádné využitelné zdroje elektrické energie a nejsou 

zde vedeny žádná vedení nadřazené soustavy (ZVN, VVN). [12] 

 Dolní Lhota je zásobována distribuční soustavou VN z rozvodné soustavy 22 kV, 

linky VN 18, propojující rozvodny 110/22 kV Ostrava - Třebovice a Dolní Benešov. Odbočka 

z této linky do Dolní Lhoty je provedena v dimenzi 3x42/7 AlFe na betonových podpěrných 

bodech. Dále pokračuje směrem na obec Čavisov na dřevěných, patkovaných sloupech 

v dimenzi 3x35. [12] 

 Rozvodná síť NN je vedena na betonových sloupech s vodiči AlFe 3x70 + 50 resp. 

AES 4x70, doplněná posilovacími vývody AES 4x95. Koncové části sítě jsou vedeny 

na dřevěných sloupech, částečně patkovaných s vodiči nižších dimenzí. K transformaci 

VN na NN slouží sedm distribučních trafostanic (DTS 22/0,4) napojených vzdušnými 
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a kabelovými přípojkami VN. Výstavbou nových trafostanic byla pro novou zástavbu 

rozšířena také kabelová síť NN. Elektrická energie pro domácnosti je využívána především 

pro vaření, osvětlení, vytápění a pohon drobných spotřebičů. [12] 

 

3.10.4 Zásobování plynem 

Ve východní části území obce prochází trasa tranzitního VVTL plynovodu DN 700, PN 63 

Příbor (Libhošť) - Děhylov, který zajišťuje přepravu zemního plynu z tranzitní soustavy 

pro potřeby Moravskoslezského kraje. [12] 

 Dolní Lhota je plošně plynofikována středotlakým rozvodem plynu, který je napojen 

středotlakým řadem D 160 na místní středotlakou síť v Krásném Poli. Místní plynovodní síť 

je vybudována z trubek PE v dimenzích D 90 až D 160. Jsou uloženy podél místních 

komunikací. Pro domácnosti se plyn využívá k vaření, otopu a přípravě TUV. [12] 

 

3.10.5 Zásobování teplem 

Ve stávající zástavbě se využívá decentralizovaný způsob zásobování teplem. RD a objekty 

OV jsou individuálně vytápěny samostatnými kotelnami s převažujícím spalováním zemního 

plynu. Výjimkou je objekt základní školy, která je vytápěna elektrickým akumulačním 

vytápěním. [12] 

 

3.10.6 Telekomunikace a radiokomunikace 

„Obec Dolní Lhota telekomunikačně přísluší do atrakčního obvodu digitální telefonní 

ústředny (RSU) Dolní Lhota, jako součást telefonního obvodu (TO – 55) Moravskoslezský 

kraj. Telefonní ústředna Dolní Lhota má dostatečnou kapacitu pro současný provoz 

s možností dalšího rozšíření.” [12] 

 Komunikační služby na pevné a bezdrátové síti jako internet, přenos dat a telefonní 

styk, jsou zajištěny prostřednictvím telekomunikačních služeb a.s. Telefónica O2 Czech 

Republic a devíti dalších komerčních poskytovatelů. Z obce Velké Polomy vede podél silnice 

III/46612 trasa dálkové přenosové sítě (dálkové optické kabely), přes obec Dolní Lhoty a dále 

směřuje na obec Horní Lhota. Správcem dálkové přenosové sítě je Telefónica O2 a.s. [12] 
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 Radiokomunikace zajišťují šíření televizních a rozhlasových programů, včetně 

přenosu meziměstských telefonních hovorů a zařízení operátorů mobilní telefonní sítě. Území 

Dolní Lhoty je pokryto televizním signálem z televizních vysílačů od provozovatele České 

radiové komunikace a.s. [12] 
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4. Stávající stav řešeného území 

 

4.1 Popis stávajícího stavu řešeného území  

Řešená lokalita "Za Humny" je situována v severozápadní části obce Dolní Lhoty. Umístění 

lokality je znázorněno na Obr. 3. Nachází se ve výšce 286 - 302 m n.m. 

 

 

Obr.  3 - Umístění lokality v obci Dolní Lhota, [10] 

 

 Celková výměra řešeného území je 3,67 ha, nacházející se v katastrálním území 

Dolní Lhota u Ostravy. Je zde situováno 23 pozemků, které z převážné části slouží jako orná 

půda. Dále se jedná o druhy pozemků jako trvalý travní porost, ostatní plocha a ostatní 
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komunikace. Seznam dotčených vlastníků a druhů pozemků řešeného území je uveden 

v přílohové části - Výpis vlastníků dotčených pozemků. 

 Dle územního plánu se jedná o plochu SO Z 3, plocha smíšená obytná, určená 

pro bydlení s možností výstavby zařízení pro občanskou vybavenost a drobnou výrobu. 

 Okolní zástavbu tvoří z východní strany objekty rodinných domů. Na jižní straně 

se nachází plocha občanského vybavení s přilehlou restaurací Mokřinka. V blízkosti 

restaurace je situována plocha drobné výroby a skladování. Ze západní strany je území 

obklopeno lesem a plochou pro rekreaci. Na severu navazuje na řešené území plocha SO Z2, 

která je dle návrhu územního plánu také určena pro bydlení. 

 

 

Obr.  4 - Výřez hlavního výkresu územního plánu obce Dolní Lhota s vyznačeným územím, [14] 

 

 Při jižním okraji řešeného území, podél místní komunikace se nachází stávající zeleň, 

za kterou protéká menší potok ústící do potoka Opusty. Na řešených parcelách v jihovýchodní 
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části je pár vzrostlých stromů a drobných křovin, které bude nutné v průběhu realizace 

odstranit. 

 Díky své poloze a svahovitosti terénu je území vhodnou lokalitou pro individuální 

zástavbu. Dochází k zajištění dostatečného proslunění od východu, až po západ slunce. 

Nedílnou součástí pro komfort bydlení je také obklopující přírodní krajina. 

 

4.2 Dopravní napojení 

V lokalitě se nachází polní a lesní komunikace. Lesní komunikace kopíruje západní část 

území a navazuje na místní komunikaci při jižním okraji předmětné lokality v ulici Podjárky. 

Polní komunikace navazuje ze severovýchodní strany na místní komunikaci v ulici Přihlávky. 

Tyto místní komunikace nemají vyhrazenou komunikaci pro pěší, pouze omezení rychlosti. 

Obyvatelé proto musí využívat prostor komunikace společně s motoristy. Místní komunikace 

jsou napojeny na hlavní komunikační tah vedený centrem obce, silnice III/46612 v ulici 

Československých tankistů. 

 V docházkové vzdálenosti do 400 m od řešeného území se nachází autobusová 

zastávka Dolní Lhota, křiž. Vyznačené izochrony znázorňující docházkovou vzdálenost jsou 

vyznačeny ve výkrese č. 2 - Širší vztahy. 

 V okolí řešené lokality se nenachází žádné parkoviště. U restaurace Mokřinka jsou 

parkovací stání vyhrazené pouze pro hosty. 

 

4.3 Limity řešeného území 

Pro stanovení limit území byl použit stávající schválený územní plán obce Dolní Lhoty 

a vyjádření o existenci inženýrských sítí, od jednotlivých správců sítí, která jsou uvedena 

v samostatné příloze. 

 Řešenou lokalitou nejsou vedeny, ani nejsou umístěny žádné inženýrské sítě 

a zařízení. Do jihozápadní části území zasahuje ochranné pásmo lesa ve vzdálenosti 50 m 

od kraje lesa. Dále je nutno dodržet manipulační prostor potoka o velikosti 6 m z jedné strany. 
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 Katastrální území Dolní Lhota u Ostravy leží v ochranném pásmu leteckých radiových 

zabezpečovacích zařízení. 

 Nenacházejí se zde žádná poddolovaná území, ani naleziště nerostných surovin. 

 

4.4 Upřesnění požadavků pro vypracování územní studie 

Zastupitelstvo obce Dolní Lhota vydalo vyjádření k požadavkům pro vypracování územní 

studie v rámci bakalářské práce. Toto vyjádření je uvedeno v příloze. 

 Požadavky a regulativy obce pro zpracování územní studie: 

 stavební parcely pro RD velikosti 800 - 1 200 m
2
, 

 max. podlažnost 2 NP a podkroví, 

 koeficient zastavění pozemku - max. 0,4, 

 minimální odstup nových staveb od osy komunikace - 10 m, 

 trasy obslužných komunikací v šířce 8 m, 

 vyčlenit pozemek pro vzrostlou zeleň, 

 plochy občanského vybavení - komerčního typu, 

 parkoviště a odstavné plochy, 

 hlavní řady kanalizace, vodovodu, plynovodu, NN, VO, atd. 

 

4.5 SWOT analýza řešeného území 

 

4.5.1 Silné stránky 

 atraktivita bydlení v příměstské části Ostravy 

 členitý reliéf území, který je zdrojem rekreační a obytné atraktivity 

 kvalitní životní prostředí 

 klidná lokalita 

 blízkost cyklotrasy 

 dobré dopravní napojení na Ostravu a Polsko 
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4.5.2 Slabé stránky 

 pozemky v zájmovém území jsou majetkem několika vlastníků 

 nutné vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu 

 vysoká úroveň nezaměstnanosti v regionu 

 ochranné pásmo lesa a ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení 

 

4.5.3 Příležitosti 

 rozvoj okolní zástavby 

 dostatečné množství zeleně a odpočinkových ploch 

 zlepšení kvality bydlení 

 

4.5.4 Hrozby 

 nedostatek finančních prostředků na realizaci 

 nákladné financování údržby komunikací a zeleně 

 nesouhlas vlastníků dotčených pozemků s realizací záměru 
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5. Návrhy urbanistického řešení 

Urbanistický návrh řešeného území je zpracován ve třech variantách. Urbanistický návrh č. 1 

je dále detailněji zpracován v rozsahu územní studie. Územní studie je vypracována 

s ohledem na platný územní plán obce Dolní Lhota, limity řešeného území, regulativy 

a požadavky zastupitelstva obce. 

 Návrh územního plánu obce Dolní Lhota a zastupitelstvo obce do budoucna neplánuje 

realizaci žádného zařízení občanské vybavenosti. V průběhu rozvoje ploch pro bydlení, 

zde může být realizován obchod se smíšeným zbožím, nebo zařízení pro poskytování služeb 

soukromými podnikateli. Po ústní domluvě se zastupitelstvem obce jsou navržené plochy 

občanského vybavení tak velké, aby je bylo možné rozdělit na 2 - 3 pozemky určené 

pro bydlení. 

 

5.1 Urbanistický návrh č. 1 

V řešené lokalitě je navrženo 25 samostatně stojících rodinných domů. Výměra jednotlivých 

pozemků se pohybuje od 832 m
2
 do 1 000 m

2
. 

 V jihozápadní části je navržena plocha pro občanské vybavení komerčního typu 

o ploše 2 278 m
2
. Na vyhrazenou plochu občanského vybavení navazuje plocha veřejného 

prostranství, která bude sloužit především jako dětské hřiště. Hřiště obsahuje základní herní 

prvky (kolotoč, houpačky, prolézačky a pískoviště). 

 V severní části území je vymezena plocha územní rezervy (2 117 m
2) s návazností 

na zónu SO Z2, která je dle územního plánu obce také určena pro bydlení. Tato rezerva slouží 

k následnému rozvoji území s návazností na tuto plochu SO Z2. 

 Území je z hlediska dopravního řešení navrženo jako obytná zóna. Komunikační 

prostor obytné zóny je šířky 8 m a po obou stranách jsou umístěny zelené pásy pro umístění 

technické infrastruktury a mobiliáře. Parkování je řešeno především na soukromých 

pozemcích. Pro každý rodinný dům jsou navržena dvě odstavná stání. V území je navrženo 

deset parkovacích stání, z toho jedno vyhrazené pro vozidla přepravující osoby těžce 

pohybově postižené. 

 Grafické znázornění této varianty je ve výkrese č. 03 - Urbanistický návrh č. 1. 
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5.2 Urbanistický návrh č. 2 

Urbanistický návrh č. 2 doplňuje stávající zástavbu samostatně stojícími rodinnými domy 

a řadovými domy. Je zde navrženo 17 samostatně stojících rodinných domů s výměry 

jednotlivých pozemků od 850 m
2
 do 1 128 m

2
. Při východním okraji území je situováno 

12 řadových domů s výměry pozemků od 600 m2
 do 883 m

2
. 

 V jihozápadní části je vymezena plocha pro občanskou vybavenost o výměře 

2 683 m
2, na kterou navazuje plocha veřejného prostranství. V místě veřejného prostranství 

je navrhnuto dětské hřiště se základními prvky (kolotoč, houpačky, prolézačky a pískoviště). 

Za plochou občanského vybavení vede přes navržený park komunikace pro pěší, 

která navazuje na dětské hřiště. 

 V severní části území je vyčleněna plocha pro územní rezervu (1 465 m
2
), 

která v průběhu rozvoje bydlení bude navazovat na zónu SO Z2. 

 Komunikační prostor je navrhnut šířky 8 m. Z ekonomického hlediska zde nebyla 

podél západní části navrhnuta okružní komunikace, ale byly zde umístěny obratiště. 

Nevýhodným faktorem obratišť jsou slepé ulice. Parkování je řešeno především 

na soukromých pozemcích. Pro každý rodinný dům jsou navržena dvě odstavná stání. 

V území je navrženo deset parkovacích stání, z toho jedno vyhrazené pro vozidla přepravující 

osoby těžce pohybově postižené. 

 Grafické znázornění této varianty je ve výkrese č. 04 - Urbanistický návrh č. 2. 

 

5.3 Urbanistický návrh č. 3 

Tento urbanistický návrh řeší zástavbu 23 samostatně stojícími rodinnými domy s výměrou 

jednotlivých pozemků od 911 m
2
 do 1 200 m

2
. Zástavba je rozdělena na severní a jižní část, 

kterou podél západní části řešeného území spojuje komunikace pro pěší. Rozdílným faktorem 

od předchozích dvou variant je uspořádání pozemků a jejich kosodélný tvar. Je zachována 

parcelace od stávajících pozemků.  

 V jižní části území je vymezena plocha pro občanskou vybavenost o ploše 3 000 m
2
, 

na kterou navazuje plocha veřejného prostranství. Jako u předcházejících návrhů 

je zde umístěno dětské hřiště se základními hracími prvky.  



37 

 

 V severovýchodní části je vymezena plocha územní rezervy (2 391 m
2) s návazností 

na zónu SO Z2 a SO Z1, které jsou dle územního plánu obce také určeny pro bydlení. Tato 

rezerva slouží k následnému rozvoji území s návazností na tyto plochy. 

 Komunikační prostor je navrhnut šířky 8 m. V jižní části je komunikace zakončena 

obratištěm. Parkování je řešeno především na soukromých pozemcích. Pro každý rodinný 

dům jsou navržena dvě odstavná stání. V území je navrženo dvanáct parkovacích stání, z toho 

jedno vyhrazené pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. 

 Grafické znázornění této varianty je ve výkrese č. 05 - Urbanistický návrh č. 3. 

 

5.4 Klady a zápory navržených variant 

 

 KLADY ZÁPORY 

 

 

VARIANTA 

1 

 zachování OP lesa 

 orientace RD na východ a západ 

 rovnoměrné uspořádání pozemků 

 návaznost na další rozvojové zóny 

 návrh komunikace pro pěší blíže k 
centru obce 

 menší hustota zastavění 
 nedodržení parcelace stávající 

zástavby 

 

 

VARIANTA 

2 

 zachování OP lesa 

 větší hustota zastavění 
 orientace řadových domů na 

východ a západ 

 zachování parcelace izolovaných 
RD ke stávající zástavbě 

 obratiště, slepé ulice 

 orientace zahrad RD na sever 

 menší plochy pozemků 
řadových domů (nedodržení 
požadavků obce) 

 

 

VARIANTA 

3 

 zachování parcelace 

 návaznost na další rozvojové zóny 

 větší plochy pozemků 

 obratiště, slepá ulice 

 orientace zahrad RD na sever 

 kosodélný tvar pozemků 

 částečný zásah zástavby do OP 
lesa 

 menší hustota zastavění 

Tab. 1- Srovnání variant urbanistických návrhů 
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5.5 Výběr varianty 

Variantní návrhy se liší především uspořádáním a velikostí pozemků stavebních objektů 

a návrhem tras komunikací. Plochy veřejných prostranství a občanské vybavenosti jsou 

ve všech třech návrzích situovány v jižní části území.  

 Po konzultaci s vedoucím své bakalářské práce Ing. Ondřejem Vašíčkem byl pro 

podrobnější zpracování vybrán urbanistický návrh č. 1. Návrh byl vybrán z hlediska 

porovnání kladů a záporů vypracovaných variant. Dalším faktorem je jeho vhodná 

architektonicko-urbanistická koncepce s využitím lokality a následná návaznost na rozvojové 

plochy smíšené obytné Z2 a Z1, stanovené dle platného územního plánu obce Dolní Lhota. 

Návaznost na tyto rozvojové plochy jsou graficky znázorněny ve výkrese č. 10 - Urbanistický 

návrh č. 1 s návazností na zóny SO Z1, Z2. 

  



39 

 

6. Detailnější zpracování urbanistického návrhu č. 1 

 

6.1 Návrh zástavby 

V řešené lokalitě je navrženo 25 samostatně stojících rodinných domů. Výměra jednotlivých 

pozemků se pohybuje od 832 m
2
 do 1 000 m

2
. Jedná se o zástavbu dvoupodlažních 

izolovaných rodinných domů. Dispoziční řešení objektů rodinných domů není předmětem 

mé bakalářské práce, proto je návrh pouze názorný. Realizace objektů rodinných domů bude 

záviset na požadavcích dotyčných investorů. 

 V návrhu zástavby řešeného území jsou situovány rodinné domy typu Lyra Plus, které 

byly převzaty z webových stránek společnosti G SERVIS CZ s.r.o. Jedná se o jednopodlažní 

rodinný dům s obytným podkrovím střední velikostní kategorie, se sedlovou střechou 

a přistavěnou garáží. Zastavěná plocha je 109 m2
 a obestavěný prostor je 702 m3. Bydlení 

je vhodné pro 4 - 5 člennou rodinu. Pohled na dům je znázorněný níže na obrázku. 

 

 

Obr.  5 - Pohled na rodinný dům Lyra Plus, [9] 
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 Umístění rodinných domů na pozemcích je navrženo tak, aby splňovaly obecně 

technické požadavky na výstavbu a dodržovali požadované odstupy staveb, dle vyhlášky 

č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Dále jsou navrženy tak, 

aby splňovali regulativa a požadavky obce Dolní Lhota, které jsou uvedeny v podkapitole 

4.4 - Upřesnění požadavků pro vypracování územní studie. 

 

6.2 Dopravní infrastruktura 

Grafické znázornění dopravního řešení je obsaženo ve výkrese č. 6 - Dopravní infrastruktura. 

Návrh dopravní infrastruktury předmětného území je zpracován dle ČSN 73 6110 - 

Projektování místních komunikací a TP 103 - Navrhování obytných a pěších zón. 

 

6.2.1 Komunikace 

Dopravní řešení v předmětném území je navrženo jako místní komunikace funkční 

podskupiny D1 - obytná zóna. Jedná se o obousměrnou komunikaci se smíšeným provozem, 

kdy motoristé, cyklisté a chodci sdílejí společný dopravní prostor. Začátek a konec obytné 

zóny bude vyznačen, svislým dopravím značením IP26a (obytná zóna) a IP26b (konec obytné 

zóny). 

 Napojení obytné zóny na stávající komunikace je řešeno ze dvou míst. 

V severovýchodní části území se napojuje v ulici Přihlávky a v jihozápadní části na stávající 

komunikaci vedenou z ulice Podjárky. Prostor místní komunikace v obytné zóně je navržen 

šířky 8 m. Skládá se z dopravního prostoru šířky 5,5 m a zelených pásů po obou stranách šířek 

1 m a 1,5 m. Zelené pásy jsou odděleny od dopravního prostoru obrubníkem a slouží 

především k umístění technické infrastruktury a mobiliáře. Poloměry nároží jsou navrženy 

o velikosti 10 m. 

 Komunikace pro pěší je navržena pouze v jihovýchodní části území. Bude provedena 

z dlážděných prvků o šířce 2 m. Napojuje se od obytné zóny a vede kolem plochy veřejného 

prostranství. Je ukončena u stávající komunikace v ulici Podjárky, kde vede přes potok. 

Zde bude nutné zřídit mostek, nebo vést částečně potok ve skruži a následně ji zasypat 

zeminou. 
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 Podélný sklon komunikace je zajištěn vlastní členitostí terénu řešeného území. Příčný 

sklon je proveden jednostranně se spádem 1,5 % ve směru k uličním vpustím. Povrch 

vozovky bude proveden z asfaltové vrstvy. Podélný sklon terénu a příčné uspořádání 

komunikace je znázorněno ve výkrese č. 09 - Podélný profil terénu; prostorové uspořádání 

sítí - ŘEZ A - A´. 

 

6.2.2 Rozhledové parametry 

V obytné zóně jsou křižovatky řešeny předností zprava. Rozhledové parametry 

na křižovatkách jsou dány odvěsnami rozhledových trojúhelníků ve směru jízdy 9 m a délka 

odvěsny na příjezdu zprava 11 m. Na níže uvedeném obrázku jsou uvedeny rozhledové 

parametry křižovatky v obytné zóně.  

 

 

Obr.  6 - Příklad rozhledových trojúhelníků na křižovatce v obytné zóně, [6] 

 

 V obytné zóně jsou také zajištěny rozhledové poměry na samostatných sjezdech 

od objektů rodinných domů. Znázornění rozhledového trojúhelníku v místě sjezdu v obytné 

zóně je znázorněno na níže uvedeném obrázku. 
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Obr.  7 - Příklad rozhledového trojúhelníku v místě samostatného sjezdu v obytné zóně, [6] 

 

 Zajištění dostatečného rozhledu v obytné zóně musí být provedeno dle parametrů 

uvedených v ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací a dle ČSN 73 6102 - 

Projektování křižovatek na místních komunikacích. 

 

6.2.3 Statická doprava 

V předmětném území je parkování řešeno především na soukromých pozemcích. Pro každý 

rodinný dům jsou navržena dvě odstavná stání, z nichž jedno bude zastřešené a druhé stání 

bude umožněno na příjezdové komunikaci k objektu.  

 V území je navrženo 8 podélných parkovacích stání, které jsou součástí komunikace. 

Podélná stání o rozměrech 2,2 x 6,75 m, jsou částečně zapuštěny do zelených pásů podél 

komunikace, aby byl zajištěn dostatečný průjezd minimální šířky 3,5 m dle TP 103. 

 V jihovýchodní části území jsou navrženy 2 kolmá parkovací stání, z toho jedno 

bezbariérové stání vyhrazené pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené 

s rozměry 3,5 x 5 m. Rozměry krajního kolmého stání jsou 2,75 x 5 m. Vyhrazené stání 

navazuje na komunikaci pro pěší, která bude zajištěna nájezdovou rampou pro bezbariérový 

přístup. 

 Rozměry a počet parkovacích stání byly navrženy v souladu s ČSN 73 6110 

a ČSN 73 6056 - Odstavné  a parkovací plochy. Vyhrazené bezbariérové stání je navrženo 

dle vyhlášky č. 398/2009 sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. Parkovací stání budou řádně vyznačena svislým a vodorovným dopravním značením 

jako parkoviště. 
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6.2.4 Opatření pro regulaci rychlosti vozidel 

Jedná se o veškerá opatření, která ovlivňují volbu jízdní rychlosti a zajišťují tak větší 

bezpečnost na pozemní komunikaci.  

 Za vjezdem do obytné zóny jsou navrženy dlouhé zpomalovací prahy 

lichoběžníkového tvaru. Ty budou znázorněny vodorovným dopravním značením 

na nájezdové rampě. Rozměry zpomalovacích prahů budou určeny dle TP 85 - Zpomalovací 

prahy. Minimální rozměry a sklony rampy jsou znázorněny na níže uvedeném obrázku. 

 

 

Obr.  8 - Lichoběžníkový tvar nájezdové rampy, [5] 

 

 Vzhledem k podélnému sklonu komunikace jsou dalším prvkem pro regulaci rychlosti 

vozidel navrženy zúžení dopravních pásů. Zúžení jsou tvořeny ostrůvkem zelených pásů. 

Podélné parkovací stání také přispějí k regulaci rychlosti vozidel v obytné zóně. U prvků 

zklidnění dopravy musí být dodržena minimální šířka dopravního prostoru 3,5 m. 
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6.3 Technická infrastruktura 

Základním podkladem pro návrh technické infrastruktury v řešeném území byla norma 

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Veškeré vzdálenosti 

při souběhu, křížení a krytí inženýrských sítí byly navrženy v souladu s touto normou. Místa 

napojení na stávající vedení inženýrských sítí byla převzata z územního plánu obce 

Dolní Lhota. Trasy inženýrských sítí jsou navrženy přímé a v nejkratších vzdálenostech 

od míst napojení. 

 Nebyly provedeny výpočty potřeby pitné vody, zemního plynu, el. energie, výpočet 

množství splaškových a dešťových odpadních vod, jelikož nebyly předmětem bakalářské 

práce. 

 Grafické znázornění návrhu technické infrastruktury je ve výkrese č. 8 - Návrh 

technické infrastruktury. Prostorové uspořádání inženýrských sítí je graficky znázorněno 

ve výkrese č. 9 - Podélný profil terénu; prostorové uspořádání sítí - ŘEZ A - A´. 

 

6.3.1 Zásobování vodou 

Zásobování vodou předmětného území bude řešeno napojením ze severovýchodní strany, 

na stávající vodovodní řad DN 80 v ulici Přihlávky. Místo napojení vodovodu bylo vybráno 

z hlediska nejkratší vzdálenosti od zájmového území, kvůli snížení nákladů na jeho realizaci. 

 Nový uliční vodovodní řad je navržen dimenze DN 80 z polyetylénu, který tvoří 

okružní strukturu vodovodní sítě. Jednotlivé objekty jsou napojeny vodovodními přípojkami 

DN 32. Zásobování požární vodou bude zajištěna pomocí hydrantů. Hydranty budou umístěny 

max. 200 m od objektu a mezi sebou max. 400 m. Navržený vodovodní řad v řešeném území 

bude uložen podzemně pod místní komunikací s minimálním krytím 1,5 m dle ČSN 73 6005. 

 

6.3.2 Odkanalizování 

V celém území Dolní Lhoty je vybudována vesměs jednotná kanalizace, která odvádí odpadní 

vody do vodotečí. V územním plánu Dolní Lhoty je navrhnuta koncepce pro vybudování 

oddílné splaškové kanalizace. Podrobnější popis návrhu oddílné kanalizace je uvedena 

v podkapitole 3.10.2 Odvádění a čištění odpadních vod. 
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 V řešeném území je navrhnuta splašková kanalizace DN 300 z neměkčeného 

polyvinylchloridu. Kanalizace je řešena gravitačně a vedena podzemně pod navrhovanou 

místní komunikací. Hloubka uložení bude záviset na hloubce uložení splaškové kanalizace 

navrhované územním plánem obce. Dle územního plánu obce Dolní Lhota je navrhována 

splašková kanalizace DN 300, vedena v jižní části řešené lokality v ulici Přihlávky. Na tuto 

kanalizaci se napojí nově navržená splašková kanalizace přes kanalizační šachtu. V místě 

napojení, nebo při změně směru navržené kanalizace budou umístěny kanalizační šachty, 

které od sebe budou vzdáleny max. 50 m. Jednotlivé objekty budou napojeny kanalizačními 

přípojkami DN 150. 

 Srážkové vody ze střech objektů v řešeném území budou svedeny do travnatých ploch 

přilehlých pozemků. Dešťové vody z pozemních komunikací budou odváděny, vlivem jejich 

sklonu do uličních vpustí. Odtud budou následně odváděny do navržené gravitační dešťové 

kanalizace. Dešťové vody budou vyúsťovat do potoka, který protéká jižním okrajem řešeného 

území. Dešťová kanalizace bude provedena z neměkčeného polyvinylchloridu dimenze 

DN 250, umístěna pod navrhovanou místní komunikací. Minimální hloubka uložení 1,8 m, 

je stanovena dle doporučených hodnot krytí stok pod komunikací, uvedených v ČSN 73 6005. 

 

6.3.3 Zásobování elektrickou energií 

Dle územního plánu obce Dolní Lhoty bude navrženo podzemní el. vedení vysokého napětí  

přes ulici Podjárky, které bude zakončeno nově navrženou trafostanicí v jihovýchodní  části 

území. Tato trafostanice má zajistit dostatek el. energie pro nově navrhovanou zástavbu. 

Budou z ní zásobovány jak navrhované objekty zástavby, tak i veřejné osvětlení. 

Nová trafostanice bude navržena betonová, kompaktní, pro umístění 1 transformátoru 

s výkonem do 630 kVA, napojená kabelovou přípojkou VN - 22 kV. 

 Navržené elektrické vedení NN v předmětném území bude řešeno okružním 

kabelovým podzemním vedením. Vedení NN bude napojeno na trafostanici navrhovanou 

územním plánem. Vedení bude uloženo v přidruženém pásu komunikačního prostoru 

v hloubce 0,5 m. 
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6.3.4 Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení bude zajišťovat v řešeném území dostatečné osvětlení místní komunikace, 

parkovišť a veřejných prostranství ve večerních a nočních hodinách. Osvětlení výrazně 

ovlivňuje bezpečnost dopravy, osob a majetku. Dále je také prostředkem k zajištění veřejného 

pořádku. 

 Kabelové podzemní vedení veřejného osvětlení bude napojeno na trafostanici 

navrhovanou územním plánem. Vedení bude uloženo v přidruženém pásu komunikačního 

prostoru v hloubce 0,4 m. Uliční vedení je navrženo pouze na jedné straně s výškou stožárů 

veřejného osvětlení 8 m. Parkové stožáry veřejného osvětlení budou výšky 6 m. 

 Přístupové a příjezdové komunikace k rodinným domům budou osvětleny, 

dle vlastních požadavků majitelů objektu. 

 

6.3.5 Zásobování plynem 

Zásobování zemním plynem předmětného území bude řešeno napojením ze severovýchodní 

strany, na stávající středotlaký plynovodní řad DN 50 v ulici Přihlávky. Výhodou tohoto 

místa napojení je společná trasa s navrženým vodovodním řadem, která bude provedena 

společným výkopem. 

 Nový středotlaký plynovodní řad je navržen dimenze DN 63 z polyetylénu, který tvoří 

okružní strukturu plynovodní sítě v předmětném území. Jednotlivé objekty jsou napojeny 

přípojkami plynu dimenze DN 32. Plynovodní řad je veden podzemně pod komunikací. 

Hloubka uložení je minimálně 1 m dle ČSN 73 6005. 

 

6.3.6 Telekomunikace 

Zásobování předmětného území telekomunikacemi bude zajištěno napojením na stávající síť, 

která vede podél komunikace v ulici Podjárky. Z místa napojení bude vedeno přes pozemek 

plochy občanského vybavení, blízko restaurace Mokřinka. Tento pozemek s parcelním číslem 

569/14 je ve vlastnictví obce Dolní Lhota. Navržené telekomunikační vedení řešeného území 

bude probíhat podzemně v přidruženém pásu komunikačního prostoru. Hloubka uložení 

je navrhnuta 0,8 m. 
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6.4 Veřejné prostranství a zeleň 

Hlavní plocha veřejného prostranství je situována v jižní části území. Za plochou vymezenou 

pro občanskou vybavenost je navrhnut park s nově vysazenou zelení, která bude doplňovat 

stávající zeleň kopírující směr toku potoka. Další plochy veřejného prostranství a zeleně 

představují zelené pásy, které vedou podél navrhnuté místní komunikace. Tyto pásy mohou 

být doplněny drobnou zelení, nebo mobiliářem. To bude záviset na vlastních požadavcích 

investora. 

 Součástí parku je navržené dětské hřiště, které bude obsahovat základní prvky herních 

atrakcí (kolotoč, houpačky, prolézačky a pískoviště). Budou zde také umístěny lavičky 

a odpadkové koše. Před hřištěm jsou navrženy 2 parkovací stání, z toho jedno vyhrazené 

pro přepravu osob těžce tělesně postižených. Na parkoviště navazuje komunikace pro pěší, 

která umožní bezbariérový přístup k hřišti. Níže uvedený obrázek znázorňuje vizualizaci 

návrhu umístění dětského hřiště. 

 

 

Obr.  9 - Vizualizace návrhu umístění dětského hřiště 

 

 Přesný obsah herních prvků dětského hřiště, návrh mobiliáře a zeleně v celém 

předmětném území, bude záležet na vlastních požadavcích investora. 
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6.5 Nakládání s odpady 

Obec Dolní Lhota nemá zpracovaný plán odpadového hospodářství. Likvidaci komunálních 

odpadů zajišťuje firma REMONDIS spol. s.r.o. Společnost obstarává sběr, svoz, třídění 

a konečné odstranění odpadů. Tyto odpady se ukládají na skládky mimo území obce. 

 Odpadové hospodářství v předmětném území bude řešeno individuálně. Každý 

rodinný dům bude mít vlastní nádobu na směsný komunální odpad, který se bude pravidelně 

vyvážet. 

 V případě realizace objektu občanského vybavení v ploše pro ni vymezenou, budou 

umístěny kontejnery pro tříděný odpad v této ploše. 
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7. Orientační propočet investičních nákladů navrhovaného řešení 

Propočet investičních nákladů byl zpracován na základě délkových a plošných výměr 

a pomocí jednotkových cen. Výpočet celkových nákladů na výstavbu je určen dle cenových 

ukazatelů a průměrných cen dopravní a technické infrastruktury, které byly převzaty 

z Ústavu územního rozvoje. Položky cen jednotlivých prvků mobiliáře byly vyhledány 

a stanoveny od jednotlivých dodavatelů. Ceny jsou stanoveny bez DPH. 

 

7.1 Pozemek 

Jednotková cena pozemků byla stanovena na základě srovnávací metody, dle dostupných 

údajů na trhu nemovitostí s obdobným typem pozemků v dané lokalitě. Jako podklad byly 

použity cenové nabídky z internetových stránek www.sreality.cz. 

 Podle nabídek z internetových stránek, byly v uplynulé době zobchodovány, 

nebo inzerovány tyto pozemky: 

Lokalita srovnatelného 
pozemku 

Druh 

pozemku 

Celková 
plocha [m2] 

Cena na 

m2 plochy 

[Kč] 

Datum nabídky 
prodeje 

Dolní Lhota u Ostravy 
Trvalý travní 

porost 
3 236 1 000 2014 

Dolní Lhota u Ostravy 
Trvalý travní 

porost 
643 991 2014 

Dolní Lhota u Ostravy Orná půda 2 458 1 052 2014 

Dolní Lhota u Ostravy Orná půda 1 224 1 489 2014 

Dolní Lhota u Ostravy Orná půda 1 185 1 489 2014 

Tab. 2 - Inzerované nabídky prodeje pozemků 

 

 Vzhledem ke skutečnosti, že řešeným územím nejsou vedeny žádné inženýrské sítě, 

uvažuji s jednotkovou cenou pod dolní hranicí inzerovaných nabídek prodejů srovnatelných 

pozemků, a to částkou ve výši 1 000 Kč za m2
. 
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Náklady na odkup pozemků: 

Název položky MJ 
Počet 
MJ 

Kč/MJ 
Cena celkem 

[Kč] 
Pozemkový celek m

2
 36 700    1 000    36 700 000    

Cena celkem po zaokrouhlení 37 000 000    

Tab. 3 - Náklady na odkup pozemků 

 

7.2 Náklady na stavební část 

Cena rodinných domů je stanovena dle nabízené ceny realizace stavby na klíč od firmy 

G SERVIS CZ s.r.o. Jedná se o rodinný dům typu Lyra Plus oceněný částkou 3 370 000 Kč. 

Název položky MJ 
Počet 
MJ 

Kč/MJ 
Cena celkem 

[Kč] 
Rodinný dům 1 RD 25 3 370 000 84 250 000 

Pěší komunikace k RD m
2
 364 390 142 000 

Příjezdová komunikace k RD m
2
 780 842 656 800 

Pozemní komunikace - asfalt m
2
 3 695 1 183 4 371 200 

Chodník m
2
 118 759 89 600 

Parkovací plochy m
2
 149 1 183 176 300 

Vodovodní řád DN 80 - PE m 632 2 480 1 568 000 

Přípojky vodovodní DN 32 m 290 4 550 1 320 000 

Kanalizace splašková DN 300 
- PVC 

m 474 9 550 4 527 000 

Přípojky kanalizační DN 150 m 297 3 700 1 099 000 

Kanalizace dešťová DN 250- 

PE 
m 535 5 900 3 157 000 

Plynovodní řád DN 63 m 590 951 562 000 

Přípojky plynovodní DN 32 m 284 702 200 000 

Elektrické vedení NN m 585 858 502 000 

Přípojky el. Vedení m 281 314 89 000 

Trafostanice ks 1 800 000 800 000 

Telekomunikační vedení m 536 195 105 000 

Přípojky telekom. Vedení m 307 195 60 000 

Veřejné osvětlení m 671 951 639 000 

Travnaté plochy m
2
 5 917 54 319 600 

Zeleň- výsadba stromů ks 14 1 168 16 400 

CELKEM ZA STAVEBNÍ ČÁST 104 650 000 

Tab. 4 - Náklady na stavební část 
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7.3 Projektové a inženýrské práce 

Procentuální sazba projektových a inženýrských prací je stanovena dle výkonového 

a honorářového řádu ČKAIT: 5 % z předpokládaných nákladů na stavební část. 

Honorářová zóna III. 5,0% 

Celkový základní honorář za projektové a inženýrské práce 5 233 000 Kč 

Tab. 5 - Náklady na projektové a inženýrské práce 

 

7.4 Náklady na umístění staveniště 

Náklady na územní a provozní vlivy nejsou v předmětném území uvažovány. Náklady 

zařízení staveniště jsou stanoveny na 2 % z předpokládaných nákladů na stavební část. 

Zařízení staveniště 2,0% 

Celkové náklady na umístění staveniště 2 093 000 Kč 

Tab. 6 - Náklady na umístění staveniště 

 

7.5 Rezerva 

Finanční rezerva je stanovena na 10 % z předpokládaných nákladů na stavební část. 

Finanční rezerva 10,0% 

Celková rezerva 10 465 000 Kč 

Tab. 7 - Finanční rezerva 

 

7.6 Ostatní náklady 

Náklady na mobiliář dětského hřiště: 

Název položky MJ 
Počet 
MJ 

Kč/MJ 
Cena celkem 

[Kč] 
Lavička ks 6 4 690 28 200 

Odpadkový koš ks 6 1 990 12 000 

Pískoviště ks 1 19 000 19 000 

Houpačka ks 2 7 990 16 000 

Prolézačka ks 1 45 500 45 500 

Tab. 8 - Náklady na mobiliář 
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Náklady na vynětí z půdního fondu: 

Poplatek za vynětí z půdního fondu (3,54 ha) 5,10 Kč/m2
 

Celkové náklady na vynětí z půdního fondu 181 000 Kč 

Tab. 9 - Náklady na vynětí z půdního fondu 

 

Ostatní náklady celkem:           301 700 Kč 

 

7.7 Celkový propočet investičních nákladů 

Náklady za odkup pozemků:      37 000 000 Kč 

Náklady na stavební část:    104 650 000 Kč 

Náklady na projektové a inženýrské práce:      5 233 000 Kč 

Náklady na umístění staveniště:       2 093 000 Kč 

Finanční rezerva:                 10 465 000 Kč 

Ostatní náklady:                301 700 Kč 

Celkem:      159 750 000 Kč (bez DPH) 

 

Celkový propočet předpokládaných investičních nákladů na novou výstavbu v řešeném 

území, dle urbanistického návrhu č. 1, je 159 750 000 Kč (bez DPH). 
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8. Komplexní urbanistický návrh 

Komplexní urbanistický návrh znázorňuje řešení využití předmětného území s návazností 

na rozvojové plochy SO Z1 a Z2, které jsou dle územního plánu obce Dolní Lhota také určeny 

pro bydlení. Tento návrh byl zpracován jako možnost využití dalšího rozvoje území 

do budoucna tak, aby navazoval na urbanistický návrh č. 1. 

 Grafické znázornění komplexního urbanistického návrhu je ve výkrese č. 10 - 

Urbanistický návrh č. 1 s návazností na zóny SO Z1, Z2. 

 Dle územního plánu obce Dolní Lhota se předpokládá v zónách SO Z1, Z2 a Z3 

do budoucna s výstavbou cca 40 rodinných domů. V komplexním urbanistickém návrhu 

je navrženo 43 samostatně stojících rodinných domů, což je v souladu s předpokladem 

územního plánu obce Dolní Lhota. V zóně SO Z1 je navrhnuta zástavba tak, aby doplnila 

a navázala na stávající zástavbu se zachováním parcelace.  

 Zóna SO Z2 spolu s územní rezervou z urbanistického návrhu č. 1, je v komplexním 

návrhu využita především pro umístění ploch občanské vybavenosti a veřejného prostranství, 

která by sloužila především ke sportovně-rekreačním účelům. Tyto plochy, vzhledem 

k umístění ve střední části komplexního území, dobře navazují na navrhovanou obytnou 

zástavbu. Plocha veřejného prostranství by obsahovala zeleň parkového stylu a dále by mohla 

být doplněna o další dětské hřiště, nebo by zde mohl být navrhnut areál minigolfu. V navržené 

ploše občanského vybavení by mohl být umístěný obchod se smíšeným zbožím, nebo objekt 

pro poskytování služeb soukromými podnikateli. Tím by se mohlo upustit od vymezené 

plochy pro občanské vybavení z urbanistického návrhu č. 1 a využila by se pro zastavění 

třemi rodinnými domy. 

 Tento komplexní urbanistický návrh je pouze názorný, jako doplněk bakalářské práce. 

Není zde řešena dopravní a technická infrastruktura. 
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9. Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování územní studie pro účel individuálního 

bydlení v lokalitě "Za Humny" v obci Dolní Lhota v okrese Ostrava - město. Územní studie 

byla zpracována v souladu s územním plánem obce Dolní Lhota, za dodržení limit řešeného 

území a dodržení platných legislativních zákonů, vyhlášek, norem a technických podmínek.  

 Bakalářská práce obsahuje stručnou rekapitulaci teoretických východisek, základní 

údaje o obci Dolní Lhota a popis stávajícího stavu řešeného území. V bakalářské práci jsou 

navrhnuty tři varianty urbanistických návrhů řešení využití území, z nichž varianta č. 1 je dále 

detailněji zpracována formou územní studie. Obsahem urbanistických návrhů je návrh 

zástavby samostatně stojícími rodinnými domy s vyčleněnou plochou veřejného prostranství, 

zeleně a občanského vybavení.  

 Ve variantě č. 1 je dále podrobněji zpracováno dopravní řešení, využití veřejného 

prostranství, možnosti napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu a vedení 

inženýrských sítí v předmětném území. Závěrem územní studie byl zpracován orientační 

propočet investičních nákladů navrženého území. 

 V konečné fázi bakalářské práce jsem zhotovil komplexní urbanistický návrh, 

který znázorňuje navázání přilehlých rozvojových ploch určených pro bydlení na řešené 

území. Výsledkem je návrh zástavby rodinných domů s vymezenými plochami veřejného 

prostranství, zeleně a občanského vybavení. Tento návrh byl zpracován jako možnost využití 

dalšího rozvoje území do budoucna tak, aby navazoval na urbanistický návrh č. 1. 

 Bakalářskou práci jsem zpracovával na základě dosažených znalostí v průběhu studia, 

doporučené odborné literatury, uvedených zdrojů a na základě konzultací s odborníky 

na danou problematiku. Výsledný návrh může být podkladem pro nové využití území v dané 

lokalitě obce Dolní Lhota a umožní tak uspokojení poptávky ze strany okolního obyvatelstva, 

které touží po atraktivním bydlení v blízkosti Statutárního města Ostravy. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

 

Fotodokumentace řešeného území

  



  



 

Pozice 1 - Jižní pohled na řešené území 

 

Pozice 2 - Východní pohled na řešené území 



 

Pozice 3 - Severní pohled na řešené území 

 

Pozice 4 - Západní pohled na řešené území 



 

Pozice 5 - Pohled na vjezd do území 

 

Pozice 6 - Pohled na vjezd do území 



 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 2 

 

Demografická tabulka 



Demografický vývoj obyvatelstva v obci Dolní Lhota od roku 1990 do roku 2012 

          

Rok Stav 1.1. Narození Zemřelí 
Přistě- 

hovalí 

Vystě- 

hovalí 

Přírůstek 

přirozený 

Přírůstek 

migrační 

Přírůstek 

celkový 

Stav 

31.12. 

1990 1 240 12 13 23 27 -1 -4 -5 1 235 

1991 1 240 9 16 27 25 -7 2 -5 1 235 

1992 1 235 11 6 19 26 5 -7 -2 1 233 

1993 1 233 12 14 25 29 -2 -4 -6 1 227 

1994 1 227 11 12 22 20 -1 2 1 1 228 

1995 1 228 11 14 16 21 -3 -5 -8 1 220 

1996 1 220 8 12 33 14 -4 19 15 1 235 

1997 1 235 9 15 21 27 -6 -6 -12 1 223 

1998 1 223 12 15 15 19 -3 -4 -7 1 216 

1999 1 216 11 15 21 10 -4 11 7 1 223 

2000 1 223 8 12 40 21 -4 19 15 1 238 

2001 1 225 11 15 32 18 -4 14 10 1 235 

2002 1 235 11 15 61 15 -4 46 42 1 277 

2003 1 277 12 8 55 28 4 27 31 1 308 

2004 1 308 17 11 44 18 6 26 32 1 340 

2005 1 340 17 13 41 28 4 13 17 1 357 

2006 1 357 14 14 34 22 - 12 12 1 369 

2007 1 369 9 14 25 30 -5 -5 -10 1 359 

2008 1 359 11 18 36 13 -7 23 16 1 375 

2009 1 375 12 12 23 20 - 3 3 1 378 

2010 1 378 8 5 34 23 3 11 14 1 392 

2011 1 388 11 21 49 22 -10 27 17 1 405 

2012 1 405 14 12 42 20 2 22 24 1 429 

Tabulka byla zpracována na základě Databáze demografických údajů za obce ČR, vydané Českým statistickým úřadem 

 



 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 3 

 

Upřesnění požadavků obce Dolní Lhota 
pro vypracování územní studie 

  



 


