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1 Úvod 

1.1 Důvody výběru tématu bakalářské práce 

Jako téma svojí bakalářské práce jsem si zvolil územní studii se zástavbou rodinných domů 

především z toho důvodu, že mě tato oblast oboru městského inženýrství nejvíce zajímala. Toto 

téma mě zajímalo především proto, že při vypracování práce je nutná znalost široké škály 

stavebních oborů, od nastudování architektonického charakteru obce, až po návrh technické 

infrastruktury a pozemních komunikací. Územní studie v praxi zásadním způsobem určuje 

podobu měst a obcí, a tím i přímo ovlivňuje možnosti a kvalitu života jejich obyvatel. 

Danou lokalitu jsem si zvolil po konzultaci na Odboru výstavby a územního plánování v Opavě, 

kde mi bylo referenty doporučeno toto území hlavně z toho důvodu, že v blízké době je 

plánováno vypsání zadání pro vypracování územní studie pro tuto plochu. 

1.2 Cíl a předmět bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je komplexní vypracování územní studie. Zájmové území se nachází 

ve východní části obce Háj ve Slezsku. Daná plocha je označena v územním plánu jako plocha 

BI-Z12. Výsledný návrh bude začleněn do urbanistické koncepce okolní zástavby. [17] 

Při vypracování práce bylo nutné nejdříve zhodnotit možnost napojení na stávající zástavbu, 

zmapovat stávající technickou infrastrukturu, stávající limity území, a na základě získaných 

informací a poznatků zpracovat variantní řešení zástavby. Z variantních řešení byla vybrána 

jedna varianta, která se co nejlépe vypořádává s limity a možnostmi daného území. 

Součástí práce je dále návrh dopravní infrastruktury, návrh dopravního značení a základní návrh 

vedení vybrané technické infrastruktury. Součástí bakalářské práce není výpočet dimenzí 

jednotlivých prvků technické infrastruktury. 

1.3 Podklady pro vypracování bakalářské práce 

Získání a nastudování podkladů měli při vypracování práce zásadní vliv na návrhy a způsob 

řešení dané problematiky. Při vypracování bakalářské práce jsem vycházel z níže uvedených 

podkladů. 

o Územní plán obce Háj ve Slezsku 

o Informace z ČÚZK 
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o Informace získané na Odboru územního plánování v Opavě 

o Informace získané od vedení obce Háj ve Slezsku 

o Fotodokumentace lokality 

o Informace o průběhu stávajících sítí (vyjádření správců sítí) 

o Literatura se souvisejícími tématy 

o Technické podmínky (TP) 

o Internet 
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2 Základní pojmy a teoretická východiska 

2.1 Dopravní prostor 

Je prostor nad částí komunikace, která slouží veřejnému dopravnímu provozu (vozidlům i 

pěším). Dělí se na hlavní dopravní prostor a přidružený dopravní prostor. [1] 

2.2 Hlavní dopravní prostor 

Představuje část dopravního prostoru, vymezenou zpravidla volnou šířkou komunikace a 

zpravidla totožnou s kategorijní šířkou (v závislosti na kategorii komunikace). [1] 

2.3 Přidružený dopravní prostor 

Značí část přidruženého prostoru určenou pro přímé využívání dopravním provozem, tj. prostor 

nad přidruženými pruhy nebo pásy anebo chodníky umístěnými v přidruženém prostoru. [1] 

2.4 Obytná zóna 

Představuje prostor obsahující jednu nebo více zklidněných komunikací v obytných souborech 

s přímou dopravní obsluhou objektů za stanovených podmínek provozu. [1] 

2.5 Limity území 

Limity využití území jsou ty skutečnosti, které nějakým způsobem omezují nebo v budoucnu 

mohou omezovat nebo negativně ovlivňovat rozvoj území. Jsou vyvolány potřebou ochrany 

přírody a krajiny, života a zdraví obyvatel, technické infrastruktury apod. Limity využití území 

jsou soubor přesně definovaných jevů určených vyhláškou 500/2006 Sb. Jevy jsou znázorněny 

ve výkrese, který je součástí Územně analytických podkladů. [12] 

2.6 Urbanismus 

Urbanismus je nauka o stavbě lidských sídel. Vědní obor a současně praktická činnost, které 

mají úzké vazby k oboru architektury, ze kterého se urbanismus rozvinul a specifikoval 

k praktické územně plánovací činnosti-územnímu plánování. Jako vědní obor urbanismus 

zkoumá teoretické i praktické problémy tvorby a přetváření osídlení, sídelních útvarů a jejich 

struktur, odhaluje tendence a zákonitosti jejich vývoje a formuluje zásady pro jejich řešení; při 
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tom vychází z obecných zákonitostí rozvoje společnosti a její ekonomiky v konkrétních 

podmínkách. [12] 

2.7 Územní studie 

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení problémů, případně úprav nebo 

rozvoj systémů v území (prověřuje možnosti území, zpracovává variantní řešení, zahrnuje 

oborové studie). Vkládá se do evidence územně plánovací činnosti. [12] 

2.8 Rodinný dům 

Rodinným domem se rozumí objekt, ve kterém 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 dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. [7]  

2.9 Stavební pozemek 

Stavebním pozemkem je pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k 

umístění stavby územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a 

povoluje (dále jen „společné povolení“), anebo regulačním plánem. [6] 

2.10 Zastavěné území 

Zastavěným územím je 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.[6] 

2.11 Koridor 

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

opatření nestavební povahy. [6] 

2.12 Technická infrastruktura 

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 a zásobníky plynu. [6] 
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2.13 Sídlo 

Každá prostorově oddělená sídelní jednotka s bydlením bez ohledu na její velikost. [2] 

2.14 Obec, město 

Sídlo nebo sídliště s vlastním obecním nebo městským zastupitelstvem a vlastním nebo 

obecním úřadem tedy s vlastní samosprávou. [2] 

2.15 Stavba 

Stavbou 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. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. 

Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu. [6] 
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3 Popis obce Háj ve Slezsku 

3.1 Obec Háj ve Slezsku a širší okolí 

Obec: Háj ve Slezsku 

Místní část: Chabičov, Smolkov, Lhota, Jilešovice 

Rozloha: 13 km2 

Počet obyvatel: 3354 (1.1.2020) 

Průměrná nadmořská výška: 235 m n.m. 

Obec s rozšířenou působností: Opava 

Obec s pověřeným obecním úřadem: Opava 

 

Obr. č. 1 Mapa obce Háj ve Slezsku 

Obec Háj ve Slezsku se nachází na severovýchodě České republiky v Moravskoslezském kraji. 

Obec se nachází přibližně mezi Ostravou a Opavou. Přibližně 14 km jihovýchodním směrem 

od obce se nachází statutární město Ostrava, a přibližně 13 km západním směrem od obce se 

nachází statutární město Opava. Dále se severním směrem od obce nachází město Dolní 

Benešov, a severozápadním směrem leží město Kravaře. Háj ve Slezsku se rozléhá v severní 

části Nízkého Jeseníku. Součástí Háje ve Slezsku jsou přilehlé obce a osady a to Smolkov, 

Chabičov, Jilešovice a Lhota u Opavy. Lhota u Opavy se nachází v nejzápadnější části Háje ve 

Slezsku a žije zde přibližně 635 obyvatel. Smolkov, ležící v západní části území, se dále dělí 
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na dvě urbanisticky významné oblasti a to na tzv. nový Smolkov a tzv. původní Smolkov. Ve 

Smolkově žije přibližně 905 obyvatel. Pomyslný střed území tvoří Chabičov, nacházející se ve 

středu Háje ve Slezsku. V Chabičově žije přibližně 1320 obyvatel a nachází se zde většina 

staveb občanského vybavení. Na východě území se nachází nejmenší z částí, a to Jilešovice, 

kde žije přibližně 315 obyvatel. Obec má moderní technickou infrastrukturu, vodovod, 

kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Celá oblast je rovněž plynofikována.[13] [14] 

3.2 Historie obce 

Vznik osad lze datovat na počátek 13. století. Osady vznikaly pravděpodobně z potřeby hlídat 

velkopolomské panství proti sousedním panstvím. První písemná zmínka o obci je z roku 1366. 

První písemná zmínka je z dobové kroniky z roku 1377, která zmiňuje dnešní části obce-

Chabičov, Smolkov a Jilešovice v souvislosti se stavbou mlýna v Chabičově. Významné místo 

slezského obrození tvořilo návrší Ostrá hůrka (315 m n. m.), patřící k Chabičovu, kde se 

v letech 1869 a 1918 konaly tábory lidu. Slezsko se na nich hlásilo ke státní jednotě s Moravou 

a Čechami, odmítalo germanizaci a požadovalo také české školství. V roce 1918 na stejném 

místě manifestovalo na 40 tisíc lidí za vznik Československého státu. [15] 

 

Obr. č. 2: Znak obce Háje ve Slezsku [15] 

Další místní částí je Smolkov, o kterém je první písemná zmínka z roku 1377. Ve Smolkově 

stávala dříve dřevěná tvrz, na jejímž místě byl postaven po roce 1739 barokní zámek. Od roku 

1837 do roku 1945 jej vlastnil Řád německých rytířů. V roce 1792 byla v Chabičově postavena 

škola, dominantou obce je novorománský kostel sv. Valentina, který byl vysvěcen v roce 

1911. Za osvobozovacích bojů byla velká část Chabičova včetně kostela poškozena. Místo 

původního umístění kaple označuje kříž z roku 1902. Na hřbitově z roku 1908 je hrob Vaškovy 

rodiny, prapředků Petra Bezruče. [15] 
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Obr. č. 3: Historický snímek obce Háj ve Slezsku [15] 

3.3 Občanská vybavenost a významné stavby v obci 

Dobrá dostupnost občanské vybavenosti v obci je důležitým faktorem určujícím kvalitu života 

obyvatel v obci. V pomyslném středu Chabičova se nachází Kaple Nanebevzetí Panny Marie. 

V blízkosti kaple a v přilehlých ulicích se nachází většina staveb základní občanské 

vybavenosti mezi které patří například pošta, nacházející se naproti kapli. Dále v blízkosti kaple 

stojí obecní úřad, hotel, restaurace a nákupní středisko. V blízkosti centra obce se nachází také 

ZUŠ Vladislava Vančury, Mateřská škola Háj ve Slezsku a Základní škola Háj ve Slezsku 

s přilehlým sportovištěm a atletickým oválem. V roce 2001 začala základní škola procházet 

rozsáhlou stavební úpravou, která byla rozvržena do několika etap a nastartovala další stavební 

úpravy. Byla vybudována nová tělocvična, školní jídelna, školní areál s herními venkovními 

prvky, nové oplocení včetně drobných úprav školního hřiště. Rekonstrukce probíhala za 

podpory obce Háj ve Slezsku. Většina občanské vybavenosti je tedy vhodně lokalizována 

v blízkosti centra obce. [16] 

Plochy pro sport a rekreaci se nachází v severovýchodní části Chabičova, kde se nachází areál 

SportCentrum Na Hřišti. V areálu se nachází moderní skatepark Cukrovarská, dvojice 

fotbalových hřišť, tenisové kurty a restaurace. 

V centru obce se nachází zdravotní středisko s ordinací praktického lékaře pro dospělé, ordinací 

praktického lékaře pro děti a gynekologická ordinace. Ve středisku se nachází rovněž ordinace 

praktického stomatologa. 
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3.4 Pracovní příležitosti 

V obci působí celá řada menší podniků a středně velkých firem, restaurace a hotely. 

Mezi větší firmy v Háji ve Slezsku a nejbližším okolí patří: 

o ENERGIA art and technology s.r.o. 

o Kokeš steel Group s.r.o. 

o MORAVIA SPED s.r.o. 

o MORSEVA s.r.o. 

o REBUILD s.r.o. 

o Řeznictví Tichý s.r.o. 

o Silesia Petfoods s.r.o. 

o Agronet Smolkov s.r.o. 

o MORAVSKÉ VÝTAHY spol. s.r.o. 

3.5 Formy bydlení 

V obci a blízkém okolí výrazně převládá bydlení v izolovaných rodinných domech. Rodinné 

domy jsou převážně jednopodlažní s obytným podkrovím, případně dvoupodlažní či 

jednopodlažní s valbovou, sedlovou nebo plochou střechou. V Chabičově se v současnosti 

nenachází žádná větší stávající zástavba řadových rodinných domů. Poblíž centra obce, u 

mateřské školy, se nachází trojice pětipodlažních bytových domů s parkovištěm. Další rozvoj 

výstavby staveb pro bydlení je plánován především v plochách BI-Z4 ve Lhotě u Opavy, a 

v plochách BI-Z12, BI-Z11 a BI-Z8 v Chabičově. [17] 

3.6 Stávající dopravní obslužnost obce 

3.6.1 Pozemní komunikace 

Chabičov je propojen s širším okolím pomocí silnic III. třídy, a to konkrétně silnicí č. 46610 a 

silnicí č. 4666, které se dále napojují na silnici I/11 přibližně čtyři kilometry jižně od Chabičova. 

Další významnou komunikací je silnice č. 4673 která vzájemně propojuje Lhotu u Opavy, 

Smolkov a Chabičov. Povrchy těchto komunikací jsou v dobrém technickém stavu. 
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3.6.2 MHD 

Městská hromadná doprava je v obci zajištěna autobusovou hromadnou dopravou, a to 

konkrétně linkou č. 258 a linkou č. 285. Linka č. 258 spojuje Opavu, Háj ve Slezsku a Dolní 

Benešov. Linka č. 285 spojuje Háj ve Slezsku s Ostravou. V Chabičově se nachází celkem čtyři 

zastávky autobusových linek. Všechny zastávky se nachází na silnici č. 4673. 

3.6.3 Železniční doprava 

V severní části celého území obce prochází železniční trať spojující Ostravu a Opavu. Na této 

trati jezdí vlak propojující zastávky Ostrava-Svinov a Opava-východ. Vlakové zastávky se 

nachází v Chabičově (stanice Háj ve Slezsku), ve Lhotě u Opavy (stanice Lhota u Opavy) a 

v Jilešovicích (stanice Jilešovice). Ve Smolkově se vlaková stanice nenachází. 

3.6.4 Cyklostezky 

Hájem ve Slezsku prochází okružní cyklotrasa Radegast Slezsko o celkové délce přibližně 90 

km. Tato cyklotrasa prochází Chabičov a Jilešovice dále vede přes Ostravu-Studénku, poté do 

Velké Polomy a zpět do Háje ve Slezsku. Lhotu a Smolkov rovněž spojuje cyklotrasa 

probíhající podél železniční trati. Vzhledem ke své rovinatosti je oblast vhodná k cyklistickým 

výletům, především oblast mezi Hájem ve Slezsku a Kravaři. 

3.7 Stávající technická infrastruktura obce 

3.7.1 Zásobování pitnou vodou 

Zásobování pitnou vodou pro Háj ve Slezsku je zajištěno systém Ostravského oblastního 

vodovodu (OOV), který tvoří základní výrobní a distribuční vodovodní soustavu zajišťující 

výrobu a dodávku pitné vody pro větší část Moravskoslezského kraje. Veřejný vodovod 

v Chabičově provozuje společnost SmVak Ostrava a.s. Zásobování pitnou vodou dříve 

zajišťovala studna, ze které byla voda čerpána do zemního vodojemu o objemu 50 m3. Tento 

vodovod dříve sloužil pouze pro Chabičov. V nedávné době však bylo realizováno propojení 

OOV s vodojemem v Chabičově, a to konkrétně potrubím DN 5/4“. Z vodojemu je voda 

gravitačně přivedena do rozvodné sítě. [18] 
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3.7.2 Likvidace odpadních vod 

V Chabičově je vybudován soustavný systém stokové sítě, který zajišťuje odkanalizování 

obytné zástavby. Nachází se zde kanalizace DN 600 a DN 400 ve středu Chabičova. Z východní 

části Chabičova jsou odpadní vody odváděny pomocí splaškové kanalizace DN 300 PP. 

Stávající stoková síť je ukončena v mechanicko-biologické ČOV v severní části obce. Čistírna 

byla vybudována v roce 2003. Její projektované parametry odpovídají čištění odpadní vody pro 

2200 ekvivalentních obyvatel. Za rok dokáže vyčistit téměř 121 tisíc kubíků odpadní vody. V 

roce 2017 zde proběhla investice za více než 10 milionů korun, která umožní napojení další 

lokalit a domácností. Čistírna byla navržena tak, že se počítalo s jejím postupným zatěžováním 

a rozšiřováním kapacity. [19] 

3.7.3 Zásobování elektrickou energií 

Obec Háj ve Slezsku je zásobována z distribuční elektrizační soustavy 22 kV. Provozovatelem 

soustavy je společnost ČEZ Distribuce, a.s. Katastrálním územím obce prochází také soustava 

velmi vysokého napětí 110 kV. Vzdušné vedení vysokého napětí 22 kV je dále napojeno na 

distribuční trafostanice, ze kterých je dále vedeno vedení nízkého napětí až k jednotlivým 

spotřebitelům. V Chabičově se nachází celkem devět distribučních trafostanic. 

3.7.4 Zásobování plynem 

Celá oblast Háje ve Slezsku je plně plynofikována. V Chabičově je zásobování plynem řešeno 

soustavou STL probíhající celou obcí. Plynovodní soustavu v obci má ve správě a vlastnictví 

společnost GasNet s.r.o. 

3.7.5 Zásobování teplem 

V Chabičově se nenachází centrální soustava zásobování teplem. Zásobování teplem je řešeno 

decentralizovaným systémem vytápění s individuálním zdrojem vytápění jednotlivých objektů. 

Mezi základní zdroje vytápění a ohřev TUV v obci patří zemní plyn, tuhá paliva nebo elektrická 

energie. 
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4 Popis stávajícího stavu řešeného území 

4.1 Umístění řešeného území ve vztahu k obci 

Řešené území se nachází ve východní části Chabičova přibližně mezi ulicemi Jilešovská a 

Mlýnská. Dané území se nachází u východního výjezdu z o obce, kde dále pokračuje silnice č. 

4678 do sousedních Jilešovic, a silnice č. 4673 do Dobroslavic. Vzhledem k malé dopravní 

vytíženosti se jedná o klidnou lokalitu. Dle platného územního plánu obce Háj ve Slezsku se 

jedná o plochu s označením BI-Z12. [17] 

4.2 Širší okolí řešeného území 

Severním směrem od daného území se nachází železniční trať, vzdálená od nejbližší hranice 

území přibližně 150 m. Dále se severním směrem nachází ČOV ležící přibližně 450 m od dané 

plochy. Západním směrem od daného území se nachází stávající bodová zástavba izolovaných 

rodinných domů, převážně dvoupodlažních. Jižním směrem od daného území se nachází plochy 

s málo využívanými budovami pro skladování. Východním směrem od daného území se 

nachází stávající vzdušné vedení vysokého napětí elektrické energie, které prochází přes dané 

území, a plochy zemědělské půdy.   

 

Obr. č. 4: Ortofoto mapa s vymezením plochy BI-Z12 
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4.3 Podmínky stanovené územním plánem 

Dle platného územního plánu obce Háj ve Slezsku se řešené území nachází v ploše BI-Z12. Pro 

dané území je územním plánem stanovený požadavek pro vytvoření územní studie (US4) jako 

podmínku pro rozhodování o dalším využití území. Územní plán rovněž stanovuje požadavek 

pro dohodu o parcelaci (DP4) pro rozhodování při dalším využití území. [17] 

 

Obr. č. 5: Funkční vymezení ploch dle územního plánu [17] 

Územním plánem je rovněž vymezen koridor KT-O8 nacházející se na východní straně plochy. 

Koridor je vymezen pro přeložku vzdušného vedení vysokého napětí 22 kV. V ploše BI-Z12 

má být rovněž umístěna nová distribuční trafostanice 22/0,4 kV. 

Dále je územním plánem stanovena podmínka D1, která stanovuje požadavek na propojení 

plochy BI-Z12 s ulicí Mlýnská v západní částí území, a silnicí č. 4673 v jižní části území. [17] 

Podmínka E1 dále stanovuje v rámci zpracování US4 navrhnout situování distribuční 

trafostanice napojené na kabelové vedení VN 22 kV v koridoru KT-O7. [17] 

4.4 Limity území 

Hlavním stávajícím limitem plochy omezující rozvoj dané lokality je umístění vzdušného 

vysokého napětí 22 kV procházející přes celou plochu BI-Z12. Toto vedení prochází dále přes 

plochy BI-Z11 a BI-Z8, které jsou určeny pro zástavbu rodinných domů. Toto vedení tedy 

výrazně ovlivňuje možný budoucí rozvoj ploch pro výstavbu rodinných domů v celém 
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Chabičově. Územním plánem je stanoven koridor KT-08, který je vymezen pro přeložku 

daného vzdušného vedení. V rámci zpracování práce bylo tedy počítáno s přeložením 

vzdušného vedení do tohoto koridoru. Průběh stávajícího vzdušného vedení navrhovaného ke 

zrušení je znázorněn na obrázku č. 6. [17] 

 

Obr. č. 6: Výkres koncepce technické infrastruktury [17] 

Území není dále omezeno žádnými dalšími výraznými ochrannými pásmy či jinými 

skutečnostmi, které by omezovaly rozvoj dané plochy. Na území se rovněž nenachází téměř 

žádná vzrostlá zeleň, terén území je téměř rovinatý. 

Další omezující limity pro výstavbu stanovuje územní plán obce Háj ve Slezsku. Mezi tyto 

limity patří požadavky na budoucí využití ploch v území. Budoucí využití ploch je dle 

územního plánu stanoveno jako plochy BI – Plocha bydlení individuálního. Územní plán také 

stanovuje význam využití ploch. Hlavní využití ploch je stanoveno jako plochy bydlení 

v rodinných domech. [17] 
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Územní plán rovněž stanovuje podmínky pro prostorové uspořádání pro tuto plochu. Prostorové 

podmínky jsou znázorněny na obrázku č. 7. 

 

Obr. č. 7: Podmínky prostorového uspořádání pro plochu BI-Z12 [17] 

4.5 Majetkoprávní vztahy 

Řešené území se rozprostírá na ploše o velikosti 41 387 m2. Plocha je rozdělena na celkem 12 

samostatných parcel, které jsou ve vlastnictví soukromých osob. Tato skutečnost může 

negativním způsobem ovlivnit rozvoj dané lokality, který může způsobit spory jednotlivých 

vlastníků o budoucím vhodném rozvoji území. 

Po konzultaci variantních řešení návrhu zástavby na Obecním úřadě Háj ve Slezsku, mi bylo 

doporučeno z plochy pro US4 vyjmout parcelu č. 1054 a parcelu č. 1048, jejichž majitelé 

nebudou, dle posledních informací, ochotni u předmětných parcel změnit způsob využití ploch. 

Dále mi bylo doporučeno upravit parcelu č. 1084/11, na které se nachází objekt krytého stání 

pro vozidla. Území bylo tedy upraveno tak, aby k danému krytému stání byl zachován pohodlný 

přístup. Po výše uvedených úpravách se velikost plochy pro US4 zmenšila na upravenou 

velikost 35 558 m2. 

Výpis vlastnických poměrů a úprava řešené plochy v území je patrná z Výkresu č. 03 – 

Majetkoprávní vztahy. 

Dle ukazatele BPEJ se jedná o plochy, které spadají pod ochranu III. třídy a její aktuální cena 

je stanovena na 8,20 Kč/m2. Jedná se o málo produkční půdy. Koeficient násobnosti je pro tuto 

půdu 4. [23] 

4.6 Možnosti napojení lokality na technickou infrastrukturu 

Území je vhodně umístěné z pohledu možnosti napojení na stávající technickou infrastrukturu. 

Napojení na elektrickou energii bude možné v jižní části, případně v severní části území. 

Napojení na vodovodní řád bude možné v jižní části území, kde na ulicí Jilešovská prochází 
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vodovod DN 100 PE, případně na ulici Mlýnská. Z těchto ulic bude rovněž možné napojit 

území na stávající plynovod, případně na kabel sdělovacích zařízení. Napojení na splaškovou 

kanalizaci bude kvůli sklonu území vhodné v severní části území, kde prochází splašková 

kanalizace DN 300 PP ulicí Mlýnská. 

4.7 Fotodokumentace stávajícího stavu 

V rámci průzkumu řešeného území byla pořízena fotodokumentace stávajícího stavu při 

vizuální prohlídce území, která je samostatnou přílohou této práce. Konkrétně se jedná o 

Přílohu č. 1. 

4.8 SWOT analýza 

V rámci analýzy stávajícího stavu řešeného území byla zpracována SWOT analýza, která je 

samostatnou přílohou této práce. Konkrétně se jedná o Přílohu č. 2. 
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5 Urbanistické variantní řešení zástavby 

Návrh zástavby daného území byl zpracován ve třech variantních řešeních, a to konkrétně ve 

variantách A, B a C. Každá z variant má společný prvek, a to zástavbu tvořenou pouze 

izolovanými rodinnými domy, které vychází z podmínek územního plánu obce a z informací 

získaných na obecním úřadě. Návrhy také respektují požadavek na propojení plochy BI-Z12 

s ulicí Mlýnská v západní částí území, a silnicí č. 4673 v jižní části území. Poznatky 

z předchozího návrhu variantních řešení byly vždy zohledněny ve vytváření dalšího návrhu 

zástavby. Jednotlivá variantní řešení byla dále zhodnocena, a bylo z nich vybráno nejvhodnější 

řešení pro další detailnější rozpracování.  

5.1 Varianta – A 

Varianta-A si kladla za cíl vytvořit v ploše co největší možné množství ploch k zástavbě 

rodinných domů. Dalším cílem této varianty bylo vytvoření větších parcel pro zástavbu. 

Jednotlivé stavební parcely jsou o minimální ploše 900 m2. Návrh respektuje požadavek na 

propojení plochy BI-Z12 s ulicí Mlýnská a silnicí č. 4673. Pozemní komunikace v území 

propojuje pouze tyto dvě pozemní komunikace. Do území je možný vjezd z jižní strany ze 

silnice č. 4673 pomocí dvojice sjezdů. Tyto dvě komunikace prochází do středu daného území, 

kde se vzájemně spojují a vedou dále západním směrem ke sjezdu na ulici Mlýnská. Návrh 

nepočítá s vytvořením plochy pro rekreaci, ani s výraznější plochou se zelení. 

Základní informace o kapacitách Varianty-A jsou patrny z následující tabulky. 

Celková upravená velikost plochy BI-Z12: 35 558 m2 

Celkový počet RD: 26 

Plocha pozemků pro zástavbu RD: 30 022 m2 

Veřejné plochy (komunikace, parkovací 

stání, zelený pás): 
5 536 m2 

Podíl ploch pro RD z celkového území: 84,4 % 

Průměrná velikost parcely: 1151 m2 

Tabulka č. 1: Kapacity ploch – Varianta A 
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Obr. č.8: Urbanistický návrh – Varianta A 

5.1.1 Výhody a nevýhody Varianty-A 

Z ekonomického hlediska má Varianta-A hlavní výhodu v zastavění daného území co 

největším podílem ploch k bydlení v rodinných domech, a v co nejvyšší eliminaci ostatních 

ploch. Toto variantní řešení však vede k nezajímavému prostředí. Rovněž zastavění území 

pouze většími parcelami o ploše okolo 1100 m2 se nejeví při stávajících cenách stavebních 

pozemků jako zcela vhodné. Tyto poznatky byly zohledněny při zpracování dalších variantních 

řešeních. 

Výhody a nevýhody Varianty-A popisuje následující tabulka: 

Výhody Nevýhody 

Dobré ekonomické zhodnocení Neatraktivní území 

 Absence ploch se zelení a ploch pro rekreaci 

 Potenciálně těžko prodejné stavební parcely 

 
Komunikace procházející na jihozápadní straně 

podél sousední zastavěné parcely 

Tabulka č. 2: Výhody a nevýhody Varianty-A 
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5.2 Varianta – B 

Tato varianta si klade za cíl vytvořit v ploše rovněž co největší možné množství ploch 

k zástavbě rodinných domů, avšak naopak od Varianty-A si klade za cíl zástavbu parcel o menší 

ploše okolo 800 m2. Dalším cílem této varianty bylo propojení plochy BI-Z12 nejen s ulicemi 

Mlýnská a silnicí č. 4673, ale rovněž umožnit návaznost nové pozemní komunikace v severní 

části území z důvodu dalšího možného rozvoje v budoucnosti. Do území je možný vjezd ze 

silnice č. 4673 pomocí pouze jednoho vjezdu do území. V severní části je navrženo obratiště 

umožňující propojení s případnou další výstavbou v severní části, za plochou BI-Z12. Návrh 

rovněž nepočítá s vytvořením plochy pro rekreaci, ani s výraznější plochou se zelení. 

Základní informace o kapacitách Varianty-B jsou patrny z následující tabulky. 

Celková upravená velikost plochy BI-Z12: 35 558 m2 

Celkový počet RD: 33 

Plocha pozemků pro zástavbu RD: 28 751 m2 

Veřejné plochy (komunikace, parkovací 

stání, zelený pás): 
6 812 m2 

Podíl ploch pro RD z celkového území: 80,9 % 

Průměrná velikost parcely: 845 m2 

Tabulka č. 3: Kapacity ploch – Varianta B 

 

Obr. č.9: Urbanistický návrh – Varianta B 
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5.2.1 Výhody a nevýhody Varianty-B 

Z ekonomického hlediska se stejně jako u Varianty-A jedná o poměrně vhodné řešení. Oproti 

Variantě-A je v tomto řešení více ploch pro komunikace. Nevýhodou je však komunikace 

procházející po celé délce jihozápadní strany, která z větší části slouží k obsluze domů ležících 

pouze na jedné straně komunikace. I tato varianta však nevede k vytvoření příliš zajímavého 

prostředí k bydlení.  

Výhody a nevýhody Varianty-B popisuje následující tabulka: 

Výhody Nevýhody 

Dobré ekonomické zhodnocení Neatraktivní území 

Možnost budoucího rozvoje v severní části území 

za plochou BI-Z12 
Absence ploch se zelení a ploch pro rekreaci 

Nižší pořizovací náklady na stavební pozemky 
Komunikace procházející podél jihozápadní 

části území 

Tabulka č. 4: Výhody a nevýhody Varianty-B 

5.3 Varianta – C 

Tato varianta vzešla z poznatků z předchozích variantních řešení. Komunikace propojuje 

plochu BI-Z12 s ulicí Mlýnská a silnicí č. 4673, a rovněž umožňuje návaznost nové pozemní 

komunikace v severní části území z důvodu dalšího možného rozvoje v budoucnosti. Hlavním 

prvkem této varianty je vytvoření veřejné plochy se zelení uprostřed daného území. Toto 

uspořádání bylo inspirováno tradiční strukturou zástavby v českých vesnicích s uspořádáním 

kolem návsi nebo veřejné plochy se zelení, které vytváří čitelný a příjemný charakter území. 

Základní informace o kapacitách Varianty-C jsou patrny z následující tabulky. 

Celková upravená velikost plochy BI-Z12: 35 558 m2 

Celkový počet RD: 29 

Plocha pozemků pro zástavbu RD: 26 458 m2 

Veřejné plochy (komunikace, parkovací 

stání, zelený pás): 
4 950 m2 

Plocha parku 4 155 m2 

Podíl ploch pro RD z celkového území: 74, 4 % 

Průměrná velikost parcely: 890 m2 

Tabulka č. 5: Kapacity ploch – Varianta C 
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Obr. č.10: Urbanistický návrh – Varianta C 

5.3.1 Výhody a nevýhody Varianty-C 

Hlavní výhodou této varianty je vytvoření atraktivní plochy k bydlení v rodinných domech. 

Veřejná plocha parku uprostřed daného území vytváří jasný charakter dané lokality a stmeluje 

tak celé území. Další výhodou je možnost rozvoje území v severní části území. Další výhodou 

je různorodost velikostí parcel. Parcely v jižní a jihovýchodní části území mají velikost okolo 

700 m2. Parcely v severní a severozápadní části území mají velikost okolo 1000 m2. Nevýhodou 

dané lokality zvýšení pořizovacích i provozních nákladů při vybudování parku. 

Výhody a nevýhody Varianty-B popisuje následující tabulka: 

Výhody Nevýhody 

Atraktivní území Pořizovací a provozní náklady parku 

Možnost budoucího rozvoje v severní části území 

za plochou BI-Z12 
Menší množství ploch k zástavbě RD 

Různorodost velikostí stavebních pozemků  

Komunikace procházející středem území  

Tabulka č. 6: Výhody a nevýhody Varianty-C 
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5.4 Zhodnocení variantních řešení a výběr vhodné varianty 

Na základě výše popsaných výhod a nevýhod u každé varianty byla jako první vyloučena 

Varianta-A, která má výhodu pouze v dobré ekonomické návratnosti, a převažují u ní nevýhody 

nad výhodami. Varianta-B je již lepším řešením pro dané území, nicméně je tato zástavba 

poměrně nezajímavá a neatraktivní, a v území chybí prvky pro veřejné prostranství se zelení. 

Jako nejvhodnější varianta pro další rozpracování byla vybrána Varianta-C. Tato varianta 

vhodným způsobem řeší problémy předchozích dvou variantních řešení. Propojuje území BI-

Z12 s plochou v severní části území pomocí obratiště, a v území je navržena i veřejná plocha 

se zelení uprostřed území. Zvolené řešení povede k vytvoření atraktivního území s jasnou 

identitou a charakterem.  

Zvolené řešení bylo vybráno i přesto, že z daných variant povede k nižšímu ekonomickému 

zhodnocení a budou nutné další náklady na veřejnou plochu parku se zelení. V rámci 

zpracování práce byla vybrána varianta, která povede k co nejkvalitnějšímu řešení z pohledu 

budoucího uživatele území, tedy budoucích majitelů jednotlivých stavebních pozemků. 

Pro danou variantu je dále detailněji rozpracováno podrobnější urbanistické řešení, návrh 

technické infrastruktury a návrh dopravního řešení. 
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6 Řešení zvolené varianty 

6.1 Popis členění území zvolené varianty 

Území je členěno na plochy: 

-Veřejné plochy: plochy komunikací, zelený pás, parkovací stání 

-Plochy pro zástavbu rodinných domů 

-Park: plochy parku s mobiliářem, zelení a dětským hřištěm 

Plochy pro zástavbu rodinných domů byly zvoleny tak, aby pozemky měly v ideálním případě 

tvar obdélníku a co nejvíce se eliminovaly nevhodné tvary stavebních parcel. Menší stavební 

pozemky v jihovýchodní části území mají velikost přibližně 22x35m. Větší stavební pozemky 

v severní části území mají rozměry přibližně 25x45m. Díky komunikaci, která kopíruje tvar 

vnějších stran území, nevznikají v ploše pozemky nevhodných tvarů.  

Plocha parku je situována do samotného středu území z toho důvodu, aby byl do plochy parku 

dobrý přístup ze všech částí území.  Umístění parku do středu území rovněž vede k pocitu větší 

otevřenosti území, a umožňuje volně umístit parkovací stání podél plochy parku. 

 

Obr. č.11: Axonometrie urbanistického návrhu 
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6.2 Dopravní řešení 

V území je navržena obytná zóna s maximální dovolenou rychlostí 20 km/h. Toto řešení bylo 

zvoleno především z toho důvodu, že se jedná o lokalitu s nízkou intenzitou dopravy a kvůli 

umístění plochy parku ve středu území. Silnicí č. 4673 v jižní části území projede dle výsledků 

sčítání celostátní dopravy z roku 2016 pouze přibližně 1001-3000 vozidel/24 hod. [20] 

Tato skutečnost je způsobena tím, že východním směrem se nachází pouze obec Dobroslavice 

a Jilešovice, s malým počtem obyvatel. Sčítání dopravy v roce 2016 navíc probíhalo v době kdy 

nebyla zprovozněna silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou. 

V severní části je území napojeno na ulici Mlýnskou, jejíž komunikace má funkci místní 

obslužnou. 

Komunikace byly projektovány dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, statická 

doprava, a dle TP 103 Navrhování obytných a pěších zón. [3] [10] 

Podrobné dopravní řešení je znázorněno výkrese č.12 – Návrh dopravního řešení. 

6.2.1 Pozemní komunikace 

Silniční komunikace v území je navržena jako dvoupruhová s asfaltovým povrchem 

s jednostranným příčným sklonem. Rozhledové trojúhelníky ve křižovatkách s ulicí Jilešovská 

a s ulicí Mlýnská byly stanoveny dle ČSN 73 6102 určující délky odvěsen rozhledových 

trojúhelníků. Rozhledové trojúhelníky v těchto dvou křižovatkách byly určeny pro křižovatku 

obytné nebo pěší zóny a obslužné komunikace s dovolenou rychlostí 50 km/h. [5] 

Návrh vozovek pozemní komunikace v řešeném území byl proveden dle TP 170 – Navrhování 

vozovek pozemních komunikací. [11] 

Navržena skladba pozemní komunikace D1-N-1-IV-PII: 

o Asfaltový beton brusný (ACO 11) tl.40 mm 

o Asfaltový beton podkladní (ACO 16+) tl.80 mm 

o Mechanicky zpevněné kamenivo (MZK) tl.150 mm 

o Štěrkodrť (ŠDA) tl.150 mm 

o Původní terén 
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Prostor místní komunikace v navrženém území je rozdělen na dopravní prostor šířky 5,5m, 

zelený pás šířky 2,75m a doplněn o podélná parkovací stání šířky 2,75m. 

 

Obr. č. 12 – Schéma uličního prostoru 

6.2.2 Statická doprava 

Při návrhu bylo vycházeno z předpokladu, že většina parkovacích stání pro vozidla bude 

umístěna na plochách pro výstavbu rodinných domů. Tento fakt podporuje i navržená stavební 

čára, která je v celé ploše území navržena 5,5 m od hranice parcely. Navržená stavební čára 

tedy zajistí dostatečnou plochu pro odstavení osobních vozidel u jednotlivých rodinných domů. 

V území jsou navržena doplňková podélná parkovací stání u plochy parku pro možné návštěvy. 

Podélné parkovací stání jsou navrženy z dlažby se spárami vyplněnými jemným kamenivem. 

Navržená skladba parkovacích stání: 

o Dlažba BEST Akvagrast tl.80 mm 

o Kladecí vrstva tl.30 mm 

o Drcené kamenivo fr. 8-16 mm, tl.100 mm 

o Drcené kamenivo fr. 16-32 mm, tl.200 mm 

o Původní terén 
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V území je navrženo celkem patnáct podélných parkovacích stání. Jedno místo je vyhrazené 

pro osoby s omezenou schopností pohybu.  Výpočet počtu parkovacích stání byl proveden dle 

ČSN 73 6110 a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [3] [8] 

Výpočtem byl stanoven minimální počet doplňkových parkovacích stání na šest. Je tedy 

navržen více než dvojnásobek minimálního počtu nutných doplňkových parkovacích míst daný 

výpočtem. 

Výpočet počtu parkovacích stání tvoří samostatnou přílohu této práce. Konkrétně se jedná o 

Přílohu č. 3. 

6.3 Technická infrastruktura 

U vybrané urbanistické varianty byly zpracovány dvě varianty řešení technické infrastruktury 

v území, a to Vatrianta-1 a Varianta-2. Tyto varianty se od sebe vzájemně liší odváděním 

srážkových vod z území. Toto variantní řešení bylo zpracováno především z důvodu 

ekonomického posouzení rozdílného způsobu nakládání se srážkovými vodami. Veškerá další 

navržená technická infrastruktura je pro obě variantní řešení navržena stejně. Varianty se tedy 

od sebe vzájemně liší pouze v nakládání se srážkovými vodami.  

6.3.1 Zásobování pitnou vodou 

Napojení na stávající vodovod je provedeno na dvou místech. První napojení je provedeno na 

jižní straně území v ulici Jilešovská na stávající vodovodní potrubí DN 100 PE. Druhé napojení 

je provedeno v severozápadní části území v ulici Mlýnská na stávající vodovodní potrubí DN 

100 PVC. Bude tedy vytvořena okružní vodovodní síť. V řešeném území je nově navrženo 

vodovodní potrubí DN 80. V rámci zpracování práce nabyl proveden výpočet dimenzí a jedná 

se tedy pouze o odhad možné dimenze. Provozovatelem a správcem stávajícího vodovodního 

řádu je společnost SmVaK a.s. 

V území jsou navrženy celkem tři podzemní hydranty, které pokryjí celou plochu řešeného 

území. 

Uložení vodovodního potrubí bylo provedeno dle příslušných norem, zejména dle normy ČSN 

73 6005- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. [4] 
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6.3.2 Zásobování elektrickou energií 

Elektrickou energií bude nově zásobeno celkem 29 izolovaných rodinných domů a veřejné 

osvětlení. V rámci přeložky vzdušného elektrického vedení, je územním plánem stanoven 

požadavek na vytvoření nové distribuční trafostanice 22/0,4 v ploše BI-Z12. Tato trafostanice 

byla umístěna do severozápadní části území. [17] 

V řešeném území jsou vedeny podzemní kabely NN. Kabelové vedení pro elektrickou energii 

je vedeno v zeleném pásu, je uloženo v hloubce 0,9 m a je vedeno 0,8 m od hranice parcel. 

Kabelové vedení pro veřejné osvětlení je rovněž uloženo v zeleném pásu v minimální hloubce 

0,8 m a je vedeno ve vzdálenosti 2,25 m od hranice parcely. Provozovatelem a správcem 

stávajícího elektrického vedení je společnost ČEZ Distribuce, a.s. 

Uložení elektrického vedení bylo provedeno dle příslušných norem, zejména dle normy ČSN 

73 6005- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. [4] 

6.3.3 Zásobování plynem 

Celé území Chabičova je v současnosti plně plynofikováno. Napojení na stávající plynovod je 

provedeno v jižní části území v ulici Jilešovská, kde se nachází potrubí STL. V území potrubí 

prochází pod nově navrženou komunikací až do ulice Mlýnská, kde je napojeno na stávající 

plynovod. Bude tedy vytvořena okružní plynovodní síť, která umožní nepřetržitý přísun 

zemního plynu do území. Nově je navrženo plynovodní potrubí DN 80. V rámci zpracování 

práce nabyl proveden výpočet dimenzí a potřeby plynu, a jedná se tedy pouze o odhad možné 

dimenze. Provozovatelem a správcem stávajícího plynovodu je společnost GasNet s.r.o. 

Plynovodní potrubí je uloženo v hloubce 1,0 m pod komunikací. 

6.3.4 Likvidace splaškových vod 

Splaškové vody jsou z území odváděny pomocí nově navržené splaškové kanalizace, která je 

uložena pod komunikací. Nová splašková kanalizace je po celé své dálce navržena jako 

gravitační. Nově je navržena splašková kanalizace o dimenzi DN 250. V rámci zpracování 

práce nebyl proveden výpočet dimenzí, a jedná se tedy opět pouze o odhad možné dimenze. 

Minimální krytí splaškové kanalizace je 1,8 m pod komunikací. Splašková kanalizace prochází 

celým územím a napojuje se v severozápadní části na stávající splaškovou kanalizaci DN 300 

PP. Tato kanalizace vede dále k ulici Polní, kde se napojuje na stávající jednotnou kanalizaci 
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vedoucí dále do ČOV. Provozovatelem a správcem stávající splaškové kanalizace je společnost 

SmVaK a.s. 

6.3.5 Likvidace srážkových vod Varianta-1 

U této varianty jsou srážkové vody likvidovány v co nejvyšší míře zasakováním v řešeném 

území. Území je z pohledu odvádění srážkových vod rozděleno na Oblast-A a Oblast-B. 

V Oblasti-A jsou srážkové vody plošně zasakovány v ploše parku, a v Oblasti-B jsou srážkové 

vody odváděny do vsakovací rýhy podél komunikace. V obou případech mají možnost srážkové 

vody do ploch volně přetéci díky sníženým obrubníkům. Vsakovací rýha je následně napojena 

na stávající rýhu v severozápadní části území, která ústí do řeky Opava. Toto řešení se tady 

snaží v co nejvyšší míře vsakovat vody v místě dopadu. Nebyl proved hydrogeologický 

průzkum, jedná se pouze o možné schématické řešení nakládání se srážkovými vodami. Rovněž 

v rámci zpracování práce nebylo provedeno kapacitní posouzení jednotlivých prvků. 

Řešení technické infrastruktury a odvádění srážkových vod této varianty je patrné z výkresu č. 

09 – Koordinační výkres technické infrastruktury-Varianta 1. Případně z výkresu č. 10 Schéma 

hospodaření se srážkovými vodami-Varianta 1. 

 

Obr. č. 13 – Možná skladba vsakovacího průlehu [9] 

Dešťové vody na samotných stavebních pozemcích jsou likvidovány zasakováním dešťových 

vod na pozemku. Případně odváděním dešťových vod do jímek, domovních ČOV, případně 

zpětné využití dešťových vod pro zálivku zahrady či splachování WC. 
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6.3.6 Likvidace srážkových vod Varianta-2 

Tato varianta počítá s vybudováním dešťové kanalizace v celém území. Dešťová kanalizace je 

následně vyústěna do rýhy v severozápadní části území ústící do řeky Opavy. Je navržena 

dešťová kanalizace DN 250. Jedná se pouze o odhad dimenze, který nebyl ověřen výpočtem. 

Vzhledem ke sklonu daného území je před vyústěním dešťové kanalizace do rýhy nutné 

vybudování přečerpávací stanice. Srážkové vody z komunikací jsou odváděny do liniového 

žlabu podél komunikace a následně do dešťové kanalizace. K likvidaci srážkových vod 

z jednotlivých rodinných domů by v této variantě mohla být využita dešťová kanalizace. 

Z důvodu nutnosti vybudování přečerpávací stanice, které způsobí zvýšení pořizovacích 

nákladů, se vybudování dešťové kanalizace v celé ploše území jeví jako nevhodné. Bylo by 

rovněž nutné zpevnění stávající rýhy betonovými dílci z důvodu nutnosti zvýšení rychlosti 

proudění odváděné vody. 

Řešení technické infrastruktury a odvádění srážkových vod této varianty je patrné z výkresu č. 

11 – Koordinační výkres technické infrastruktury-Varianta-2.  

6.4 Stavební čára 

Stavební čára byla stanovena ve vzdálenosti 5,5 m od hranice pozemku. Toto řešení bylo 

zvoleno především z toho důvodu, aby byla zajištěna dostatečná plocha pro parkování osobních 

automobilů. 

6.5 Veřejné prostranství 

V řešené ploše je navržen park ve středu samotného území. Toto řešení umožní pohodlný 

přístup k parku ze všech částí území. Ornice získaná při stavbě pozemních komunikací by 

mohla být znovu využita v ploše parku. Ze zeminy by mohly být vytvořeny vyvýšená místa a 

kopečky, vytvářející zajímavější pobytovou plochu. V ploše parku jsou navrženy cesty pro pěší 

s povrchem z písku. 

6.5.1 Veřejná zeleň 

Zeleň v ploše parku dodává území estetickou kvalitu, a přispívá k rekreaci v ploše parku. 

Rozmístění zeleně a stromů respektuje rozhledové trojúhelníky na křižovatkách. 
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V ploše parku jsou navrženy listnaté stromy, například jasan ztepilý nebo dub. V ploše parku 

jsou rovněž navrženy drobné keře, mezi které patří například ruj obecná nebo tovola kalinolistá. 

6.5.2 Mobiliář a dětské hřiště 

V ploše parku jsou rovněž navrženy lavičky pro rekreaci a odpočinek. Tyto lavičky jsou tvořeny 

z odolných materiálů ideálně z betonových bloků.  

Dětské hřiště je umístěno v severozápadní části parku. Dětské hřiště je tvořeno volně 

rozmístěnými prvky v ploše. Prvky dětského hřiště jsou tvořeny prolézačkami či jinými prvky 

z betonu či oceli. Plochy dětského hřiště s jednotlivými prvky může volně přecházet do 

upraveného terénu v ploše parku, a zachovávat si tak přírodní charakter. 

Přesný návrh mobiliáře ani prvků dětského hřiště nebyl předmětem této práce. 

Umístění dětského hřiště v ploše parku je patrné z výkresu č. 08 -Urbanistický návrh – schéma 

parku. 

6.6 Typový rodinný dům 

V rámci zpracování práce byl v řešeném území navržen typový rodinný dům. Jedná se o 

jednopodlažní rodinný dům s obytným podkrovím, kolárnou, a krytým stáním pro osobní 

vozidlo. Typový rodinný dům byl navržen především za účelem stanovení pořizovacích 

nákladů pro rodinný dům v řešené ploše. 

Typový rodinný dům společně s určením pořizovacích a provozních nákladů je samostatnou 

přílohou této práce. Konkrétně se jedná o Přílohu č. 5- Pořizovací a provozní náklady typového 

RD. 

6.7 Etapizace výstavby 

Vzhledem k velikosti řešeného území by byla možná výstavba v rámci jedné etapy. V případě 

potřeby etapizace výstavby by vzhledem k nutnosti napojení splaškové kanalizace 

v severozápadní části území, a propojení vodovodního řádu mezi ulicemi Jilešovská a Mlýnská, 

bylo možné rozdělit území do dvou etap a to na „severní část“ a „jižní část“ s tím, že by došlo 

k vybudování „severní části“ v rámci první etapy. V rámci první etapy by došlo k vybudování 

veškeré technické infrastruktury a k obratišti v severní části území. Splašková kanalizace, 

vodovodní řád a plynovodní řád by byly napojeny z ulice Mlýnská. Elektrická energie by byla 

dodávána do území z nově vybudované trafostanice v severozápadní části území. V rámci 
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druhé etapy v „jižní části“ by došlo k napojení na již stávající technickou infrastrukturu 

v území, a dokončení plochy parku. V rámci druhé etapy by také došlo k napojení na technickou 

infrastrukturu z ulice Jilešovská. 

 

Obr. č. 14 Schéma možné etapizace výstavby 
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7 Ekonomické zhodnocení 

Součástí práce je orientační propočet pořizovacích nákladů. V rámci práce byly zpracovány dvě 

varianty řešení technické infrastruktury daného urbanistického návrhu. Varianta-1 počítá 

s možností likvidace srážkových vod z komunikací v ploše parku, případně v rýze podél 

komunikace (Výkres č. 09 Koordinační situační výkres technické infrastruktury – Varianta 1). 

Varianta-2 počítá s vybudováním dešťové kanalizace (Výkres č. 11 Koordinační situační 

výkres technické infrastruktury – Varianta 2).  

Byl zpracován orientační propočet pořizovacích nákladů pro každou z variant, a následně bylo 

provedeno jejich porovnání. 

Orientační ekonomický propočet nákladů jednotlivých variantních řešení technické 

infrastruktury byl proveden dle cenových ukazatelů z příručky – Průměrné ceny dopravní a 

technické infrastruktury, aktualizace 2021, ÚÚR Brno 2021, dle publikace – Požadavky na 

řešení dešťových vod, 2018, Útvar koncepce a rozvoje města Plzeň. [21] [22] 

Do výpočtu byly zahrnuty plochy nové pozemní komunikace, parkovací stání, technická 

infrastruktura a veřejné osvětlení. Plochy parku nebyly předmětem výpočtu. 

Dále byl zpracován orientační propočet nákladů na přeložku elektrického vedení. Tento 

propočet byl stanoven dle cenových ukazatelů z příručky – Průměrné ceny dopravní a technické 

infrastruktury, aktualizace 2021, ÚÚR Brno 2021. [21] 

Orientační propočet investičních nákladů je samostatnou přílohou této práce. Konkrétně se 

jedná o Přílohu č. 6 -Orientační propočet investičních nákladů. 

V rámci zpracování práce byla také porovnávací metodou stanovena možná budoucí hodnota 

stavebního pozemku v řešeném území. Tento výpočet tvoří samostatnou přílohu této práce. 

Konkrétně se jedná o Přílohu č. 4 -Ocenění stavebního pozemku. 
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8 Závěr 

Cílem této práce byl návrh zástavby v ploše BI-Z12 nacházející se v Háji ve Slezsku. Řešené 

území se nachází ve východní části Chabičova, mezi ulicemi Jilešovská a Mlýnská. Plocha o 

celkové výměře přibližně 3,56 ha je mírně svažitá severním směrem. V současné době je plocha 

využívána k zemědělským účelům, případně se v částech plochy vyskytuje trvalý travnatý 

porost. 

V rámci zpracování byly navrženy celkem 3 variantní řešení zástavby v dané ploše. Návrh 

vycházel z požadavků územního plánu, případně z informací získaných při konzultaci na 

obecním úřadě. Po zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých variantních řešení, byla 

k dalšímu detailnějšímu rozpracování vybrána Varianta-C. 

U zvoleného urbanistického návrhu bylo dále navrženo řešení technické infrastruktury, 

dopravní obslužnost a schématické řešení veřejné plochy v podobě parku s dětským hřištěm. 

Součástí této práce bylo rovněž posouzení orientačních investičních nákladů, a ocenění 

stavebního pozemku v řešené ploše. 
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Příloha č. 2 

SWOT analýza 

  



SWOT analýza: 

je metoda zhodnocení kvalitativních stránek daného projektu. Metoda spočívá v sestavení a 

zhodnocení jednotlivých faktorů které jsou rozděleny do čtyř základních skupin: 

S - strenghts (silné stránky daného území/projektu) 

W - weaknesses (slabé stránky daného území/projektu) 

O - opportunities (příležitosti, možnosti rozvoje) 

T - threats (rizika, hrozby, okolnosti ohrožující rozvoj daného území) 

V rámci SWOT analýzy byla zpracována tabulka popisující jednotlivé faktory, možnosti, rizika 

a potenciál dané lokality: 

S 

Silné stránky 

W 

Slabé stránky 

o Vhodně geograficky umístěná 

lokalita (v blízkosti Ostravy a 

Opavy) 

o Celkově příjemná oblast k bydlení 

v rodinných domech 

o Dobrý stav pozemní komunikace 

v nejbližším okolí 

o Dobrá dostupnost veřejné dopravy 

o Dobré napojení lokality na pozemní 

komunikace (z dvou stran území) 

o Inženýrské sítě probíhající v těsné 

blízkosti dané lokality 

o Méně atraktivní přímé okolí daného 

území 

o Blízkost zemědělské usedlosti na 

jihozápadě území 

o Území umístěno na výjezdu z obce 

o Území v blízkosti budoucí přeložky 

elektrického vedení 

 

O 

Příležitosti 

T 

Hrozby 

o Vytvoření atraktivní plochy pro 

bydlení v RD 

o Vytvoření plochy pro rekreaci a 

odpočinek 

o Návaznost na další možný budoucí 

rozvoj v blízkosti daného území 

o Vhodná návaznost na stávající 

infrastrukturu 

o Vytvoření dostatečného počtu 

odstavných parkovacích stání 

o Pozemky v soukromém vlastnictví 

o Velké množství vlastníků 

jednotlivých stávajících parcel může 

vést ke sporům 

o Nedostatek finančních prostředků 

pro adekvátní rozvoj 

o Možný nezájem o plochy pro bydlení 

kvůli stále se zvyšujícím 

pořizovacím cenám na RD 

o Nevhodnost půdy pro zasakování 

srážkových vod v daném území 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

Výpočet počtu parkovacích stání 

  



Výpočet počtu parkovacích stání: 

 

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

komunikací a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. [3] [8] 

 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (pro řešené území) se určí podle vzorce: 

N = O0 * ka + P0 * ka * kp 

kde: 

N  celkový počet stání pro danou stavbu 

 

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

 

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

 

ka  součinitel vlivu stupně automobilizace  

 

kp  součinitel redukce počtu stání   

Určení jednotlivých koeficientů: 

Oo:  

Obytný dům – rodinný (byt nad 100 m2 celkové plochy)  = 0,5 

Celkem rodinných domů v území     = 29 

Základní počat parkovacích stání     = 29/0,5 = 58 

Po: 

Celkem rodinných domů v území     = 29 

Celkový počat obyvatel     =29*4 = 116 

1 parkovací stání na 20 obyvatel    =116/20 = 5,8 

ka:        =1 

kp:        =1 

Výpočet: 

N = O0 * ka + P0 * ka * kp = 58*1+5,8*1*1= 63,8 



Navrženo celkem 58 odstavných stání na vlastních pozemcích u jednotlivých RD (2 odstavná 

stání pro 1 RD). Minimální nutný počet doplňkových parkovací stání v území je dle výpočtu 

stanoven na šest parkovacích stání. Z důvodu rozsáhlého území a možnosti doplnění většího 

počtu parkovacích stání u plochy parku je navrženo celkem 15 podélných odstavných stání (z 

nich jedno vyhrazené) u plochy parku, a to v různých rozestupech tak, aby byla přijatelná 

docházková vzdálenost ze všech částí území. Jedno parkovací místo je vyhrazené pro osoby s 

omezenou schopností pohybu, a to o minimálních půdorysných rozměrech 7,0 x 3,5 m. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

Ocenění stavebního pozemku 

  



1. OCENĚNÍ STAVEBNÍHO POZEMKU POROVNÁVACÍ METODOU: 

 

Ocenění hodnoty stavebního pozemku v řešeném území bylo provedeno porovnávací metodou. 

Pro porovnání bylo vybráno minimálně pět podobných stavebních pozemků v okolí Ostravy a 

Opavy (co nejblíže Háji ve Slezsku). Při analýze pro stanovení tržní hodnoty pozemku, byly 

vzaty do úvahy stavební pozemky, které byly v okolí Ostravy a Opavy v nedávné době nabízeny 

k prodeji. Všechny tyto nemovitosti se nacházejí v porovnatelné lokalitě. Byly vybrány 

pozemky nacházející se převážně v menších obcích o podobném počtu obyvatel. Při výběru 

vhodných stavebních pozemků pro porovnávací metodu byly dále vzaty v úvahu faktory jako 

možnost napojení na stávající technickou infrastrukturu, lokalita pozemku v obci a dopravní 

dostupnost. 

 

Všechny faktory ovlivňující cenu stavebního pozemku byly sepsány do tabulky a porovnány 

s řešeným územím. Všechny faktory u oceňovaného stavebního pozemku byly stanoveny na 

výchozí hodnotu koeficientu 1, pokud u porovnávaného pozemku byl daný faktor lepší byl 

stanoven koeficient větší než 1. Pokud byl daný faktor u porovnávaného pozemku horší byl 

stanoven koeficient menší než 1, a pokud byl daný porovnávaný faktor srovnatelný byl stanoven 

koeficient 1. 

 

Jako základní jednotkovou cenu byla stanovena cena za 1 m2 stavebního pozemku. 

  



2. VYBRANÉ POZEMKY PRO POROVNÁVACÍ METODU: 

 

Stavební pozemek A 

Lokalita Litultovice (Okres Opava) 

Výměra 1 354 m2 

Celková v současnosti nabízená cena 2 280 000 Kč 

Cena za 1 m2 1 683,9 Kč 

Foto: 

 

 
 

 

Stavební pozemek B 

Lokalita Sedliště (Okres Frýdek-Místek) 

Výměra 1 343 m2 

Celková v současnosti nabízená cena 2 800 155 Kč 

Cena za 1 m2 2 085 Kč 

Foto: 

 

 
 



 

Stavební pozemek C 

Lokalita Bolatice-Borová (Okres Opava) 

Výměra 605 m2 

Celková v současnosti nabízená cena 2 100 000 Kč 

Cena za 1 m2 3 471 Kč 

Foto: 

 

 
 

 

Stavební pozemek D 

Lokalita Kyjovice (Okres Opava) 

Výměra 1027 m2 

Celková v současnosti nabízená cena 1 920 700 Kč 

Cena za 1 m2 1 870 Kč 

Foto: 

 

 
 



 

Stavební pozemek E 

Lokalita Dolní Lhota (Okres Ostrava-město) 

Výměra 451 m2 

Celková v současnosti nabízená cena 1 600 000 Kč 

Cena za 1 m2 3 547,7 Kč 

Foto: 

 

 

 



Oceňovaný 

pozemek

Porovnávaný 

pozemek A

Porovnávaný 

pozemek B

Porovnávaný 

pozemek C

Porovnávaný 

pozemek D

Porovnávaný 

pozemek E

Obec Háj ve Slezsku Litultovice Sedliště Bolatice-Borová Kyjovice Dolní Lhota

Okres Opava Opava Frýdek-Místek Opava Opava Ostrava-město

Výměra (m²) / 1354 1343 605 1027 451

Cena / 2 280 000 Kč 2 800 155 Kč 2 100 000 Kč 1 920 700 Kč 1 600 000 Kč

Ponížení ceny z 

nabídky RK o 

15%

/ 1 938 000 Kč 2 380 132 Kč 1 785 000 Kč 1 632 595 Kč 1 360 000 Kč

Lokalita Mírně horší Srovnatelná Srovnatelná Mírně horší Mírně lepší

Keoficient 1 1,02 1 1 1,02 0,99

Upravená 

Hodnota
/ 1 976 760 Kč 2 380 132 Kč 1 785 000 Kč 1 665 247 Kč 1 346 400 Kč

Celkový stav 

pozemku
Srovnatelný Srovnatelný Srovnatelný Srovnatelný Srovnatelný

Keoficient 1 1 1 1 1 1

Upravená 

Hodnota
/ 1 976 760 Kč 2 380 132 Kč 1 785 000 Kč 1 665 247 Kč 1 346 400 Kč

Dostupnost 

inženýrských sítí 

v blízkosti 

pozemku

Srovnatelná Srovnatelná Srovnatelná Srovnatelná Mírně horší

Koeficient 1 1 1 1 1 0,98

Upravená 

Hodnota
/ 1 976 760 Kč 2 380 132 Kč 1 785 000 Kč 1 665 247 Kč 1 319 472 Kč

Dostupnost 

veřejné dopravy
Srovnatelná Srovnatelná Srovnatelná Mírně horší Srovnatelná

Koeficient 1 1,02 1 1 1 1

Upravená 

Hodnota
/ 2 016 295 Kč 2 380 132 Kč 1 785 000 Kč 1 665 247 Kč 1 319 472 Kč

Celková 

atraktivita 

lokality

Srovnatelná Srovnatelná Srovnatelná Mírně horší Srovnatelná

Koeficient 1 1,015 1 1 0,98 0,98

Upravená 

Hodnota
/ 2 046 540 Kč 2 380 132 Kč 1 785 000 Kč 1 631 942 Kč 1 293 083 Kč

Celkový tvar 

pozemku
Srovnatelný Srovnatelný Srovnatelný Srovnatelný Mírně horší

Koeficient 1 1 1 1 1 1,02

Upravená 

Hodnota
/ 2 046 540 Kč 2 380 132 Kč 1 785 000 Kč 1 631 942 Kč 1 318 944 Kč

Porovnávatelné faktory a stanovení koeficientů

Identifikační údaje



Dostupnost 

pozemku z 

pozemní 

komunikace

Srovnatelná Srovnatelná Srovnatelná Srovnatelná Mírně horší

Koeficient 1 1 1 1 1 1,01

Upravená 

Hodnota
/ 2 046 540 Kč 2 380 132 Kč 1 785 000 Kč 1 631 942 Kč 1 332 134 Kč

Ochranná pásma 

či jiné omezení 

na pozemku

Žádná Žádná Žádná Žádná Žádná

Koeficient 1 1 1 1 1 1

Upravená 

Hodnota
/ 2 046 540 Kč 2 380 132 Kč 1 785 000 Kč 1 631 942 Kč 1 332 134 Kč

Dostupnost 

parku nebo jiné 

rekreační plochy

Mírně horší Mírně horší Mírně horší Mírně horší Mírně horší

Koeficient 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

Upravená 

Hodnota
2 067 005 Kč 2 403 933 Kč 1 802 850 Kč 1 648 261 Kč 1 345 455 Kč

1 527 Kč 1 790 Kč 2 980 Kč 1 605 Kč 2 983 Kč

1 857 Kč

1 900 Kč

Aritmetický průměr ze všech upravených hodnot

2 177 Kč

3. STANOVENÍ HODNOTY POZEMKU

Na základě stanovených koeficientů byly stanoveny upravené hodnoty cen jednotlivých pozemků ze kterých 

byl vypočítán celkový průměr. Z vybraných hodnot byly vybrány dva nejpodobnější pozemky s oceňovaným 

pozemkem, a to pozemky B a pozemek D. Celková cena byla stanovena jako aritmetický průměr upravených 

hodnot z těchto dvou pozemků a celkového aritmetického průměru všech pozemků proto, aby bylo 

přihlédnuto k nejpodobnějším pozemkům.

Zaokrouhlená cena:

Cena za 1m²

4. STANOVENÍ CELKOVÉ HODNOTY POZEMKU

Na základě výše uvedených výpočtů byla porovnávací metodou stanovena hodnota pozemku za 1m² :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 

Pořizovací a provozní náklady typového RD 

  



1. POPIS TYPOVÉHO RD: 

 

Stanovena je pořizovací cena (včetně ceny stavebního pozemku) a možné provozní náklady 

typového RD nacházejícího se na parc. č. 16. (viz. výkres č.06 Urbanistický návrh arianta -C). 

Základní parametry stavby typového RD: 

Počet jednotek a velikost RD: 5+kk 

Zastavěná plocha RD (včetně kolárny): 130,89 m2 

Obestavěný prostor: 679,97 m3 

Užitná plocha: 149,3 m2 

Zpevněná plocha (terasa) 24,50 m2 

Zpevněná plocha (chodník, příjezd k RD, 

kryté stání) 
64,4 m2 

Plocha pozemku: 792,7 m2 

Procento zastavění (bez zpevněných ploch): 16,51 % 

 

 

Umístění typového RD: 

 

 



Půdorys 1.NP: 

 

 
 

Půdorys podkroví: 

 

- 

  



Pohled jižní: 

 
Pohled severní: 

 
Pohled západní: 

 
Pohled východní: 

 
 

  



2. POŘIZOVACÍ NÁKLADY TYPOVÉHO RD: 

 

Pořizovací náklady byly stanoveny na základě ceny za účelovou jednotku (m3) za daný typ 

stavby dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2021. Jednotková cena byla brána 

z tabulky 803 – Budovy pro bydlení. Jednotková cena byla brána pro Domky rodinné 

jednobytové, zděné. Částka za jeden m3 stavby byla dle tabulky stanovena na 6 595 Kč. 

Hodnota stavebního pozemku byla stanovena v příloze č. 4 na 1 900 Kč/m2. [24] 

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2021[24]: 

 

 
 

Výpočet pořizovacích nákladů typového RD: 

 

Cena stavby = Obestavěný prostor *jednotková cena = 697,97 * 6 595 = 4 603 112 Kč 

 

Výpočet pořizovacích nákladů stavebního pozemku typového RD: 

 

Cena pozemku = plocha pozemku*cena za 1 m2 = 792,7 * 1 900 = 1 505 560 Kč 

 

Celkové pořizovací náklady typového RD včetně pozemku: 

 

6 108 672 Kč  

 

(uvedená cena je bez DPH, bez možné provize makléře) 

  



3. PROVOZNÍ NÁKLADY TYPOVÉHO RD: 

 

V rámci práce jsou vypočítány možné budoucí provozní náklady typového RD. Jedná se o 

jednopodlažní rodinný dům s obytným podkrovím a sedlovou střechou. Součástí domu je kryté 

stání pro vozidla a vnější kolárna.  

Dešťové vody typového RD jsou odváděny do akumulační jímky a následně do vsaku na 

pozemku. Splaškové vody jsou odváděny do splaškové kanalizace. Objekt bude vytápěn 

teplovodním podlahovým systémem napojeným na tepelné čerpadlo vzduch-voda o výkonu 7 

kW. Tepelné čerpadlo bude sloužit jako hlavní zdroj vytápění a rovněž pro ohřev TUV, součástí 

vnitřní jednotky tepelného čerpadla je bivalentní zdroj vytápění – elektro patrona o výkonu 7 

kW a zásobník na teplou vodu o objemu 195 l. 

Popis jednotlivých složek provozních nákladů: 

PN1: Odhad možných nákladů na vytápění, dle stejně vytápěných RD. U RD s podobně 

řešeným vytápěním a ohřevem TUV je standartní spotřeba cca 51 kWh/m2 rok. 

Jednotková cena za kWh elektřiny je v rámci výpočtu stanovena na 5 Kč/kWh. 

PN2: Vodné a stočné bylo stanoveno dle informací provozovatele sítě (provozovatel 

vodovodů a kanalizací SmVak), pro rok 2022. [25] 

 

 Spotřeba vody domu podobných parametrů vychází přibližně 110 m3 vody za rok, tedy 

přibližně 9,25 m3 za měsíc. 

PN3:  Poplatek za svoz odpadu v Háji ve Slezsku pro rok 2022 je 580 Kč/osoba. Je počítáno 

s bydlením čtyř osob v domácnosti. 

PN4: Do úklidu domácnosti byly zahrnuty náklady na čistící prostředky (odhad 1 500 Kč/rok), 

průběžný nákup nářadí na úklid atd. (odhad 850 Kč/rok) 

PN5: Do údržby zeleně byly zahrnuty náklady na nákup květin, hnojiv trávníku (odhad 1 500 

Kč/rok), průběžný nákup nářadí (odhad 800 Kč/ rok). Náklady na cestu automobilem 

do zahradnictví a hobby obchodů (odhad 250 Kč/rok), náklady na údržbu rostlin (odhad 



900 Kč /rok). Do nákladů na údržbu v zimě byly zahrnuty náklady na posypovou sůl, 

nářadí na odklid sněhu atd. (odhad 1 000 Kč/ rok). 

PN7: Celkové pojištění RD (cca 3 900 Kč /rok). 

PN8: Servis pojezdové brány (cca 2 500 Kč /2 roky). Náhodné opravy kotle, myčky, pračky 

(odhad 2 000 Kč /2 roky) 



Výpočet provozních nákladů:

Energie

Na vytápění 1 456 Kč

Na ohřev teplé vody 1 361 Kč

Na chlazení 0 Kč

Na větrání 0 Kč

Na úpravu vlhkosti 0 Kč

Na osvětlení společných 

prostor

Spotřeba ostatní energie 348 Kč

Voda a odpadní voda

Vodné 882 Kč

Stočné 802 Kč

PN3 Likvidace odpadu 193 Kč

PN4 Úklid 195 Kč

PN5 Údržba zeleně 370 Kč

PN6
Ostraha a zabezpečení 

objektu
0 Kč

Pojištění budovy a 

majetku

Pojištění nemovitosti 325 Kč

Ostatní pojištění 0 Kč

Administrativní a servisní 

poplatky

Ostatní poplatky 0 Kč

Celkem za měsíc 6 176 Kč

Celkme za rok 74 115 Kč

Poznámka

46% z celkové potřeby energie

43%  z celkové potřeby energie

11%  z celkové potřeby energie

Spotřeba cca 9,25 m3 za měsíc

Závěr: dle výpočtu byly stanoveny měsíční provozní náklady ve výši 6 176 Kč/měsíc

Servis pojezdové brány (cca 2 500 Kč/2 roky). 

Náhodné opravy kotle, myčky, pračky (2 000 Kč/ 2 

roky)

188 Kč

Náklady 580 Kč/osoba na rok

Náklady 2 350 Kč/rok

Cena za rok 4 450 Kč (3 450 Kč/léto, 1 000 Kč/zima)

Cena za rok 3 900 Kč

PN1

PN2

PN7

PN8
Revizní a servisní poplatky



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 

Orientační propočet investičních nákladů 

  



1. POPIS PRVKŮ ZAHRNUTÝCH DO VÝPOČTU 

 

V rámci práce byly zpracovány dvě varianty řešení technické infrastruktury daného 

urbanistického návrhu. Varianta 1 počítá s možností likvidace srážkových vod z komunikací 

v ploše parku, případně v rýze podél komunikace (Výkres č. 09 Koordinační situační výkres 

technické infrastruktury – Varianta 1). Varianta 2 počítá s vybudováním dešťové kanalizace 

(Výkres č. 11 Koordinační situační výkres technické infrastruktury – Varianta 2). V této příloze 

byly vypočítány orientační investiční náklady pro každou z variant, a bylo provedeno jejich 

následné porovnání. 

 

Orientační ekonomický propočet nákladů jednotlivých variantních řešení byl proveden dle 

cenových ukazatelů z příručky – Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury, 

aktualizace 2021, ÚÚR Brno 2021, dle publikace – Požadavky na řešení dešťových vod, 2018, 

Útvar koncepce a rozvoje města Plzeň. [21] [22] 

 

Do výpočtu byly zahrnuty plochy nové pozemní komunikace, parkovací stání, technická 

infrastruktura a veřejné osvětlení.  

 

2. VÝPOČET ORIENTAČNÍCH INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ-VARIANTA 1 

 

1. Dopravní infrastruktura  

Číslo 

položky 
Název položky MJ Množství Kč/MJ Celková cena v Kč 

1 Komunikace-vozovka m2 3 318 1 491 4 947 138 

2 
Parkovací plochy - 

dlažba 
m2 276 1 266 349 416 

 

2. Technická infrastruktura  

Číslo 

položky 
Název položky MJ Množství Kč/MJ Celková cena v Kč 

1 

Kanalizace splašková 

DN 250 PVC (včetně 

kanalizačních šachet) 

m 581 7 200 4 183 200 

2 Vodovod DN 80 m 603 2 020 1 218 060 

3 Plynovod DN 80 m 682 1 194 814 308 

4 Hydrant podzemní ks 3 16 530 49 590 

5 Elektrické vedení NN m 779 1 180 919 220 

6 Veřejné osvětlení ks 19 58 540 1 112 260 



7 
Vedení veřejného 

osvětlení 
m 603 1 401 844 803 

8 Sdělovací vedení m 765 494 377 910 

9 
Průleh-rýha, včetně 

trativodu a ozelenění 
m 209 600 125 400 

 

Celkem 14 941 305 

 

 

3. VÝPOČET ORIENTAČNÍCH INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ-VARIANTA 2 

 

1. Dopravní infrastruktura  

Číslo 

položky 
Název položky MJ Množství Kč/MJ Celková cena v Kč 

1 Komunikace-vozovka m2 3 318 1 491 4 947 138 

2 
Parkovací plochy - 

dlažba 
m2 276 1 266 349 416 

 

2. Technická infrastruktura  

Číslo 

položky 
Název položky MJ Množství Kč/MJ Celková cena v Kč 

1 

Kanalizace splašková 

DN 250 PVC (včetně 

kanalizačních šachet) 

m 581 7 200 4 183 200 

2 Vodovod DN 80 m 603 2 020 1 218 060 

3 Plynovod DN 80 m 682 1 194 814 308 

4 Hydrant podzemní ks 3 16 530 49 590 

5 Elektrické vedení NN m 779 1 180 919 220 

6 Veřejné osvětlení ks 19 58 540 1 112 260 

7 
Vedení veřejného 

osvětlení 
m 603 1 401 844 803 

8 Sdělovací vedení m 765 494 377 910 

9 

Kanalizace dešťová DN 

250 PVC (včetně 

kanalizačních šachet) 

m 565 7 200 4 068 000 

10 

Čerpací stanice dešťové 

kanalizace (v šachtě 

bez nadzemní části) 

ks 1 316 810 316 810 

11 

Rekonstrukce a 

zpevnění stávající rýhy 

ústící do řeky Opavy 

m 250 650 162 500 

 

Celkem 19 363 215 

  



4. VÝPOČET ORIENTAČNÍCH INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ-PŘELOŽKA 

ELEKTRICKÉHO VEDENÍ 

 

V rámci zpracování orientačních nákladů je rovněž zpracován rozpočet pro přeložení 

elektrického vedení. Přeložka bude procházet na východní straně území, dále až do plochy ČOV 

v severní části Chabičova. Přeložka elektrizační soustavy 22 kV bude probíhat koridory KT-

O6, KT-07, a KT-08 a veřejnými plochami veřejného prostranství P-Z21 a P-Z12. Dále je nutná 

úprava dvou stávajících elektrických stanic-distribuční transformační stanice 22/0,4 kV a 

umístění jedné nové distribuční transformační stanice 22/0,4 kV v ploše BI-Z12. Jednotková 

cena za běžný metr (bm) byla stanovena dle cenových ukazatelů z příručky – Průměrné ceny 

dopravní a technické infrastruktury, aktualizace 2021. Do nákladů nebyla zahrnuta úprava dvou 

stávajících transformačních stanic, která se orientačně určuje jen velice obtížně. [21] 

 

 
Schéma přeložky vzdušného elektrického vedení [17] 

  

Cena na odstranění stávajícího vedení byla stanovena na hodnotu 15 ti % z nákladů na 

výstavbu nové přeložky elektrického vedení. 

  



1. Náklady na přeložku elektrického vedení  

Číslo 

položky 
Název položky MJ Množství Kč/MJ Celková cena v Kč 

1 
Vedení 22 kV –  

3 x 185 až 240 
bm 1 556 3 928 6 111 716 

2 Kiosková trafostanice ks 1 285 400 285 400 

3 

Demontáž stávajícího 

vedení stanovena na 

15% z investičních 

nákladů 

   959 567 

 

Celkem 7 356 683 

 

5. ZÁVĚR 

 

Výpočtem bylo stanoveno, že Varianta 1 (varianta s možností zasakování srážkových vod) 

vychází o 4 421 910 Kč méně než Varianta 2. 

Celkové náklady na přeložku vzdušného elektrického vedení byly stanoveny na 7 356 683 

Kč. 


