
�
�

Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra m�stského inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh zástavby proluky na ulici Janá�kova 8, Moravská Ostrava 

Design of Buildings of Gap – site in Janá�kova nmr. 8 Street, Moravská 

Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:              Tomáš Grasser 

Vedoucí bakalá�ské práce:                                  Ing. arch. Hana Paclová Ph.D.

  

 

Ostrava 2012 







�
�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalá�skou práci v�etn� p�íloh vypracoval samostatn� pod 

vedením vedoucího bakalá�ské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

 

V Ostrav�          .………………………………………  

………………………          Podpis studenta 



�
�

Prohlašuji, že 

 

� byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalá�skou práci se pln� vztahuje zákon  

�. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci ob�anských  

a náboženských ob�ad�, v rámci školních p�edstavení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

� beru na v�domí, že Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýd�le�n� ke své vnit�ní pot�eb� bakalá�skou práci užít (§ 35 odst. 

3). 

� souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalá�ské práce bude uložen v Úst�ední knihovn� 

VŠB-TUO k prezen�nímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalá�ské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalá�ské práci budou zve�ejn�ny 

v informa�ním systému VŠB-TUO. 

� bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v p�ípad� zájmu z její strany, uzav�u licen�ní smlouvu 

s oprávn�ním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

� bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalá�skou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávn�na v takovém p�ípad� ode 

mne požadovat p�im��ený p�ísp�vek na úhradu náklad�, které byly VŠB-TUO  

na vytvo�ení díla vynaloženy (až do jejich skute�né výše). 

� beru na v�domí, že odevzdáním své práce souhlasím se zve�ejn�ním své práce podle 

zákona �. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm�n� a dopln�ní dalších zákon� 

(zákon o vysokých školách), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, bez ohledu na výsledek její 

obhajoby. 

 

 

 

 

 

 

V Ostrav�          .………………………………………  

………………………          Podpis studenta 



�
�

Anotace bakalá�ské práce 

 

Název práce: Návrh zástavby proluky na ulici Janá�kova 8, Moravská Ostrava 

Autor: Tomáš Grasser 

Vedoucí práce: Ing.arch. Hana Paclová, Ph.D 

Po�et stran: 48 

Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Katedra m�stského inženýrství 

 

Snaha o znovuoživení skomírajících center m�st, využití jejích volných prostranství, nároží 

a zdevastovaných ploch je hlavním d�vodem, pro� se v�novat dané problematice a hledat 

�ešení, jenž by umožnilo rozumn� nakládat s prostory, která m�sto nabízí. 

P�edm�tem této práce je návrh novostavby polyfunk�ního domu, který by 

z architektonického, urbanistického, spole�enského a konstruk�ního hlediska vhodn� 

vyplnil prostor proluky. Návrh práce je �ešen v rozsahu objemové studie, jenž �eší 

urbanistické, architektonické, provozní a typologické za�len�ní objektu do stávající 

zástavby. Sou�ástí studie je vy�ešení statické dopravy a vytvo�ení bezbariérovosti pro 

osoby ZTP. Daná práce se snaží vy�ešit zásadní problémy a úskalí dané lokality, jakými 

jsou omezení vyplývající z polohy v m�stské památkové zón�, územním plánem, 

problematikou parkování a frekventovanosti dané lokality a mnoho dalších, co možná 

nejefektivn�jším zp�sobem.  

 

Annotation bachelor thesis: 

There is a tendency to revitalize languishing city centres and build still unutilized town 

spaces. Opportunities are also taken to renew demaged corners, grounds and riverbanks. 

Thus this topic is worth further discussions in finding out ways of reasonable town spaces 

utilization that are offered. 

The presented project describes new built house that would enable finish suitably the gap 

site the town offers. As a part of this project is a solution for static transportation and 

creation of barrier free spaces. The project barches the most effecients solution for 

fundamental issues given the location such as limitation on space, conservation zone, 

territorial plan, lack of parking spaces, also take opportunity of such as grounds. 
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1. Úvod 
 

Stavebnictví je výrazovým prost�edkem odv�ké snahy �lov�ka o lepší sv�t a o zlepšení 

prost�edí, v n�mž žije, pracuje a vyvíjí se. Stavebnictví je obrazem prosperity státu, 

spole�nosti ale i jednotlivce. Jedná se o velmi složité odv�tví, jež má za cíl skloubit mnoho 

odlišných profesí, v�dních obor�, technologii a v neposlední �ad� lidí za ú�elem vytvo�ení 

komplexního díla, které bude k užitku lidstvu po dlouhá léta a bude sloužit jeho pot�ebám a 

nárok�m. Samotná stavba je složena z tolika prvk�, že kvalita celku závisí na každém 

detailu a proto si troufám tvrdit, že stavba je tak kvalitní, jak kvalitní je její nejhorší 

sou�ást. Stavební objekt lze považovat za živý organismus, jenž má své zásady, pot�eby a 

nároky, které musí každý budoucí uživatel nebo majitel respektovat. 

 

Ostrava, jakožto oblast mého zájmu je z hlediska stavebnictví a architektury velmi 

specifická. V d�ív�jších dobách sloužila jako k�ižovatka obchodních cest, kde se prolínaly 

rozdílné kultury a vlivy. Ostrava, kterou v globálním m��ítku považujeme za velmi mladé 

m�sto, se nem�že pyšnit skvostnými zámky �i hrady, významnými architektonickými 

stavbami ani malebnými výhledy �i promenádami podél �ek. Ostrava vždy byla 

považována vzhledem k významu nerostného bohatství, jenž se zde nachází za železné 

srdce Republiky, a tudíž byl kladem d�raz na její funk�nost a užitek namísto krásy. Ovšem 

díky útlumu, který zde nastal, vzniklo m�sto, které lze jen t�žko najít v jiných koutech 

republiky. Svým industriálním pojetím, tvrdou a na pohled drsnou architekturou vzniklo 

m�sto, jako vyst�ižené z románu Julese Verna. M�sto jako takové se v dnešní dob� potýká 

s mnoha problémy, které �asto pramení ze špatného urbanistického pojetí a nevhodného 

�len�ní funk�ních ploch. Asi nejzdárn�jším p�íkladem špatného zásahu do území je 

vytvo�ení tzv. nového centra v oblasti Karolíny, což m�lo za následek vylidn�ní a úbytek 

lidského potenciálu a tím došlo k znehodnocení p�vodního centra m�sta. Mezi další 

neuvážené zásahy dle mého názoru pat�í neustálá výstavba dalších a dalších nákupních 

center, �asto na zelené louce, což nekoresponduje s industriálním charakterem Ostravy.  

 

 

Díky t�mto okolnostem mne velmi zaujala možnost využití proluky v centru Ostravy 

namísto výstavby na zelené louce v n�které z okrajových �ástí m�sta. Obtíže a rizika, která 

jsou spojena se stavbou v siln� zastav�ném území, jist� vyváží fakt, že dojde k využití  
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lukrativní parcely, bez nárok� na nové inženýrské sít� atd. Vzhledem k poloze parcely 

a charakteru okolí jsem zvolil �ešení stavby jako polyfunk�ní a to hned z n�kolika d�vod�, 

jenž se pokusím vysv�tit v dalších kapitolách.  

 

Z t�chto d�vod� vykrystalizovalo téma mé bakalá�ské práce. Návrh polyfunk�ního 

domu, který se bude nacházet v jedné z nejrušn�jších a nejfrekventovan�jších oblastí m�sta 

Ostravy. 

 

Mojí prací se budu snažit hledat ideální kompromis mezi r�znými nároky a 

omezeními, která vyplývají z dané lokality a snahu nalézt optimální �ešení pro využití 

objektu, který by m�l poskytnout v první �ad� funkci bydlení, jež bude ideáln� dopln�na 

službami, které bu� v dané lokalit� chybí, nebo jsou jejich zastoupení nedostate�ná 

pop�ípad� nevyhovující.  
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2. Teoretické podklady 
 

2.1 Proluka 
 
Nezastav�ný prostor, p�íp. pozemek ve stávající souvislé zástavb�, který nemá žádný 

konkrétní ú�el. [1]  

 

2.2 Polyfunk�ní d�m 
 
Jedná se o bytový d�m s vestav�nou ob�anskou vybaveností. Ob�anská vybavenost je 

definována nižšími nadzemními podlažími, vyšší nadzemní podlaží slouží k umíst�ní 

bytových jednotek. Zpravidla jsou realizovány jako zástavba proluk �i nároží. Tato forma 

bytových dom� je vhodná do historických �ástí m�st – ší�ka uli�ních prostor neumož�uje 

dostate�né oslun�ní nižších podlaží. [2]  

 

2.3 Zastav�né území 
 
Území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-li obec 

takto vymezené zastav�né území, je zastav�ným územím zastav�ná �ást obce vymezená 

k 1. Zá�í 1966 a vyzna�ená v mapách evidence nemovitostí (dále jen “intravilán”). [3]  

 

2.4 Pavla�ový bytový d�m 
 

Charakteristickým znakem je otev�ená nebo uzav�ená vodorovná komunikace, která je 

vedena po venkovním pr��elí budovy, z níž jsou zp�ístupn�ny jednotlivé bytové jednotky. 

[4]  

 

2.5 Legislativa 
 

Postup p�i návrhu a realizaci projektu probíhal dle platné legislativy, p�edevším dle zákona 

�. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ád�, dále dle vyhlášek �. 503/2006 
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Sb., o podrobn�jší úprav� územního �ízení, ve�ejnoprávní smlouvy a územního opat�ení, 

vyhlášky �. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 

bezbariérové užívání staveb, vyhlášky �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby a dále podle p�íslušných �eských technických norem (	SN). 

 

2.6 Byt 
 

Soubor místností, pop�ípad� jednotlivá obytná místnost, které svým stavebn� technickým 

uspo�ádáním a vybavením spl�ují požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto ú�elu ur�en. 

[5]  

 

2.7 Charakter zástavby v centrech m�st 
 

V centrální zón� dochází k nejv�tšímu hromad�ní v�tšiny problém� souvisejících 

s rozvojem m�sta, nebo
 se zde soust�e�ují veškeré m�stské aktivity a služby, jež kladou 

vysoké nároky na plochu a �ešení dané lokality. Centrum bezesporu bylo a stále je 

nejp�itažliv�jším prvkem m�sta, který se podstatn� liší od ostatních �ástí svými funkcemi a 

znaky, mezi n�ž pat�í r�znorodost a atraktivita oblasti. Centrum lze ozna�it za um�lecké 

dílo, které ve svém souhrnu objekt�, p�dorysné osnov�, prostorech nám�stí i estetickém 

p�sobení dokumentuje lidskou dovednost. Problémem dnešní doby je vylid�ování 

p�vodních center a p�esun lidského a materiálového kapitál� do nových, moderních 

obchodních st�edisek, jež pod jednou st�echou nahrazují funkci centra m�sta, nebo
 na 

relativn� malé ploše nabízí prostory k rekreaci, bydlení, obchod� a služeb. Nevýhodou 

t�chto lokalit je �asto disharmonie s okolní, v�tšinou historickou zástavbou.  

 

 

2.8 Parametry bytu vzhledem k proslun�ní 
 

Obývací pokoj by m�l být orientován sm�rem na jihozápad z d�vodu výrazného proslun�ní 

a velké frekventovanosti pokoje. Kuchyn� by m�la být orientována na východ pop�ípad� 

severovýchod a pracovní plocha linky osv�tlena zleva. Ložnice by ideáln� m�la mít 

orientaci na východ z d�vodu osv�tlení prostoru v ranních hodinách. D�tský pokoj by m�l 

být orientován na jih, jihovýchod až východ dle dispozice bytu. Naopak WC, koupelna a 
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p�edsí� mohou být orientovány na sever, z d�vodu malé pot�eby p�irozeného osv�tlení 

prostor.   

 

2.9 �ešení parkování v centru m�sta 
 

Koncepce parkování musí zahrnout nejen poznatky o kondici dopravní sít�, jako 

druhotného jevu spojeného s parkováním, ale zejména ur�it limity využití území. Systém 

m�stského centra je velmi komplikovaný a není možné jej zvládnout bez znalosti 

stávajícího území a bez kompromis� mezi dopravními inženýry, architekty, ekonomy atd.�

Cílem �ešení dopravy v klidu v centrech m�st by m�la být redukce dopravy p�i hledání 

parkovacího místa, redukce ploch ur�ených statické doprav�, zajišt�ní p�im��ené 

docházkové vzdálenosti mezi funk�ní plochou parkování a místem uspokojení prioritní 

pot�eby (nakupování, bydlení.). Nejú�inn�jším �ešením parkování v centrech m�st je zákaz 

vjezdu p�ímo do centra m�sta, pop�ípad� omezení �i zpoplatn�ní vjezdu ur�itým druh�m 

automobil�, nap�. zásobovacím a dále �asový plán, kdy je vjezd povolen �i nikoli. Pokud 

se jedná p�ímo o tvorbu parkovacích ploch, osv�d�ený zp�sob jsou podzemní garáže – 

vícepatrové, jež nekladou plošné nároky na území a neznehodnocují historická centra. 
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3. Popis a analýza sou�asného stavu 

 

3.1 Zhodnocení území 
 

Dané území se nachází v Ostrav�, v m�stském obvodu Moravská Ostrava a P�ívoz. Ostrava 

je díky rozloze 214, 23 km2 a po�tem obyvatel 306 128 ke dni 1. 1. 2012 t�etím nejv�tším 

m�stem v 	eské republice a druhým nejv�tším m�stem na Morav�. Ostrava leží na 

rozhraní Moravy a Slezska na severovýchod� 	eské republiky. Ostrava leží na soutoku 

Lu�iny, Odry, Opavy a Ostravice. Hustota zalidn�ní m�sta �iní 1435 obyvatel na km2. 

Samotné m�sto je tvo�eno 23 m�stskými obvody. Vzhledem k poloze m�sta je Ostrava 

p�edur�ena k nadregionálnímu významu. Pr�m�rná nadmo�ská výška je 227 m.n.m. a 

pr�m�rná ro�ní teplota �iní 8,6 °C. 

 

 
Obr. 1 M�stské obvody Ostravy (zdroj [6])  
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 Zamýšlená parcela leží v m�stském obvodu Moravská Ostrava a P�ívoz, jež má 

rozlohu 1 353 ha a od 24. listopadu 1990 je samostatným m�stským obvodem statutárního 

m�sta Ostravy. 

 

3.2 Širší vztahy �ešeného území 
 

Objekt se dle územn� plánovací dokumentace nachází v jádrovém území, které je 

p�edur�eno pro bydlení a ob�anskou vybavenost centrálního charakteru. Jedná se o proluku 

na ulici Janá�kova 8, jenž je spojnicí frekventovaných ulic Nádražní a Pod�bradova. 

Parcela leží nedaleko velmi známé a rušné ulice Stodolní. Sm�rem na jih se po komunikaci 

II/477 nachází Frýdek – Místek, sm�rem k východu se po komunikaci II/479 dostaneme do 

Opavy. Pomocí místní komunikace III/4793 se sm�rem na sever dostaneme do P�ívozu a 

dále pak do Bohumína. Parcela má velmi dobrou polohu v��i m�stské hromadné a 

železni�ní doprav�. Rovn�ž automobilová doprava je na vysoké úrovni. Vzhledem 

k blízkosti centra m�sta je ovšem v ranních a odpoledních hodinách �asto p�epln�ná. 

Tramvajová zastávka Stodolní se nachází necelých 5 minut ch�ze vzdálená od parcely. 

Z Poruby se sm�rem do centra dostaneme tramvajovou linkou �. 8 a 4, z Výškovic linkou 

�. 2 a sm�rem do P�ívozu jezdí linka �. 2, 4, 8. Samostatná p�íjezdová komunikace 

k objektu tvo�í spojnici ulic Nádražní a Pod�bradova a je zde zaveden jednosm�rný provoz 

od ulice Pod�bradova. Vlakové nádraží Ostrava - Stodolní se nachází ve vzdálenosti cca. 

10 minut od objektu. Vlaková spojení zde jezdí sm�rem Ostrava – St�ed a Ostrava – Hlavní 

nádraží. V blízkosti objektu se nachází mnoho stravovacích za�ízení, kaváren, obchod� a 

lehkého pr�myslu. Dále zde najdeme kancelá�skou budovu Nordica, kino Vesmír, 

Janá�kovu konzervato�, divadlo Ji�ího Myrona, kostel s bazilikou božského spasitele a 

mnoho dalších. Zele� a s ní spojené relaxa�ní plochy jsou v dané lokalit� zastoupeny 

Husovým a Bezru�ovým sadem, parkem 	s. letc� a nejznám�jším a nejv�tším parkem – 

Komenského sady, jenž se nachází 15 minut ch�ze sm�rem na severozápad. 

 

3.3 Limity v území 
 

Limity se rozumí všechna ochranná pásma inženýrských sítí, omezení vyplývající 

z územního plánu a fakt, že �ešené parcely leží v m�stské památkové zón� Moravské 
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Ostravy. Dot�enými správci inženýrských sítí jsou RWE Transgas a.s., OVAK a.s., 	EZ 

a.s. a O2 a.s.. Vyjád�ení dot�ených správc� sítí je sou�ástí p�íloh. 

 

Ochranná pásma: 

- vodovod a kanalizace do pr�m�ru 500 mm – 1,5 m od vn�jšího líce st�ny potrubí 

- vodovod a kanalizace nad pr�m�r 500 mm – 2,5 m od vn�jšího líce st�ny potrubí 

- u NTL, STL plynovod� a jejich p�ípojek v zastav�ném území – 1 m po obou stranách sít� 

- u podzemního vedení ele. soustavy do 110 kV – 1 m po obou stranách krajního vodi�e 

- u podzemního vedení ele. Soustavy nad 110 kV – 3 m po obou stranách krajního vodi�e 

- u sd�lovacích optických metalických kabel� – 1,5 m po obou stranách vedení 

 

3.4 Vazba na územní plán 
 

Návrh �ešení objektu na ulici Janá�kova 8 je v souladu s platným územním plánem m�sta 

Ostravy schváleným usnesením Zastupitelstva m�sta Ostravy, jehož poslední aktualizace 

byla datována ke dni 6. 3. 2012.  

 

3.5 Regulativ zájmového území 
 

Dle územního plánu slouží jádrové území k soust�ed�ní ob�anské vybavenosti spolu 

s bydlením v m�stské zástavb� centrálních �ástí obytných zón.  

 

3.5.1 Funk�ní využití 

 a) vhodné 

 Vybavenost centrálního charakteru, sloužící danému i širšímu území: 

administrativa, pen�žnictví, soudnictví, obchod, služby, stravování, ubytování, 

hotely, za�ízení kulturní, církevní, muzejní, zábavní a za�ízení pro volný �as.  

Nájemné bytové domy (nad 3.N.P.) s vestav�nou ob�anskou vybaveností. 

P�íslušné komunikace p�ší, cyklistické, motorové, parkovišt�, hromadné podzemní i 

nadzemní a vestav�né parkovací garáže. 

Zele� ve�ejná a obytná. 
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 b) p�ípustné 

 Nájemné domy bez ob�anské vybavenosti, konzuláty, rezidence. 

 Nerušící drobná výroba a služby. 

 Benzínová �erpadla a servisní služby jako sou�ást garáží a parking�. 

 Nezbytná technická vybavenost. 

c) výjime�n� p�ípustné 

Ob�anská vybavenost necentrálního charakteru: za�ízení p�edškolní, školská, 

sportovní, zdravotnická, za�ízení sociální pé�e. [7]  

 

 

3.6 P�vodní zástavba 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 2 Okolní zástavba (zdroj [8])       Obr. 3 Okolní zástavba s prolukou (zdroj [8]) 

 

Fotografie stávajícího objektu z d�ív�jší doby se nedochovaly, výjimku tvo�í tyto dva 

snímky okolní zástavby, datované k 10. 5. 1992. Dle odhalené štítové st�ny je možné 

usuzovat, že na nároží se nacházela historická zástavba. 
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3.7 SWOT analýza 
 
Silné stránky: 

- Privátní parkovací plochy ur�ené zákazník�m a nájemník�m domu. 

- Dobrá poloha vzhledem k blízkosti centru m�sta Ostravy. 

- Možnost snadného napojení na stávající inženýrské sít�. 

- Kvalitní kulturní, spole�enské a sportovní vyžití v oblasti. 

- Snadná dopravní dostupnost a kvalitní pokrytí m�stskou hromadnou 

dopravou v�etn� železni�ní dopravy. 

 

Slabé stránky: 

- Vysoká cena pozemk� a s tím spojená cena nájm� a poskytovaných 

služeb. 

- Nutnost p�izp�sobení se daným limit�m ur�ených polohou parcel. 

- Malé množství park�, zelen� a rekrea�ních ploch v bezprost�ední 

blízkosti.  

- Zvýšená hlu�nost, prašnost a frekventovanost oblasti.  

 

P�íležitosti: 

- Výhodná poloha a možnosti k podnikání. 

- Možnost využití prodejních ploch k prezentaci nových výrobk� a 

produkt�. 

- Možnost spolupodílení se na financování provozu budovy z nájmu 

komer�ních prostor a tím snížení nájmu byt�. 

 

Hrozby: 

- Vysoká míra konkurence v oblasti. 

- Velmi vysoká cena služeb zp�sobená polohou objektu. 

- Vysoká cena nájm� bytových a komer�ních prostor. 

- Odliv finan�ního a lidského kapitálu z centra m�sta sm�rem k nákupním 

st�edisk�m. 
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4. Návrh �ešení
Koncipováno jako žádost o vydání ÚR – podle vyhlášky �. 503/2006 Sb. 
 

4.1 Úvodní údaje 
 

a) identifika�ní údaje o žadateli 

Magistrát m�sta Ostravy 

Prokešovo nám�stí 8 

729 30 Ostrava 

 

b) identifika�ní údaje o zpracovateli dokumentace 

Tomáš Grasser 

Student 

VŠB – TU Ostrava, fakulta stavební, katedra m�stského inženýrství 

 

c) ozna�ení stavby a pozemku 

Stavba, neboli �ty� podlažní zcela podsklepený polyfunk�ní d�m bude realizován na 

pozemcích s parcelními �ísly 783 a 784, které jsou vedeny Katastrálním ú�adem pro 

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracovišt� Ostrava. 

 

4.2 Pr�vodní zpráva 
 

4.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

a) poloha v obci 

�ešené území, tj. parcely �íslo 783 a 784, které jsou ur�eny k zástavb� polyfunk�ním 

domem, se nachází v Moravské Ostrav�, p�esn�ji na ulici Janá�kova 8, Moravská Ostrava. 

Tato ulice tvo�í spojení ulic Pod�bradova a Nádražní. Jedná se o proluku, nacházející se 

v centru m�sta. Z jedné strany je pozemek lemován objektem, z druhé slepou ulicí. 

Západním sm�rem od �ešené lokality se nachází m�stská �ást Mariánské hory a Hulváky, 

severn� po komunikaci I/56 m�stská �ást P�ívoz, jižn� m�stská �ást Ostrava – Jih a 

východn� po komunikaci III/4793 leží m�stská �ást Slezská Ostrava. �ešené území má 

vzhledem k poloze vynikající dopravní dostupnost a hustou sí
 technické infrastruktury.  
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b) údaje o vydané (schválené) územn� plánovací dokumentaci 

Parcely 783 a 784 se nachází v zastav�ném území dle vydané územn� plánovací 

dokumentaci a jsou p�edur�eny k zástavb�. �ešené území je v souladu s platným územním 

plánem m�sta Ostravy schváleným Zastupitelstvem m�sta Ostravy �.778/M ke dni 5. 10. 

1994, jehož poslední aktualizace je datována 6. 3. 2012 ve zn�ní schválených zm�n a 

provedených úprav. Dokument obsahuje grafickou a textovou �ást.  

 

c) údaje o souladu zám�ru s územn� plánovací dokumentaci 

Územní plán charakterizuje danou oblast jakožto jádrové území, které slouží k soust�ed�ní 

bydlení spolu s ob�anskou vybaveností. Pro danou oblast není regula�ní plán vydán. 

Myšlenka výstavby polyfunk�ního domu je pln� v souladu s ÚPD. 

 

d) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� 

Orientace stavby, konstruk�ní �ešení, architektonické ztvárn�ní, respektování ochranných 

pásem a územního plánu, technické a technologické �ešení a nároky na provoz a následnou 

údržbu byly projednány a schváleny p�íslušnými dot�enými orgány, jejichž vyjád�ení jsou 

uvedena v p�íloze. 

 

e) možnosti napojení stavby na ve�ejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekt bude využívat komunikaci, která probíhá podél zamýšlených parcel a spojuje ulice 

Pod�bradova a Nádražní. Tato komunikace ší�ky 8m je z dopravního hlediska jednosm�rná 

a umož�uje podélné parkování po jedné stran� silnice. Na tuto komunikaci bude pomocí 

slepé bo�ní ulice napojen prostor pro parkování �ítající 18 stání, z n�hož 3 budou sloužit 

pro parkování osob zvláš
 t�žce postižených. Podél objektu budou vybudovány nové 

chodníky sloužící všem osobám, ZTP nevyjímaje. Dostupnost m�stské hromadné dopravy, 

zastoupena tramvajovými, autobusovými a trolejbusovými linkami je pln� dosta�ující. 

Všechny d�ležité zastávky se nachází v docházkové vzdálenosti. Dále je zde zastoupena 

železni�ní doprava, jejíž zastávka Ostrava - Stodolní se nachází cca 300 m západním 

sm�rem od objektu. P�ibližn� 1,3 km od objektu leží významný dopravní uzel - Úst�edním 

autobusové nádraží. 

 

Ulicí Janá�kova vedou všechny d�ležité stávající inženýrské sít� technické 

infrastruktury, zastoupeny jednotnou betonovou kanalizací DN 600, litinovým vodovodem 
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DN 100, ocelovým plynovodním potrubím nízkotlakým DN 80 a podzemním elektrickým 

vedením 3 x 120 + 70 AYKY. Dále se zde nachází metalický kabel. Na všechny tyto 

inženýrské sít� budou napojeny p�ípojky pro stávající objekt, jež povedou kolmo a co 

možná v nejkratší vzdálenosti.  

 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, v�etn� zdroj� nerost� 

a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské k�ry a poddolovaných území 

V podloží �ešených parcel se nachází kvartér - pís�itohlinité, fluviální sedimenty nižšího 

nivního stupn�. [9]  

Dané parcely se nachází v oblasti Severní vn�karpatské sníženiny, v celku Ostravské pánve 

a v okrsku Ostravské nivy. Jedná se o provincii Západní Karpaty v systému Alpsko-

himalájském. Jedná se o soustavu 	eského masivu, tvo�eného pokryvnými útvary 

postvariské magmatity. V katastrálním území Ostravy se vyskytují sesuvy p�dy, jež jsou 

zp�sobeny zv�tralinovým plášt�m. Další p�í�ina sesuv� a pokles� podloží je ovlivn�na 

dlouhodobou t�žbou, zejména �erného uhlí. Z d�vodu složitých základových podmínek je 

zde nutnost provést p�edb�žný geologický, hydrogeologický a seizmický pr�zkum 

staveništ�, ov��ení fyzikálních vlastností podzákladí a z nam��ených výsledk� navrhnout 

stabiliza�ní opat�ení a technologii realizace základové konstrukce objektu.  

 

g) poloha v��i záplavovému území 

Objekt samotný se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území, což dokládá níže 

p�iložená mapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Mapa záplavového území (zdroj [10]) 
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h) druhy a parcelní �ísla dot�ených pozemk� podle katastru nemovitostí 

Parcely, na kterých bude stavba realizována [11]  

�.parcely Vlastník Vým�ra [��] Druh pozemku 

 

 

783 

Ing. Kosour Vladimír 
Hornická 1275/14, Hlu�ín, 748 01 

Okenica Josef Dr. 
Še�íkova 1083/6, Haví�ov, Bludovice, 736 

01 

 

 

635 

 

 

ostatní plocha 

 

 

784 

Ing. Kosour Vladimír 
Hornická 1275/14, Hlu�ín, 748 01 

Okenica Josef Dr. 
Še�íkova 1083/6, Haví�ov, Bludovice, 736 

01 

 

 

548 

 

 

zastav�ná plocha a 

nádvo�í 

 

Sousední parcely 

�.parcely Vlastník Vým�ra [��] Druh pozemku 

 

 

780/2 

Ing. Kosour Vladimír 
Hornická 1275/14, Hlu�ín, 748 01 

Okenica Josef Dr. 
Še�íkova 1083/6, Haví�ov, Bludovice, 736 

01 

 

 

332 

 

 

zastav�ná plocha a 

nadvo�í 

 

 

771/2 

Zábran Pavel 
Chalupníkova 1132/18, Ostrava, Záb�eh, 

700 30 
Zábranová Hana 

Pov�tronní 1097/5, Ostrava, Stará B�lá, 724 

00 

 

 

128 

 

 

zahrada 

 

 

780/1 

Ing. Kosour Vladimír 
Hornická 1275/14, Hlu�ín, 748 01 

Okenica Josef Dr. 
Še�íkova 1083/6, Haví�ov, Bludovice, 736 

01 

 

 

282 

 

 

ostatní plocha 

 

3568 

Statutární m�sto Ostrava 
Prokešovo nám�stí 1803/8, Moravská Ostrava, 

729 30 

 

1755 

 

ostatní plocha 

 

785 

MRAMOR Trading s.r.o. 
Janá�kova 1813/6, Ostrava, Moravská 

Ostrava, 702 00 

 

608 

 

zastav�ná plocha a 

nádvo�í 

 

742 

Blahuta Zden�k PharmDr. 
Slune�ní 2366, Rožnov pod Radhošt�m, 756 

61 

 

557 

 

zastav�ná plocha a 

nádvo�í 
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i) p�ístup na stavební pozemek po dobu výstavby, pop�ípad� p�ístupové trasy 

P�ístup na staveništ� bude umožn�n ulicí Janá�kova a následn� navazující slepou 

komunikací, která leží na parcele �. 3568, jejímž vlastníkem je statutární m�sto Ostrava. 

Vzhledem k poloze pozemku budou muset být realizována dopravn�-inženýrská opat�ení 

z d�vodu zásobování staveništ� jak materiáln�, tak pracovníky a osobami spjatými se 

stavbou. Zásobování bude provád�no automobilovou dopravou, materiál uskladn�n p�ímo 

na pozemku staveništ� pop�ípad� na parcele 780/1, jejímž vlastníkem jsou majitelé 

�ešených parcel. Staveništ� bude �ádn� oploceno a st�eženo. Vjezd a výjezd bude ozna�en 

dopravním zna�ením. 

 

j) zajišt�ní vody a energií po dobu výstavby 

B�hem výstavby budou zhotoveny provizorní p�ípojky z d�vodu pot�eby vody a elektrické 

energie, které budou napojeny na stávající inženýrské sít� probíhající podéln� ulicí 

Janá�kova. Podmínky pro napojení stanoví správci dot�ených sítí. Napojení bude 

provedeno techniky spole�ností OVAK a.s. a 	EZ distribuce a.s. a bude vyhotoven 

protokol o napojení. 

 

4.2.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) ú�el užívání stavby 

Prvotním ú�elem zamýšleného polyfunk�ního domu bude bydlení. K tomu slouží druhé, 

t�etí a �tvrté nadzemní podlaží, v n�mž se nachází bytové jednotky rozdílné velikostní 

kategorie. Dva byty jsou ú�elov� uzp�sobeny osobám zvláš
 t�žce postiženým. Pro 

bytovou �ást polyfunk�ního domu je navrženo podzemní podlaží, které bude plnit funkci 

parkování. 

 

 Sekundární funkcí stavby je ob�anská vybavenost, která je v tomto p�ípad� zastoupena 

kavárnou a prodejními plochami s pot�ebným technickým zázemím, které se nachází 

v prvním nadzemním podlaží. Dále je zde technická místnost, nezbytná ke správnému 

chodu budovy. Ob�anská vybavenost se bude významnou m�rou podílet na financování 

chodu budovy. Kavárna bude nabízet ucelené portfolio ob�erstvení, nápoj� a specialit 

umož�ujících poklidné posezení a kvalitn� strávený �as. Další snahou bude zkvalitn�ní 

restaura�ních služeb v dané lokalit�. Prodejny budou nabízet sortiment luxusních výrobk� 

s d�razem na kvalitu a image. 
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b) trvalá nebo do�asná stavba 

Polyfunk�ní d�m bude sloužit jako stavba trvalá. 

 

c) novostavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 

d) etapizace výstavby 

Výstavba polyfunk�ního domu bude provedena dle projektové dokumentace a rozd�lena 

do p�ti etap. První etapa bude obsahovat pr�zkumné a geodetické práce, realizaci a 

za�ízení staveništ� a dokon�ení veškeré dokumentace stavby.  

 

V druhé etap� budou realizovány zemní výkopové práce a následná tvorba základ�. 

Dále proveden výkop a umíst�ní reten�ní nádrže a sou�ástí s tím spojených v�etn� 

realizace inženýrských sítí.  

 

V t�etí etap� dojde k zhotovení samostatného objektu, tedy �ešení skeletové nosné 

konstrukce s výpl�ovým zdivem, usazení pr�vlak� a stropnic. Dále dojde k umíst�ní 

vnit�ních nenosných st�n, tvorb� podlah, osazení p�edsazených �ástí objektu, oken, dve�í, 

st�echy, umíst�ní vnit�ních rozvod� medií atd.  

 

Ve �tvrté etap� budou provedeny podhledy, vnit�ní omítky, dokon�ovací a 

kompleta�ní práce, pokládka dlažby apod.  

 

V páté etap� dojde k odstran�ní za�ízení staveništ�, dále budou provedeny vn�jší 

úpravy objektu, terénní práce, vysazení zelen�, pokládka venkovní dlažby, tvorba 

parkovacích ploch a další. 

 

4.2.3 Orienta�ní údaje stavby 

a) základní údaje o kapacit� stavby 

Polyfunk�ní d�m, jehož nejvyšší bod st�echy leží ve výši 15,200 m je navržen jako �ty� 

podlažní podsklepená budova. Celkový obestav�ný prostor je (8 469,3 ��), z toho 

(6652,31 ��) je zastoupeno bytovou �ástí a (1817,0 ��) komer�ními prostory.  
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Celková zastav�ná plocha objektu je (541,07 ��). Okolní prostor objektu je tvo�en 

p�íjezdovou komunikací, nov� vybudovanými chodníky, zelení, parkovacími stáními a 

plochou ur�enou pro umíst�ní kontejneru ur�eného pro sb�r odpadu má celkovou rozlohu 

(991,74 m2). Chodníky zaujímají plochu (219,71 m2), komunikace (279,39 m2), parkovací 

stání (435,53 m2) a zele� (57,11 m2). Vým�ra �ešených parcel, na kterých bude realizována 

budova s okolními úpravami (1183 m2).  

 

V podzemním podlaží se nachází prostory ur�ené k parkování vozidel nájemník� byt�. 

Tento prostor zaujímá (1731,24 m3), s užitnou plochou (451,2 m2). 

 

V prvním nadzemním podlaží se nachází komer�ní prostory, jmenovit� kavárna a dv� 

prodejní plochy. Kavárna s ve�ejnou plochou zaujímá (99,31 m2) a technická �ást, 

obsahující sklad, WC, chodby, šatnu personálu, sprchu atd. zaujímá (64,33 m2). Prodejní 

plocha �. 1 v�etn� zázemí má (102,21 m2), plocha �. 2 (133,19 m2). Zásobovací chodba, 

toalety a sprcha sloužící zam�stnanc�m obchod� (32,91 m2). Technická místnost, sloužící 

k chodu budovy (17,60 m2).  

 

Druhé až �tvrté podlaží slouží k bydlení a obsahuje bytové jednotky. Jejich po�et je 

12. V každém podlaží se nachází 4 byty. Byt �. 1 (70,70 m2), byt �. 2 (97,40 m2), byt �. 3 

(91,10 m2) a byt �. 4 (91,40 m2). Dále se zde nachází ko�árkárna (21,90 m2) a komunika�ní 

chodby (24,10 m2). 

 

Celým objektem prochází schodiš
ový prostor s výtahem, jež zaujímá plochu (16,21 

m2) v každém podlaží budovy. P�dní prostor nebude funk�n� využit. 

 

b) celková bilance nárok� všech druh� energií, tepla a teplé užitkové vody 

Dle odborného odhadu vzhledem ke kapacit� budovy navrhuji plynovodní p�ípojku DN 50, 

materiál ocel. 

 

Dle odborného odhadu vzhledem ke kapacit� budovy navrhuji p�ípojku elektrické energie 

AYKY 3 x 120 + 70  ���
� 
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c) celková spot�eba vody 

Dle odborného odhadu vzhledem ke kapacit� budovy navrhuji vodovodní p�ípojku DN 50, 

materiál PVC. 

 

d) odborný odhad množství splaškových a deš�ových vod 

Vzhledem ke kapacit� budovy navrhuji dimenzi splaškové kanalizace DN 200, materiál 

PVC. Pro deš
ové vody uvažujeme s DN 200, PVC.  

 

 

e) požadavky na kapacity elektronického komunika�ního za�ízení ve�ejné komunika�ní sít� 

Objekt bude napojen na komunika�ní sí
, jejíž z�izovatelem je spole�nost Telefónica 02, 

a.s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25�
�

4.3 Souhrnná technická zpráva 
 

4.3.1 Popis stavby 

a) zd�vodn�ní výb�ru stavebního pozemku 

Hlavními kritérii byla poloha parcely, možnost realizace polyfunk�ního domu dle vlastního 

návrhu a to v proluce, která s sebou p�ináší �adu úskalí. Parcela leží v atraktivní lokalit� 

s vysokým potenciálem do budoucna.  

 

b) zhodnocení staveništ� 

Dot�ené pozemky, jmenovit� parcely �. 783, 784 a 780/1 jsou dnes využívány jako placené 

parkovací plochy se št�rkovým, nezpevn�ným povrchem. Na parcele 780/2 se nachází �ty� 

patrová budova, na niž bude polyfunk�ní d�m napojen a to jednou stranou budovy. Parcela 

3694/1 slouží jako do�asná komunikace a je ve vlastnictví m�sta Ostravy. 

 

Parcely, jež budou sloužit, jako do�asné staveništ� mají velmi dobré napojení na 

inženýrské sít�. Z d�vodu malého manipula�ního prostoru a místa pro uskladn�ní materiálu 

m�že nastat problém s dopravou. Z tohoto d�vodu musí být realizována dopravn� – 

inženýrská opat�ení jakožto �ešení dopravní situace. �ešení t�chto problém� bude 

detailn�ji popsáno v projektové dokumentaci pro stavební povolení.  

 

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného �ešení 

Pozemek, jenž je ur�en k zám�ru výstavby polyfunk�nímu domu se nachází na ulici 

Janá�kova 8 v Moravské Ostrav�. Polyfunk�ní d�m bude napojen na stávající objekt, 

nacházející se na parcele 780/2. Jedná se o �ty� podlažní, zd�nou budovu. Vzhledem 

k poloze pozemku a orientaci ke sv�tovým stranám byla snaha o dodržení oslun�ní 

pobytových prostor dodržena. Objekt je prosklen ze 70 %, pouze lícující ze� p�ipojená na 

stávající objekt je bez oken.  Objekt byl navržen s d�razem na dodržení a kopírování uli�ní 

linie a to u obou p�iléhajících komunikací. Hlavní vstup do obytné �ásti budovy je 

vzhledem k frekventovanosti ulice Janá�kova z bo�ní strany objektu. Druhý vstup 

umož�uje p�ístup do bytové �ásti z podzemních garáží. Vstupy do komer�ní �ásti objektu 

jsou rovn�ž z bo�ní, p�iléhající ulice.  
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Objekt je �ty� podlažní, podsklepený, obdélníkového p�dorysu. Jižní strana budovy 

kopíruje ulici Janá�kova, západní strana lícuje a �áste�n� p�iléhá ke stávajícímu objektu, u 

n�hož respektuje podlažnost a �áste�n� i výšku. Východní strana budovy op�t kopíruje 

bo�ní, slepou ulici, která se napojuje na ulici Janá�kova. Severní strana sm��uje do 

otev�eného prostranství, v n�mž se nachází parkovací plochy a volný, nezpevn�ný terén.  

 

V 1.P.P., které kopíruje obvod skeletové konstrukce se nachází podzemní garáže 

sloužící k zaparkování vozidel majitel� byt�. Vjezd do garáží je �ešen to�itou 

obousm�rnou rampou ší�ky 5700 mm a 14 % klesáním vedoucí z bo�ní slepé ulice, která 

prochází �ástí parkovišt�. Napojení bylo zvoleno na bo�ní slepou komunikaci namísto 

ulice Janá�kova z d�vodu vysoké frekventovanosti komunikace a možných kolizí p�i 

vyjížd�ní. Vjezd do podzemních garáží slouží pouze nájemník�m domu, nikoliv 

zákazník�m kavárny �i obchod�. Technologické �ešení odv�trávání a požární bezpe�nosti 

je podrobn�ji popsán v dalších kapitolách. 

 

 V 1.N.P. se nachází ob�anská vybavenost zastoupena kavárnou vyšší kategorie. 

K p�íjemnému posezení p�ispívá obvodová fasáda kavárny �ešena jako prosklená, 

s výhledem do prostranství. Architektonický dojem umoc�uje použití vjezdu podzemních 

garáží, jenž se nachází pod kavárnou a vede kolem a pod ní. Rovn�ž prodejní plochy, 

ur�ené k obchodu jsou proskleny z d�vod� lepšího osv�tlení, možnosti využití sklen�ných 

výloh k prezentaci produkt�. Vedle kavárny se nachází travnatá plocha se zelení, jež bývá 

v dob� deš
� využita jako vsakovací systém. Z d�vodu variability prostoru se jedná o 

konstrukci skeletovou s vnit�ním výpl�ovým, nenosným zdivem. Díky tomu lze vnit�ní 

prostory v�etn� prodejních ploch uzp�sobit dle požadavk� nájemc�. Vstupy do všech 

prostor, a
 už kavárny, prodejen nebo bytových prostor� jsou odd�leny z d�vodu soukromí 

a respektování pot�eb nájemník� domu. Zásobování prodejen a kavárny je �ešeno ze zadní 

�ásti budovy, u n�hož jsou vyhrazeny parkovací stání pro zásobovací vozidla.  

 

Fasáda domu v 1.N.P. je složena z p�edsazeného plášt�, jenž je tvo�en ocelovým 

rámem a vypln�n sklen�nými tabulemi. V dalších nadzemních podlažích obvodový pláš
 

kopíruje p�dorysné rozm�ry skeletové konstrukce a je tvo�en výpl�ovým keramickým 

zdivem POROTHERM s povrchovou úpravou z desek CEMBRIT, jež jsou ukotveny do 

zdiva. Architektonický dojem podtrhuje �ešení oken, která jsou navržena ve vodorovném a 

svislém provedení, pravideln� se opakující po celém obvodu budovy. Svislá okna jsou 
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z d�vodu bezpe�nosti opat�ena eloxovaným zábradlím, které podtrhuje vizuální efekt 

stavby.  

 

 St�ešní konstrukce je navržena jako pultová se sklonem spadajícím k lícujícímu 

objektu. Toto atypické �ešení vyžaduje dokonalé odvodn�ní st�echy a zamezení kontaktu 

deš
ové vody s fasádou sousedního objektu. Jako �ešení byl navržen odtokový kanál podél 

celé strany, která sousedí s budovou  a následným oplechováním. St�ešní krytina s ohledem 

na sklon st�echy bude navržena firmou LINDAB, jedná se o produkt ROCA RUSTICA, 

což je maloformátová plechová st�ešní krytina s minerálním posypem, která p�edstavuje 

moderní typ zast�ešení s dokonalým vzhledem, p�ipomínajícím tradi�ní st�ešní tašky. P�dní 

prostor nebude využit. 

 

d) zásady technického �ešení (zejména �ešení dispozi�ního, stavebního, technologického a 

provozního) 

Veškeré technické a technologické parametry celého objektu budou podrobn�ji popsány a 

up�esn�ny v další �ásti projektové dokumentace. 

 

d. 1) zásady dispozi�ního �ešení 

Polyfunk�ní d�m byl navržen v souladu s vyhláškou �. 268/2009 Sb., o technických 

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

Sb., o územním plánování a stavebním �ádu. Návrh byl následn� zpracován v souladu 

s vyhláškou �. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 

bezbariérové užívání staveb. 

�

d. 2) zásady stavebního �ešení  

d. 2.1) zemní práce 

Na zamýšlených parcelách dojde nejprve k sejmutí svrchní �ástí zeminy, kterou tvo�í 

z p�evážné v�tšiny asfaltový povrch dopln�ní místy zeminou, št�rkem a kamenivem. Asfalt 

bude následn� odvezen na skládku. Samotná zemina bude sejmuta do výšky spodní hrany 

základ� a uložena rovn�ž na skládce a následn� �áste�n� op�t využita k terénním úpravám 

a obsypání základ�. Následn� bude provedeno podep�ení a fixace bo�ní, op�rné zdi 

z d�vodu nestability základu stávajícího objektu. Zajišt�ní výkopu bude provedeno pomocí 

záporového pažení z d�vodu možného sesuvu okolní zeminy. Fyzikální vlastnosti zeminy 
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budou ur�eny a zp�esn�ny pr�zkumem na staveništi. P�ítomnost podzemní vody byla 

vylou�ena d�ív�jším pr�zkumem. 

 

d. 2.2) základové konstrukce 

Objekt bude založen na dvaceti základových patkách obdélníkového tvaru a p�dorysného 

rozm�ru (1000 x 1000 mm) tvo�ených železobetonem pevnostní t�ídy C25/30. Základy 

budou betonovány do p�edem p�ipravených bedn�ní dle projektové dokumentace a 

následn� obsypány zhutn�ným št�rkopískovým zásypem spolu se zeminou. Schodiš
ový 

prostor bude rovn�ž založen na základových patkách. Základový systém celé konstrukce 

v�etn� schodiš
ového prostoru, který v tomto p�ípad� plní funkci ztužujícího jádra, bude 

navíc dopln�n základovými prahy, které p�enášejí svislá zatížená sm�rem k patkám. 	ty�i 

sloupy kolem výtahového prostoru budou posunuty sm�rem k sob� z d�vodu zv�tšení 

prostoru pro pohyb vozidel. Tímto vzniknou svislé síly, které nebudou centricky p�sobit na 

st�ed sloup� v suterénu. Tento konstruk�ní problém bude vy�ešen rozší�ením zhlaví sloup�, 

které budou dostate�n� vyztuženy a následn� umožní p�enesení excentrického zatížení. 

Základové prahy budou umíst�ny ve vodorovném i p�í�ném sm�ru, tím vytvo�í jednotnou 

sí
, p�enášející veškerá svislá zatížení objektu. Na tyto prahy bude provedena základová 

deska tl. 250 mm provedená z betonu C20/25, která bude armována ocelovou sva�ovanou 

KARI sítí (150 x 150 mm). Dále bude vytvo�eno p�t základových patek po obvodu 

p�edsazené konstrukce, rovn�ž ze železobetonu C25/30. Tyto patky budou sloužit 

k podep�ení p�edsazené �ásti a zajiš
ovat její stabilitu. Deska bude opat�ena betonovou 

mazaninou EPOTEC PU PARK, která je speciáln� navržená pro parkovací plochy se 

zvýšenou odolností v��i solím, ropným látkám, chemikáliím a vod�. 

 

d. 2.3) svislé nosné konstrukce 

S ohledem na dispozi�ní �ešení, architektonické ztvárn�ní, variabilitu prostoru a 

konstruk�ní technologii polyfunk�ního domu je navržena jakožto primární nosná 

konstrukce železobetonový obousm�rný monolitický skelet z betonu t�ídy C 20/25. Sloupy 

byly navrženy 400 x 400 mm p�i osovém rozp�tí 6000 mm. Konstruk�ní výška 

podzemního podlaží je 3200 mm, prvního nadzemního podlaží 3600 mm a druhého až 

�tvrtého podlaží 3200 mm.  
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d. 2.4) vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné prvky jsou v objektu zastoupeny monolitickými železobetonovými 

pr�vlaky dimenze 380 x 400 mm uloženými v jednom sm�ru. Na tyto rošty jsou osazeny 

železobetonové monolitické armované stropnice tl. 150 mm, které jsou p�edem p�edpjaté. 

Stropy budou dopln�ny podhledy ze sádrokartónu a sníženy o 300 mm. Ve vzniklém 

prostoru budou vedeny rozvody vody, elekt�iny, plynu a �áste�n� kanalizace.  

 

d. 2.5) schodišt� 

Schodišt� prochází od prvního podzemního podlaží do �tvrtého nadzemního podlaží. Bude 

obsahovat hydraulický výtah umož�ující dopravu nákladu a pohyb osobám zvláš
 t�lesn� 

postiženým. Schodišt� bude provedeno jako ocelové dvouramenné s mezi podestou, 

oboustrann� uchyceno. Schodišt� spl�uje požární p�edpisy a obsahuje požární dve�e a další 

za�ízení požární ochrany dle vyhlášky �. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpe�nosti a výkonu státního požárního dozoru a zákona �. 133/1985 Sb., o požární 

ochran� ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

  

d. 2.6) st�ešní konstrukce 

Nosná �ást st�ešního t�lesa bude tvo�ena ocelovými trámy a vazníky. St�ešní konstrukce 

bude odv�trána, zateplena minerální vlnou ISOVER PLUS a opat�ena difúzní fólií a 

parozábranou. Konstruk�ní �ešení se statickým výpo�tem bude zpracováno ve vyšším 

stupni projektové dokumentace. 

 

d. 2.7) svislé nenosné konstrukce 

Výpl�ové obvodové zdivo je navrženo z cihelných tvárnic POROTHERM 42,5 T Profi. 

Tento systém již nepot�ebuje další následné zateplení. Pohledové zav�šené oplášt�ní bude 

tvo�eno vláknocementovými deskami DOMBAU CEMBRIT tl. 20 mm. Zdivo z vnit�ní 

strany bude opat�eno sádrovou omítkou BAUMIT FINOFILL. Vnit�ní p�í�ky budou 

navrženy z keramického zdiva POROTHERM 11,5 AKU z d�vodu vynikající akustické 

izolace a rovn�ž opat�eny sádrovou omítkou BAUMIT FINOFILL. 

 

d. 2.8) podlahy 

Pro komer�ní �ást, zahrnující prodejní plochy, chodbu, technickou místnost, sklady, šatnu 

a schodišt� je navržena podlahová st�rka BASF PCI ZemTec 1K tl. 11mm. V obytných 

místnostech jsou navrženy laminátové plovoucí podlahy QUICK-STEP LARGO. Jako 
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obklady koupelen, WC a kuchyní byly navrženy keramické dlaždice Villeroy-Boch 

Beaufort 300 x 600 mm. Podlahová vrstva podzemních garáží bude opat�ena betonovou 

mazaninou EPOTEC PU PARK, která je speciáln� navržená pro parkovací plochy se 

zvýšenou odolností v��i solím, ropným látkám, chemikáliím a vod�. 

 

d. 2.9) truhlá�ské výrobky 

Okna spolu s p�edsazenou konstrukcí jsou navržena jako hliníkový systém pro lehké 

obvodové plášt� s izola�ními trojskly VEKRA FUTURA FACADE a VEKRA FUTURA 

EXCLUSIVE. Povrchová úprava rámu je imitace d�eva. Bližší specifikace oken a dve�í 

bude up�esn�na ve vyšším stupni projektové dokumentace. Venkovní dve�e a vstupní dve�e 

byt� jsou navrženy bezpe�nostní, s povrchovou úpravou imitace d�eva, typ NEXT SD 111. 

Vnit�ní dve�e byt�, technické místnosti, šaten, sklad� apod. budou d�ev�né VERTO - 

DOORS RUBICONE.  

 

d. 2.10) klempí�ské výrobky 

Veškeré klempí�ské prvky a dopl�ky jako nap�. okapy, svody, oplechování, parapety atd. 

budou provedeny v elektrolyticky pozinkovaném plechu tl. 0,8 mm. 

 

e) zd�vodn�ní navrženého �ešení stavby z hlediska dodržení p�íslušných obecných 

požadavk� na výstavbu 

Polyfunk�ní d�m byl navržen dle platných vyhlášek a zákonu, jmenovit�: 

- zákon �. 138/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu 

- vyhláška �. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 

bezbariérové užívání staveb 

- vyhláška �. 503/2006 Sb. o podrobn�jší úprav� územního �ízení, ve�ejnoprávní 

smlouvy a územního opat�ení 

- vyhláška �. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

- vyhláška �. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu 

státního požárního dozoru 

- zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran� ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

- platných 	SN 
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4.3.2 Stanovení podmínek pro p�ípravu výstavby 

a) údaje o provedených a navrhovaných pr�zkumech, známé geologické a hydrogeologické 

podmínky stavebního pozemku 

Pr�zkum byl proveden jako p�edb�žný p�ímo v dané lokalit�. Jednalo se o vizuální 

pr�zkum. Bližší pr�zkumy nebyly p�edm�tem �ešení. Zamýšlené parcely se nenacházejí 

v poddolovaném území, není zde zvýšená hladina podzemní vody ani nebezpe�í sesuvu 

podzákladí. Dle geologických map vyplývá, že objekt se nachází na podloží fluviálním, jež 

obsahuje pís�itohlinité sedimenty nižšího nivního stupn�.  

 

b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chrán�ných území dot�ených výstavbou se 

zvláštním z�etelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními 

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

zp�sobu jejich ochrany. 

Ochranná pásma žádné inženýrské sít�, která se nachází v lokalit� dot�ených parcel, 

nezasahují do �ešeného území a tím nebrání výstavb�. Objekt se nachází v památkové 

zón�, tudíž zde platí zákon �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i. Regula�ní plán pro 

dané území není vydán.  

 

c) uvedení požadavk� na asanace, bourací práce a kácení porostu 

Bude provedeno kácení vzrostlé zelen� a to na parcele 784, na n�mž dojde k vykácení p�ti 

jasan� z d�vod� znemožn�ní manipulace techniky p�i výstavb� a zásahu do budoucího 

objektu. Kácení bude projednáno s p�íslušnými orgány. Kácení porostu bude zohledn�no 

v rozpo�tu stavby. Asanace a bourací práce nejsou p�edm�tem �ešení. 

 

d) Požadavky na zábory zem�d�lského p�dního fondu a pozemk� ur�ených k pln�ní funkce 

lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory do�asné nebo trvalé 

Vzhledem k poloze dot�ených parcel a dle vydané územn� plánovací dokumentace 

nedojde k záboru zem�d�lského p�dního fondu a pozemk�, jež plní funkci lesa. 
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e) uvedení územn� technických podmínek dot�eného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hlediska p�íjezd� na stavební pozemek, p�ípadných p�eložek 

inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodn�ní 

stavebního pozemku 

P�íjezd na staveništ� bude umožn�n z ulice Janá�kova, která bude po dobu výstavby 

uzav�ena. Uzáv�rka komunikace bude projednána s p�íslušnými orgány. 

 

 Ochranná pásma inženýrských sítí nezasahují do �ešeného území, tudíž p�eložky 

nejsou p�edm�tem �ešení. 

 

 Odvodn�ní pozemku bude provedeno za pomocí spádování povrchu sm�rem 

k zatravn�ným plochám.  

 

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

požadavcích na p�ísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy  

Polyfunk�ní d�m bude napojen na stávající objekt. Vzhledem k zastav�nosti území a 

nedostatku volné plochy, jež by mohla sloužit k uskladn�ní zeminy, bude muset být 

vyt�žená zemina z prostoru podzemních garáží odvezena na skládku, na niž bude do�asn� 

uskladn�na. Tato skute�nost vedla k opat�ení do�asné uzavírky ulice Janá�kova po dobu 

výstavby. Nákladní automobily budou muset být p�ed vjetím na komunikaci o�išt�ny a 

dále znemožn�no prášení pomocí skráp�ní naložené zeminy. 

 

 V prostoru staveništ� dojde k vykácení p�ti vzrostlých strom� znemož�ujících práce. 

Venkovní úpravy jsou zaznamenány v projektové dokumentaci a budou detailn�ji 

rozepsány níže. 

 

4.3.3 Základní údaje o provozu, p�ípad� výrobním programu a technologií 

a) popis navrhovaného provozu, pop�ípad� výrobního programu 

Polyfunk�ní d�m sestává z komer�ní a bytové �ásti.  Komer�ní �ást je zde zastoupena 

kavárnou a dv�ma prodejnami a obytná �ást tvo�ena 12 byty. Z tohoto d�vodu mají 

všechny prostory oddílné vchody v�etn� vlastního zásobování ze zadní �ásti budovy. Navíc 

je bytová �ást objektu p�ístupná výtahem �i schodišt�m z podzemních garáží. Provozy 

jednotlivých �ástí budovy se nebudou prolínat ani mísit a tím odpadá riziko st�etu 
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zam�stnanc�, pracovník� a zákazník� komer�ní �ásti s nájemníky byt�. Bližší ur�ení je 

znázorn�no ve výkresové dokumentaci. 

 

b) p�edpokládané kapacity provozu a výroby 

Kapacita kavárny je navržena pro cca. 25 zákazník�, pro n�ž jsou vyhrazena sezení. 

Kapacita prodejen není blíže specifikována. Dle vyhlášky �. 137/2004 Sb., o hygienických 

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny p�i �innostech 

epidemiologicky závažných, je v objektu navrženo následující hygienické zázemí: 

- 1 x WC ženy plus umyvadlo 

- 1 x WC muži, 1 x pisoár plus umyvadlo 

- 1 x WC pro ZTP s nezbytným p�íslušenstvím 

 

WC pro zvláš
 t�žce postižené je navrženo v souladu s vyhláškou �. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 

 

Dále je zde navrženo pro pot�eby personálu kavárny a obchod� 2 x WC, 2 x umyvadlo 

a 2 x sprchový kout s nezbytným p�íslušenstvím.  

 

c) popis technologií, výrobního programu, pop�ípad� manipulace s materiálem, vnit�ního i 

vn�jšího dopravního zna�ení, systému skladování a pomocných provoz� 

Kavárna má vlastní skladovací prostory ur�ené ke skladování nápoj� a nezbytného 

sortimentu nutného k provozu. Skladování zboží pro obchody bude realizováno v zázemí 

prodejen. Zásobování kavárny a obchod� bude probíhat jak z ulice Janá�kova, tak 

z p�ilehlého parkovišt� z bo�ní strany objektu. 

 

d) návrh �ešení dopravy v klidu 

Podle 	SN 73 6160 – projektování místních komunikací bude navrženo 25 parkovacích 

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

zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb vyhradím 3 parkovací stání pro vozidla, která 

p�epravují osoby zvláš
 t�žce postižené. Výpo�et po�ítá s nižším po�tem stání, vzhledem 

k možnosti využití okolní plochy a parkování podél ulice Janá�kova navrhuji v�tší po�et 

parkovacích míst, jenž m�žou být využita nap�. k zásobovacím ú�el�m. Kompletní výpo�et 

parkovacích stání je uveden v p�íloze.  
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Plochy ur�ené k parkování zákazník�m a nájemník�m polyfunk�ního domu jsou 

rozd�leny do 3 díl�ích, odd�lených prostor. První plocha se nachází za objektem na parcele 

�. 783 a je p�ístupná z bo�ní slepé ulice, která navazuje na ulici Janá�kova. Tato plocha je 

vyhrazena p�evážn� návšt�vník�m kavárny, zákazník�m obchod� a jejich zásobování. 

Nachází se zde rovn�ž jedno parkování vyhrazené osobám ZTP. Další plocha je tvo�ena 

jak bo�ní, tak p�ímo ulicí Janá�kova. Ob� tyto komunikace umož�ují vzhledem k jejich 

ší�ce podélné parkování. T�etí díl�í plocha se nachází pod objektem polyfunk�ního domu a 

je vyhrazena pouze nájemník�m domu. Tato plocha je p�ístupná z bo�ní, slepé 

komunikace. Podzemní parkování je zpoplatn�no a zahrnuto v nájmu byt�. V podzemní 

garáži jsou vyhrazena rovn�ž dv� parkovací místo osobám ZTP. Odv�trávaní podzemních 

garáží je navrženo v souladu s 	SN 73 60 58 - V�trání hromadných garáží� z d�vodu 

hromad�ní škodlivin obsažných ve výfukových plynech. Odv�trávání je navrženo jako 

nucené podtlakové, p�i�emž pr�tok p�ivád�ného vzduchu musí být o 10 až 20 % nižší než 

pr�tok odsávaného vzduchu. Technologie odv�trávání byla zvolena s využitím t�ech 

impulsních proudových ventilátor� Colt Jetstream. Umíst�ní ventilátor� je zakresleno ve 

výkresové dokumentaci. 

 

e) �ešení likvidace odpad� nebo jejich využití (recyklace apod.), �ešení likvidace 

splaškových a deš�ových vod 

Dle zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech ve zn�ní pozd�jších p�edpis� bude nakládání s 

odpady �ešeno komunálními službami, které zprost�edkuje firma OZO Ostrava s.r.o.  

 

 Likvidace splaškových vod bude provedena napojením na stávající jednotnou 

kanalizaci pomocí domovní p�ípojky. Vyjád�ení správce sít�, kterým je OVAK a.s. o 

napojení je sou�ástí p�íloh. 

 

 Odvodn�ní parkovacích ploch za objektem bude �ešeno jako vsakovací, což umožní 

zatrav�ovací betonová dlažba. Voda stékající z asfaltových povrch� parkovišt� bude 

svád�na pomocí spádu sm�rem k zelenému pásu a ostr�vk�m, ur�eným k zachycení a 

filtraci deš
ových vod. Vzhledem k charakteru parkovišt� nehrozí v�tší zne�išt�ní ropnými 

látkami, tudíž tento zp�sob filtrace je dosta�ující.  

 

 Odvodn�ní podzemních garáží je navrženo jako gravita�ní spádové sm�rem k lapolu. 

V lapolu dochází k zachycení vstupní kontaminované vody, kde dojde k usazování 
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hrubších mechanických ne�istot a zachycení usaditelných �ástic. V další �ásti voda protéká 

k filtru, jenž ne�istoty shlukuje a filtruje.  P�e�išt�ná voda bude p�e�erpávána a dál 

odvád�na do jednotné kanalizace probíhající ulicí Janá�kova.  

 Deš
ová voda zachycená ze st�echy bude shromaž�ována v reten�ní nádrži, umíst�né 

pod zelenou plochou parkovišt� a následn� využita k provozu budovy jako voda ur�ená ke 

splachování. Sou�ástí reten�ní nádrže je veškeré technologické za�ízení, pot�ebné 

k provozu. Zbytková voda bude dále odvád�na z reten�ní nádrže do jednotné kanalizace. 

 

f) �ešení ochrany ovzduší 

f. 1) hlavní bodové zdroje zne�iš�ování ovzduší 

Za do�asný bodový zdroj zne�išt�ní ovzduší lze považovat staveništ� a s ním spojené 

zdroje zne�išt�ní, jako jsou prašnost, výfukové plyny vycházející ze stavebních stroj�, 

nákladních automobil� a mechanizace. Tyto zdroje zne�išt�ní lze považovat za do�asné, 

které z dlouhodobého hlediska nezm�ní hodnoty ovzduší v dané lokalit�. 

 

f. 2) hlavní plošné zdroje zne�iš�ování ovzduší 

V �ešené lokalit� se nevyskytují. 

 

f. 3) hlavní liniové zdroje zne�iš�ování ovzduší 

V �ešené lokalit� se nevyskytují. 

 

g) �ešení ochrany proti hluku 

V dob� realizace stavby bude na míst� staveništ� zvýšená hlu�nost zp�sobená stavebními a 

kompleta�ními pracemi, mechanizací apod. Intenzitu hluku bude hlídat Krajská hygienická 

stanice. Provoz budovy nebude nikterak nep�ízniv� narušovat okolí.  

 

h) �ešení ochrany stavby p�ed vniknutím nepovolaných osob 

B�hem realizace výstavby bude staveništ� oploceno plotem do výšky 2 m, jenž bude 

omezovat výhled. Oplocení bude opat�eno nápisy a cedulkami o zákazu vstupu na 

staveništ�. Dále bude staveništ� hlídáno soukromou bezpe�nostní agenturou p�ed vstupem 

nepovolaným osobám. Samotný polyfunk�ní d�m bude mít vlastní kamerový systém, 

instalovaný vn� a uvnit� objektu. 
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4.3.4 Zásady zajišt�ní požární ochrany stavby 

Protipožární ochranu zajistí spole�nost BT-SERVIS s.r.o., jenž se zabývá montážními 

pracemi spojenými s požární bezpe�nosti staveb a zajišt�ním technologie nutné k požární 

ochran� stavby. Zásady budou navrženy dle vyhlášky �. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního požárního dozoru zákona �. 133/1985 

Sb., o požární ochran� ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Požadovaná požární odolnost bude 

zajišt�na po celou dobu životnosti objektu.  

 
� Mezi požární za�ízení, jež budou instalována, pat�í jmenovit� požární hlási�e, 

indikátory kou�e, požární dve�e umíst�né v podzemních garážích spolu se sprinklery, štítky 

zna�ící únikové východy, hasicí p�ístroje a další dopl�ková za�ízení.�

�

4.3.5 Zajišt�ní bezpe�nosti provozu stavby p�i jejím užívání 

V objektu budou provád�ny revize a kontroly odb�rných plynových za�ízení, plynových 

spot�ebi��, elektrických spot�ebi�� a technického za�ízení budovy. 	etnost kontrol bude 

ur�ena dle druhu spot�ebi�e. Všechny revize spolu s kontrolami provedou kvalifikovaní 

pracovníci ur�ení k tomuto výkonu a následn� bude proveden protokol o výsledku revize. 

Všechny kontroly budou provád�ny dle platných zákon�, na�ízení a vyhlášek. Jedná se o 

	SN 33 1600 Revize a kontroly elektrických spot�ebi�� b�hem jejich používání, 	UBP �. 

85/1978 Sb., o� kontrolách,� revizích� a� zkouškách� plynových� za�ízení,� ve� zn�ní� pozd�jších�

p�edpis�.�

 

4.3.6 Návrh �ešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

 
Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou �. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. Polyfunk�ní d�m je navržen 

v p�ístupné lokalit�, která voln� navazuje na bezbariérové trasy území, v�etn� p�ístup na 

zastávky MHD. 
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 V objektu se nachází dva byty, které jsou navrženy dle výše uvedené vyhlášky. Vn� 

budovy se nachází celkem t�i parkovací místa ur�ená vozidl�m p�epravujícím osoby ZTP. 

Vstup do objektu, a
 již se jedná o bytové prostory, kavárnu �i obchody je �ešen jako 

bezbariérový. Všechny vstupní dve�e jsou kontrastn� ozna�eny v��i pozadí v minimální 

ší�ce 50 mm po celé jejich délce a jsou snadno vizuáln� rozeznatelné v��i okolí. Vstup do 

bytových prostor je navíc dopln�n zádve�ím p�dorysných rozm�r� 1500 x 1500 mm, 

opat�en schránkami a zvonky ve výšce nep�esahující 1200 mm. Vstupní dve�e jsou 

dvouk�ídlé ší�ky 1250 mm, jejichž klika a zámek se nachází 1000 – 1100 mm nad 

podlahou. Tla�ítko zvonku pat�ící k bytu je hmatov� a vizuáln� kontrastní. Vedle zvonku 

se nachází ráme�ek opat�en tabulkou s Braillovým písmem. Rozm�ry ráme�ku jsou 12 x 

100 mm. Vnit�ní vstupní dve�e byt� jsou navrženy 900 mm a opat�eny madly ve výši 800 

mm umíst�nými na opa�né stran�, než jsou záv�sy. Žádné z vnit�ních dve�í neobsahují 

práh. Veškeré dve�e jsou chrán�ny proti mechanickému poškození vozíkem. Zámky dve�í 

jsou rovn�ž umíst�ny ve výši 1000 mm nad podlahou. Všechny vstupy, podlahové plochy, 

sloupy skeletové konstrukce a prosklené výlohy budou opat�eny kontrastními prvky. 

 

 Nov� vybudované p�ístupové komunikace nemají výškové rozdíly v�tší než 20 mm a 

jsou opat�eny vodícími liniemi, signálními, vodicími a varovnými pásy a prvky. Všechny 

komunikace jsou opat�eny protiskluzovou úpravou.  

 

V objektu je navrhnut výtah, jehož provozní �ešení je pln� v souladu s vyhláškou �. 

398/2009 sb. Tento výtah umož�uje horizontální pohyb po celém objektu, v�etn� 

podzemních garáží. Objekt je rovn�ž opat�en schodišt�m ší�ky 1200 mm, které má po obou 

stranách madla ve výši 900 mm nad stupn�mi.  Tyto madla p�esahují první a poslední 

stupe� o 150 mm. Madla jsou od zdí, v nichž jsou uchycena vzdálena 60 mm. Nástupní a 

výstupní stupe� jsou kontrastn� ozna�eny. Schodišt� slouží v p�ípad� požáru jako úniková 

komunikace.  

 

V prostorách je navržen jeden bezbariérový záchod, sloužící osobám ZTP, 

p�dorysných rozm�r� 1800 x 2650 mm. Tento záchod byl navrhnut dle vyhlášky �. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání 

staveb. V kabin� je instalována záchodová mísa, umyvadlo, pot�ebná madla, odpadkový 

koš, há�ek na od�vy a zrcadlo. Dále jsou zde ovlada�e signaliza�ního systému nouzového 

volání, který jsou umíst�ny 600 a 150 mm nad podlahou. 
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Dispozi�ní �ešení byt�, respektující pot�eby a omezení osob zvláš
 t�žce postižených 

je zobrazeno ve výkresové dokumentaci. Rozm�ry obytných místností a kuchyní jsou 

navrženy dle 	SN 73 4301 Obytné budovy. Kuchy�, sloužící osobám ZTP umož�uje 

dostate�ný manipula�ní prostor dovolující plnohodnotné otá�ení vozíku. Vybavení 

kuchyn� umož�uje podjetí vozíkem pod pracovní a varnou desku, my�ku atd. Vrchní 

kuchy�ské sk�í�ky obsahují systém výsuvných polic, jenž umož�uje manipulaci osob� 

sedící na vozíku. Rozmíst�ní nábytku, ší�ka p�edsín�, chodby a dalších prostor umož�ují 

otá�ení vozíku o 360°, �emuž odpovídá kruhová plocha o pr�m�ru 1500 mm. Veškeré 

vypína�e, zásuvky, jisti�e a další prvky jsou umíst�ny ve výši 700 mm.    

 

4.3.7 Popis vlivu stavby na životní prost�edí a ochranu zvláštních zájm� 

a) �ešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo životního prost�edí, 

pop�ípad� provedení opat�ení k odstran�ní nebo minimalizaci negativních ú�ink� 

Objekt, jenž je navržen a nachází se v jádrovém území, musí pln� respektovat daná 

omezení, která vyplývají z platné územn� plánovací dokumentace. Vzhledem k charakteru 

stavby, konstruk�ního �ešení a použitých materiál� objekt nebude mít negativní vliv na 

životní prost�edí.  

 

b) �ešení ochrany p�írody a krajiny nebo vodních zdroj� a lé�ivých pramen� 

V dané lokalit� se nenachází žádný lé�ivý pramen �i vodní zdroj. 

 

c) návrh ochranných a bezpe�nostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 

stavby 

V souvislosti se stavbou polyfunk�ního domu nejsou realizována žádná ochranná a 

bezpe�nostní pásma. Výjimku tvo�í nov� zbudované p�ípojky inženýrských sítí. 

 

4.3.8 Návrh �ešení ochrany stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

a) povodn� 

�ešené parcely se nenachází v záplavovém území. 

 

 



39�
�

b) sesuvy p�dy 

�ešené parcely se nenachází v oblasti zvýšeného nebezpe�í sesuvu p�dy. 

c) poddolování 

�ešené parcely se nenachází v poddolovaném území. 

 

d) seizmicita 

�ešené parcely se nachází v seizmicky aktivní oblasti, �áste�n� zp�sobené hlubinnou 

t�žbou. I p�esto nedochází vlivem slabé aktivity ke škodám na majetku a ohrožení osob, 

tudíž seizmicita nikterak neovlivní objekt.  

 

e) radon 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Mapa radonového indexu podloží (zdroj [12])  

 

�ešené území neleží v oblasti výskytu radonu. 

 

f) hluk v chrán�ném venkovním prostoru a chrán�ném venkovním prostoru stavby 

Stavba nebude svým provozem zp�sobovat zvýšený hluk 
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5. Vyhodnocení ekonomické náro�nosti návrhu 
 

5.1 Orienta�ní údaje stavby 
Celková vým�ra �ešených parcel: 1183 �� 

Zastav�ná plocha: 541,07 �� 

Obestav�ný prostor: 8 469,3 ��  

 (bytová �ást – 6652,31 ��) 

   (komer�ní �ást – 1817,0 ��) 

Výška h�ebene stavby:                15, 200 m 

Po�et bytových jednotek: 12 

Vým�ra jednotlivých bytových jednotek: a) 2+KK (70,70 ��) 

 b) 2+1 (97,40 ��) 

 c) 2+KK (91,10 ��) 

  d) 2+1 (91,40 ��)    

Po�et komer�ních prostor: 3 

Vým�ra prodejních prostor se zázemím: a) kavárna (163,64 ��) 

 b) obchod �. 1 (102,21 ��) 

 c) obchod �. 2 (133,19 ��) 

Zpevn�ná plocha: chodníky (219,71 ��) 

 parkovišt� (435,53 ��) 

 komunikace (279,39 ��) 

Po�et parkovacích stání: 25 

Po�et parkovacích stání pro ZTP: 3  

Plocha zelen�: 57,11 �� 

 

 

5.2 Objektizace stavby 
SO 01 – novostavba polyfunk�ního domu 

 Polyfunk�ní d�m navržen jako zcela podsklepená, �ty� podlažní budova s pultovou 

st�echou. Základy �ešeny jako železobetonové základové patky. Hlavní nosná konstrukce 

navržena jako železobetonový obousm�rný skelet. Ztužující prvek tvo�en centrální 

výtahovou šachtou se schodišt�m. Výpl�ové obvodové zdivo tvo�eno keramickým zdivem. 
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Dle jednotné klasifikace stavebních objekt� (JKSO) se jedná o budovu pro bydlení 803.5 –

bytové netypové domy a o budovu ob�anské výstavby 801.1 – budova pro obchod a 

spole�né stravování. Cena za m3 obestav�ného prostoru se odvíjí od použité svislé nosné 

konstrukce, jež je montována z dílc� betonových ty�ových.  

 

SO 02 – zpevn�né plochy a zele� 

 V rámci projektu bude provedena výstavba parkovišt� s povrchem z asfaltu. Samotná 

parkovací stání budou z polo-vegeta�ních zatrav�ovacích tvárnic. Zpevn�né plochy doplní 

chodníky a obrubníky odd�lujícími zele� od parkovišt�. Kapacita parkovišt� navržena 

s ohledem na bytovou a komer�ní �ást objektu. Vzhledem k okolnímu prostoru navrhuji 

v�tší po�et parkovacích stání, než je minimum. Po�et parkovacích míst 25, z toho pro ZTP 

3 parkovací místa. Zele� bude tvo�ena souvislým zatravn�ným povrchem, na n�mž budou 

vysazeny th�je v po�tu 19 ks a jeden javor mle�.  

 

SO 03 – p�ípojka vody 

 

SO 04 – p�ípojka plynu  

 

SO 05 – p�ípojka kanalizace 

 

SO 06 – p�ípojka nízkého nap�tí 

 

SO 07 – p�ípojka sd�lovacích kabel� 

 

Dopl�kové náklady objektu jsou tvo�eny zelení, složenou z 19 th�jí a jednoho Javoru 

mle�, výsevu trávník�, dále kontejnery pro odpad dopln�né p�íst�eškem. Vjezd do 

podzemních garáží je opat�en zábradlím. Nejvyšší dodate�né náklady jsou spojeny 

s odlu�ova�em ropných látek, reten�ní nádrži a technologií s ní spojenou. [13], [14] 

 

Celková cena objektu �iní 60 683 000,-K� bez DPH. Detailní propo�et je uveden v 

p�íloze této dokumentace. 
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6. Záv�r 
 

Výsledkem práce má být návrh objektu ve variantním provedení, který bude koncipován 

v rozsahu objemové studie. Tyto varianty jsou jak z konstruk�ního, tak architektonického 

hlediska zcela odlišné, avšak ob� spl�ují hlavní myšlenku a tou byla výstavba 

polyfunk�ního domu v proluce m�sta Ostravy. 

 

 První a zárove� hlavní variantní �ešení m�lo za cíl využít proluky v centru m�sta a 

vhodným architektonickým, dispozi�ním a konstruk�ním �ešením zapadnou do stávající 

zástavby. Snaha o za�len�ní mezi zástavbu tvo�enou budovami z p�elomu 19. a 20. století a 

vytvo�ení moderní budovy, která by odpovídala moderní architektu�e, mne p�ivedla 

k realizaci této varianty. Objekt se snaží maximáln� využít daných prostor ur�ených 

k zástavb�, tudíž se snaží kopírovat uli�ní zástavbu. Parkování bylo �áste�n� �ešeno jako 

podzemní, z d�vodu co možná nejlepšího využití prostoru. Napojení na stávající budovu 

bylo již samoz�ejmostí. Vzhledem k charakteru m�stské �ásti byl polyfunk�ní návrh domu 

tou nejlepší variantou. Spojení obchod� a kavárny s prostory ur�enými k bydlení pod 

jednou st�echou vy�ešilo finan�ní náklady spojené s provozem stavby, nebo
 nájem, jenž 

plyne z komer�ních prostor, �áste�n� pokryje výdaje na provoz budovy. Konstruk�ní 

�ešení, zastoupené skeletovým rámem je moderní prvek, který umož�uje prostorovou 

variabilitu a co možná nejúsporn�jší využití prostor.  

 

Druhá varianta se k problému staví zcela odlišn�. Snaží se o v�tší soulad s okolní 

zástavbou, tudíž zcela navazuje na okolní objekt, drží se jeho p�dorysného i výškového 

návrhu. Fasáda byla zvolena tak, aby co možná nejlépe zapadla do okolní zástavby. Pavla�, 

navržená u druhé varianty �eší problém osv�tlení budovy ze západní strany, která je navíc 

zakryta stávajícím objektem. Toto �ešení si vyžádalo dispozi�ní úpravy z d�vod� 

proslun�ní obytných místností. Na severní stran� se nachází p�edsazený balkón, jenž 

dopl�uje architektonické ztvárn�ní objektu. Objekt je rozd�len na komer�ní �ást, která 

obsahuje t�i prodejní prostory a bytovou, jenž se skládá z devíti bytových jednotek 

s rozdílným prostorovým �len�ním a užitnou plochou. Prodejní prostory mají zásobování 

�ešeno ze zadní strany objektu. Objekt má vlastní parkovací stání v�etn� prostor 

vymezených zásobovacím voz�m.  
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Dle mého názoru první variantní �ešení lépe vystihuje ambice m�sta a sm�r, jimž se 

Ostrava chce v budoucnu ubírat. Nenásilné spojení okolních stávajících budov s moderní 

architekturou je dle mého názoru klí�, jak Ostravu prezentovat v budoucnu. Díky zám�ru 

zastav�t proluku v centru m�sta došlo k využití prostoru, který nebyl doposavad ú�eln� 

zužitkován a sloužil pouze k ú�el�m do�asného parkovišt�. Výstavba v takových to 

lokalitách chrání okolní �ásti m�st, omezuje výstavbu na zelených plochách, tím šet�í 

p�írodu a snižuje investice vkládané do nových inženýrských sítí.  
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VYJÁD�ENÍ O EXISTENCI SÍT� ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
spole�nosti Telefónica Czech Republic, a.s.,

vydané podle § 101 zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o
elektronických komunikacích), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a § 161 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu

(stavební zákon) �i dle dalších p�íslušných právních p�edpis�

�íslo jednací: 169127/11 �íslo žádosti: 0111 636 985

D�vod vydání Vyjád�ení : P�edprojektová p�íprava, prodej-koup� nemovitosti

Platnost tohoto Vyjád�ení kon�í dne: 7. 11. 2013.

Žadatel Tomáš Grasser
Stavebník Tomáš Grasser
Název akce Polyfunk�ní d�m

Zájmové území

Okres Ostrava-m�sto

Obec Ostrava

Kat. území / �. parcely Moravská Ostrava

Žadatel shora ozna�enou žádostí ur�il a vyzna�il zájmové území, jakož i stanovil d�vod pro vydání Vyjád�ení o 
existenci sít� elektronických komunikací spole�nosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Vyjád�ení). Na základ� 
ur�ení a vyzna�ení zájmového území žadatelem a na základ� stanovení d�vodu pro vydání Vyjád�ení vydává spole�nost 
Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) o síti elektronických komunikací následující Vyjád�ení:

dojde ke st�etu

se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) spole�nosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v 
p�iloženém vý�ezu/vý�ezech z ú�elové mapy SEK spole�nosti Telefónica. Žadatel je srozum�n s tím, že nadzemní 
vedení sít� elektronických komunikací (dále jen NVSEK) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sít� 
elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a dojde-li ke st�etu stavby s NVSEK, je žadatel povinen projednat 
podmínky ochrany se zam�stnancem spole�nosti Telefónica pov��eného ochranou sít� - Radim Ko�a� (tel.: 596 682 
978, 602 438 599, e-mail: radim.konar@o2.com) (dále jen POS).

Žadatel je oprávn�n kontaktovat POS v p�ípad� dotaz� souvisejících s podmínkami ochrany SEK, pro dotazy k poloze 
SEK a její dokumentaci pracovišt� Telefónica na lince 800 255 255.

Žadatel není oprávn�n toto Vyjád�ení, jakož i p�ílohy jež jsou sou�ástí tohoto Vyjád�ení , použít pro ú�ely 
územního �ízení, stavebního �ízení, �i pro jakékoliv jiné �ízení p�ed správním orgánem, kde by mohla být 
stanovena povinnost žadatele p�edložit vyjád�ení vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 
zákona �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu.

Podmínky ochrany SEK spole�nosti Telefónica 

I. Obecná ustanovení

 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�i provád�ní jakýchkoliv �inností, zejména stavebních nebo 
jiných prací, p�i odstra�ování havárií a projektování staveb, �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými a 
odbornými normami (v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a u�init 
veškerá opat�ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít� elektronických komunikací ve 
vlastnictví spole�nosti Telefónica O2 a je výslovn� srozum�n s tím, že SEK jsou sou�ástí ve�ejné komunika�ní sít�, 
jsou zajiš�ovány ve ve�ejném zájmu a jsou chrán�ny právními p�edpisy. Ochranné pásmo podzemního komunika�ního 
vedení �iní 1,5 m po stranách krajního vedení.                                                                                                                                                 
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 2. P�i jakékoliv �innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p�ístupu k SEK. P�i k�ížení nebo 
soub�hu �inností se SEK je povinen �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými a odbornými normami (v�etn� 
doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P�i jakékoliv �innosti ve vzdálenosti 
nejmén� 1,5 m od krajního vedení vyzna�ené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechaniza�ních prost�edk� a 
nevhodného ná�adí.                                                                                                                                                                                           

 3. Pro p�ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, založené "Podmínkami 
ochrany SEK spole�nosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, odpov�dný za veškeré náklady a 
škody, které spole�nosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                                                                 

II. Sou�innost stavebníka p�i �innostech v blízkosti SEK

 1. Zapo�etí �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle p�edchozí v�ty 
je povinen u�init elektronicky, �i telefonicky na telefonní �íslo shora uvedené, p�i�emž takové oznámení bude 
obsahovat �íslo Vyjád�ení, k n�muž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                       

 2. P�ed zapo�etím zemních prací �i jakékoliv jiné �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen zajistit 
vyzna�ení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna�enou trasou PVSEK prokazateln� seznámí 
všechny osoby, které budou a nebo by mohly �innosti provád�t.                                                                                                                      

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t�etí osobu, jež bude provád�t zemní 
práce, aby zjistila nebo ov��ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p�í�nými sondami, a je srozum�n s tím, že 
možná odchylka uložení st�edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, �iní +/- 30 cm mezi skute�ným uložením PVSEK a 
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                  

 4. P�i provád�ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen postupovat tak, 
aby nedošlo ke zm�n� hloubky uložení nebo prostorového uspo�ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím 
pov��ená t�etí osoba, povinen zabezpe�it proti prov�šení, poškození a odcizení.                                                                                             

 5. P�i zjišt�ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute�ností je stavebník, nebo jím pov��ená 
t�etí osoba, povinen bez zbyte�ného odkladu zastavit práce a zjišt�ní rozporu oznámit POS a v p�erušených pracích 
pokra�ovat teprve poté, co od POS prokazateln� obdržel souhlas k pokra�ování v p�erušených pracích.                                                        

 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem� do budovy, rozvád��e, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pov��ená 
t�etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 
Výkopové práce v blízkosti sloup� NVSEK je povinen provád�t v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich 
stability, to vše za dodržení platných právních p�edpis�, technických a odborných norem (v�etn� doporu�ených), 
správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup�.                                                                                                                       

 7. P�i provád�ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba 
p�ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávn�n provést až poté, kdy prokazateln� obdržel souhlas 
POS.                                                                                                                                                                                                                  

 8. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu spole�nosti Telefónica O2.                                                                                                                            

 9. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n trasu PVSEK mimo vozovku p�ejížd�t vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK �ádn� zabezpe�í proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo 
jím pov��ená t�etí osoba, je povinen projednat s POS zp�sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P�i p�eprav� vysokého 
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen respektovat výšku 
NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                             

 10. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n na trase PVSEK (v�etn� ochranného pásma) jakkoliv 
m�nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m�nit rozsah a konstrukci zpevn�ných ploch (nap�. komunikací, 
parkoviš�, vjezd� aj.).                                                                                                                                                                                        
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 11. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen manipula�ní a skladové plochy z�izovat v takové vzdálenosti 
od NVSEK, aby �innosti na/v manipula�ních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 
1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                 

 12. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr�b�hu stavby, a to ve všech p�ípadech, 
kdy by i nad rámec t�chto "Podmínek ochrany SEK spole�nosti Telefónica O2" mohlo dojít ke st�etu stavby se SEK.                                  

 13. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n užívat, p�emís�ovat a odstra�ovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                      

 14. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n bez p�edchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s 
p�ípadn� odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou sk�íní optických spojek, optickými spojkami, technologickými 
rezervami �i jakýmkoliv jiným za�ízením SEK. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je výslovn� srozum�n s tím, 
že technologická rezerva p�edstavuje n�kolik desítek metr� kabelu sto�eného do kruhu a ochranou optické spojky je 
sk�í� o hran� cca 1m.                                                                                                                                                                                         

 15. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen každé poškození �i krádež SEK ihned, nejpozd�ji však do 24 
hodin od okamžiku zjišt�ní takové skute�nosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen 
oznámení u�init na poruchové služb� spole�nosti Telefónica O2, s telefonním �íslem 800 184 084, pro oblast Praha lze 
užít telefonní �íslo 241 400 500.                                                                                                                                                                       

III. Práce v objektech a odstra�ování objekt	
 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�ed zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl 
ohrozit stávající SEK, prokazateln� kontaktovat POS a zajistit u spole�nosti Telefónica O2 bezpe�né odpojení SEK a 
bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen zabezpe�it do�asné, 
p�ípadn� trvalé p�eložení SEK.                                                                                                                                                                          

 2. P�i provád�ní �inností v objektu je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen v souladu s právními p�edpisy, 
technickými a odbornými normami (v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými 
postupy provést mimo jiné pr�zkum vn�jších i vnit�ních vedení SEK na omítce i pod ní.                                                                               

IV. Sou�innost stavebníka p�i p�íprav� stavby

 1. Pokud by �inností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, k níž je t�eba povolení správního orgánu dle zvláštního 
právního p�edpisu, mohlo dojít k ohrožení �i omezení SEK, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen 
kontaktovat POS a p�edložit zakreslení SEK do p�íslušné dokumentace stavby (projektové, realiza�ní, koordina�ní 
atp.). V p�ípad�, že pro �innosti stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, není t�eba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního p�edpisu, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen p�edložit zakreslení trasy SEK i s 
p�íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dot�ení 
SEK.                                                                                                                                                                                                                  

 2. P�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 
vlak� a tramvají, nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení stavby, rekonstrukce �i p�eložky 
vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak� a tramvají, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí 
osoba, povinen kontaktovat POS, p�edat dokumentaci stavby a výpo�et nebezpe�ných a rušivých vliv� (v�etn� návrhu 
opat�ení) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n do doby, než obdrží od POS vyjád�ení o 
správnosti výpo�tu nebezpe�ných a rušivých vliv�, jakož i vyjád�ení k návrhu opat�ení, zahájit �innost, která by mohla 
zp�sobit ohrožení �i poškození SEK. Zp�sobem uvedeným v p�edchozí v�t� je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí 
osoba, povinen postupovat také p�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky produktovod� s katodovou ochranou.                              

 3. P�i projektování stavby, p�i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spole�nosti Telefónica 
O2 a p�ekra�uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v�etn� do�asných objekt� za�ízení staveništ� (je�áby, 
konstrukce, atd.), nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení takové stavby, je stavebník nebo 
jím pov��ená t�etí osoba, povinen kontaktovat POS za ú�elem projednání podmínek ochrany t�chto radiových tras. 
Ochranné pásmo radiových tras v ší�i 50m je zakresleno do situa�ního výkresu. Je tvo�eno dv�ma podélnými pruhy o 
ší�i 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 
za�ízení.                                                                                                                                                                                                             
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 4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole�nosti Telefónica O2 je 
stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení správního orgánu k �innosti 
stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, nejpozd�ji však p�ed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                             

 5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a za�ízení SEK, �i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen 
realizovat taková opat�ení, aby mohla být provád�na údržba a opravy SEK, a to i za použití otev�eného plamene a 
podobných technologií.                                                                                                                                                                                     

V. P�eložení SEK

 1. V p�ípad� nutnosti p�eložení SEK nese stavebník, který vyvolal p�ekládku nadzemního nebo podzemního vedení 
SEK, náklady nezbytné úpravy dot�eného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického �ešení.                                                            

 2. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen bez zbyte�ného odkladu poté, kdy zjistí pot�ebu 
p�eložení SEK, nejpozd�ji však p�ed po�átkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost p�eložení 
SEK, kontaktovat POS za ú�elem projednání podmínek p�eložení SEK.                                                                                                  

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen uzav�ít se spole�ností Telefónica O2 "Smlouvu o provedení 
vynucené p�ekládky SEK".                                                                                                                                                                                

VI. K�ížení a soub�h se SEK

 1. Stavebník nebo jím pov��ená t�etí osoba, je výslovn� srozum�n s tím, že v p�ípad�, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 
�i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu �i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umíst�ny v hloubce menší 
jak 0,6 m a optické nebyly umíst�ny v hloubce menší jak 1 m. V opa�ném p�ípad� je stavebník, nebo jím pov��ená 
osoba, povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                                                      

 2. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen v místech k�ížení technické infrastruktury se SEK ukládat 
ostatní sít� technické infrastruktury tak, aby tyto byly umíst�ny výhradn� pod SEK, p�i�emž SEK je povinen uložit do 
chráni�ky s p�esahem minimáln� 1 m na každou stranu od bodu k�ížení. Chráni�ku je povinen ut�snit a zamezit vnikání 
ne�istot.                                                                                                                                                                                                             

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen v místech k�ížení PVSEK s pozemními komunikacemi, 
parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými p�edpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK 
chráni�kami s p�esahem minimáln� 0.5 m na každou stranu od hrany k�ížení. Chráni�ku je povinen ut�snit a zamezit 
vnikání ne�istot.                                                                                                                                                                                                

 4. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen základy (stavby, op�rné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby 
dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.                                                                                                        

 5. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n trasy PVSEK znep�ístupnit (nap�. zabetonováním).                                          

 6. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je p�i k�ížení a soub�hu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem, povinen zejména:- v p�ípadech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou 
umíst�ny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo p�i k�ížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 
0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, p�edložit POS a následn� s POS projednat zakreslení v p�í�ných �ezech,-

do p�í�ného �ezu zakreslit také profil kabelové komory v p�ípad�, kdy jsou sít� technické infrastruktury �i 
stavby umíst�ny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,- neumís�ovat nad trasou 
kabelovodu v podélném sm�ru sít� technické infrastruktury,- p�edložit POS vypracovaný odborný statický 
posudek v�etn� návrhu ochrany t�lesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevn�nou plochou,-

nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do�asn�,- projednat, nejpozd�ji ve fázi projektové 
p�ípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni �i pod úrovní kabelovodu nebo 
kabelové komory,-projednat s POS veškeré p�ípady, kdy jsou trajektorie podvrt� a protlak� ve vzdálenosti bližší než 
1,5 m od kabelovodu.                                                                                                                                                                                        

Vyjád�ení je platné pouze pro zájmové území ur�ené a vyzna�ené žadatelem, jakož i pro d	vod vydání Vyjád�ení 
stanovený žadatelem.
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Vyjád�ení pozbývá platnosti:

- uplynutím vyzna�ené doby platnosti Vyjád�ení

- zm�nou rozsahu zájmového území

- zm�nou d�vodu vydání Vyjád�ení uvedeného v žádosti

V p�ípad�, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád�ení, nelze toto Vyjád�ení použít 
jako podklad pro vyty�ení a je t�eba požádat o vydání nového Vyjád�ení.

Bude-li žadatel na spole�nosti Telefónica požadovat, aby se jako ú�astník správního �ízení, pro jehož ú�ely bylo toto 
Vyjád�ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním �ízení, pro jehož ú�ely bylo toto 
Vyjád�ení vydáno, je oprávn�n kontaktovat POS.

P�ílohy Vyjád�ení:

- situa�ní výkres (obsahuje zájmové území ur�ené a vyzna�ené žadatelem a vý�ezy  ú�elové mapy SEK)

- informace k podmínkám napojení

- informace k vyty�ení SEK

Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur�ené a vyzna�ené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné 
informace o SEK spole�nosti.

Žadatel se p�evzetím tohoto Vyjád�ení zavazuje, že poskytnutá data a informace bude užívat výhradn� pro svoji 
pot�ebu a v souladu s ú�elem, ke kterému mu byla poskytnuta (tj. výhradn� v souladu s § 161 stavebního zákona 
a jen v jeho mezích) a že bez souhlasu poskytovatele nebude poskytnuté informace a data rozmnožovat, 
rozši�ovat, prodávat, pronajímat, p	j�ovat �i používat jako zdroj pro své informa�ní systémy nebo databáze a 
nebude je jakkoliv jinak využívat nad rámec ustanovení § 161 stavebního zákona. Žadatel si je v�dom své 
odpov�dnosti vyplývající z obecn� závazných právních p�edpis	 p�i porušení t�chto povinností. Žadatel se 
p�evzetím Vyjád�ení zavazuje provést taková opat�ení, která zabezpe�í ochranu poskytnutých dat a informací 
proti zneužití t�etími osobami. V p�ípad� nespln�ní výše uvedených povinností se spole�nost Telefónica Czech 
Republic, a.s. bude soudn� domáhat zejména zdržení se shora uvedeného závadového jednání a náhrady škody.

Vyjád�ení vydala spole�nost Telefónica dne: 7. 11. 2011.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Informace k podmínkám napojení

Spole�nost Telefónica, jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 
zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (dále jen stavební zákon) sou�asn� s vydáním 
Vyjád�ení následující informace o podmínkách v�asného napojení stavby (objektu) k SEK u níž je zájem o služby 
elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).

Pro urychlení a usnadn�ní napojení Vašeho objektu k SEK a následnému zprovozn�ní požadovaných služeb 
spole�nosti Telefónica, kontaktujte, prosím, naše pracovišt� Plánování a výstavba sít�, které bude koordinátorem 
napojení objektu k SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je spln�ní technických, ekonomických a 
správních podmínek napojení v dané lokalit�. Kontaktním pracovníkem pro �ešení napojení Vašeho objektu k 
SEK je Skowronek Valter, 1. máje 2673 Ostrava, tel: +420 59 668 2422.

Další užite�né informace:

- V rámci p�ípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to v�etn� výstavby p�ípojky k SEK. 
V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu ozna�it jako stavební objekt - "SO Polyfunk�ní d�m trasa 
SEK Telefónica Czech Republic, a.s." Trasu kabelu SEK a místo napojení na stávající sí� spole�nosti Telefónica 
konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již žádost o vydání územního rozhodnutí podali, 
p�ípadn� územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy SEK, požádejte o zm�nu územního rozhodnutí u nové trasy SEK 
nutné pro napojení požadovaných objekt� (projednání žádosti o zm�nu územního rozhodnutí se provádí pouze v 
rozsahu této zm�ny).

- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší spole�nosti o 
nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a p�ípojku vedení SEK. V p�ípad� pot�eby s Vámi 
spole�nost Telefónica, uzav�e smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí pro 
výstavbu p�ípojky vedení SEK.

- Na základ� našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést p�ípravu pro následné vybudování 
vnit�ních komunika�ních rozvod� (nap�. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunika�ní rozvody s 
možností napojení k SEK. Dodate�n� budované vnit�ní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.

- Dovolujeme si Vás také upozornit na sou�asné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky �. 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba dle ustanovení § 45 odst. 5 této vyhlášky musí 
umož�ovat vstup silnoproudých a komunika�ních kabel� do budovy, umíst�ní rozvodných sk�íní a provedení vnit�ních 
silnoproudých a komunika�ních rozvod� až ke koncovým bod�m sít�. Vnit�ní elektrické rozvody silnoproudé a 
komunika�ní musí spl�ovat požadavky na zabezpe�ení proti zneužití.

- Spole�nost Telefónica Vám nabízí p�edání typového projektu pro realizaci vnit�ních rozvod�, koncového 
bodu sít� a �ešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sít�. V p�ípad� zájmu o uvedené typové �ešení kontaktujte, 
prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.

- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sít� spole�nosti Telefónica (vztahuje se k síti v�tších územních 
celk� jako jsou pr�myslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost uzav�ení smlouvy o 
smlouv� budoucí kupní ješt� p�ed zahájením realizace. Smlouva o smlouv� budoucí kupní bude upravovat p�edevším 
realiza�ní, cenové a platební podmínky budované sít� a také problematiku v�cných b�emen k dot�eným nemovitostem. 
Na základ� smlouvy o smlouv� budoucí kupní bude následn� uzav�ena vlastní kupní smlouva. Zpracování projektové 
dokumentace Vámi budované sít� konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním pracovníkem, který pro Vás zajistí 
nutnou konzultaci technických �ešení s odbornými útvary spole�nosti Telefónica.

Aktuální nabídku služeb naší spole�nosti naleznete na letácích v prodejnách spole�nosti Telefónica, na telefonní lince 
800 02 02 02 nebo na internetových stránkách spole�nosti www.o2.cz.

D�kujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci p�i budování sít� a zprovozn�ní služeb elektronických 
komunikací ve Vašem objektu.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PODMINEK#
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Informace k vyty�ení SEK
V p�ípad� požadavku na vyty�ení PVSEK spole�nosti Telefónica se, prosím, obracejte na spole�nosti uvedené 
níže.

Telefónica Czech Republic, a.s. - st�edisko Morava sever

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle
I�:                60193336                                                         DI�: CZ60193336

kontakt: tel: 596682861 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava - výhradní dodavatel spole�nosti Telefónica Czech Republic, a.s.

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30  Ostrava-Záb�eh
I�:                44797320                                                         DI�: CZ 44797320

kontakt: Hana Hurníková, mobil: 725820758, e-mail: hhurnikova@sitel.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PS� 739 51
I�:                25863037                                                         DI�: CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX,a.s.
se sídlem: Bu�inská 1733, 735 41  Pet�vald
I�:                25163558                                                         DI�: CZ25163558

kontakt: Mgr. Petr Holešinský, tel/fax: 596541102, mobil: 739372083, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PS�: 708 00
I�:                75591961                                                         DI�: 6404090748

kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: D�lní 889, 735 35  Horní Suchá
I�:                47680954                                                         DI�: 

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Ko�vara

se sídlem: Osvoboditel� 1200, 742 21  Kop�ivnice
I�:                63341620                                                         DI�: 

kontakt: Milan Ko�vara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.
se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00  Ostrava
I�:                25355759                                                         DI�: CZ25355759

kontakt: Tomáš Jurošek, tel.: 558340911, mobil: 606776048, e-mail: tomas.jurosek@optomont.cz

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, �sl.armády 2930/25, PS� 73301
I�:                70244090                                                         DI�: CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz
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Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.,

se sídlem: P�í�ná 2828/10, 746 01  Opava
I�:                43964435                                                         DI�: 

kontakt: Jan Socha, mobil: 602741244, e-mail: jan.socha@smt.cz
zástup: Jan Fojtík, mobil: 602774138, e-mail: jan.fojtik@smt.cz
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SITUA�NÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
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#$�	� "	%&	'(')	– Projektování místních komunikací

��$���	�����	�����	���	*�+��,	-.�/�:

� = �� � �� + �� � �� � �	

N – �������� ��	��	!��� 
�� ���"��������	�����# ���"����$�%"�&�'

Oo – "!������� ��	����	��������	!��

Po – "!������� ��	� �
����������	!���

ka – �����	����������	� �(���	�&�����"���� 
�� ���"����$�%"�&�

kp – ������	���
������� �	���	!��� 
�����$�%"�&���)�� ��	*�+���������	�������	������

�������	�
���
����	�����	���	01���2	����:

� = �� � ��

Na každou bytovou jednotku do 100 m2  �� ��!�,� �
��������	!��� Oo = 12 míst

-�����.�
&������ �
	!���/�0��	
!	��&(�	��1�	
����+�����(+2���	� �*���	�&�����"����3��4��

z �����interpolací získáme so����	���ka

���	���"����5,666������	�� 700 600 500 400 333 290

7	� �*���	�&�����"��� 1:1,43 1:1,67 1:2,0 1:2,5 1:3,0 1:3,5

7�����	���ka 1,75 1,5 1,25 1,0 0,84 0,73

Tabulka – �������	
��������������	���������
�
����������
�����������



12 0,952 11,424N � � � => návrh 12 parkovacích stání + 2 bezbariérových stání

(dle vyhlášky 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání 

�	�����+�� ��	��+������"�����&�� dvanácti  �
������&�&��	8&�� ��"��+���� bezbariérové 

stání pro osoby ZTP. Jelikož se ale v ��&(�����!"����(���	��$� +����	���� 	�&���
��$��

bezbariérová stání +�������
�������(.)

�������	�
���
����	��ání pro ��/�����	����

� = �� � �� � �	

Na každých 50 m2 prodejní plochy  �� ��!�,� �
������� �	!�����������������8�"��+�&�+��

181,0 m2. Této ploše odpovídá 3,62 stání. Na každých 6 m2 ���!
��� �� ��!�,� �
�������

stání. Prostor kavárny �
�������
���(� "!��"���8&�"��+�&! plochu 83,0 m2. Této ploše 

odpovídá 13,83 stání. C�������
�"&(
���&�
����� ���������264,0 m2.

-�����.�
&������ �
	!���/�0��	
!	��&(�	��1�	
����+�����(+2���	� �*���	�&�����"����3��4��

z �������	�
 ������"���!&�������itel ka

9 ��������� ������	��� 
������� �	�� �	!��� �������+�� ��� �	� �(�%
���(����	� ���	�� ���$���

území a jeho charakteru. Dané území je charakterizováno velikostí obce nad 50 000 

obyvatel a k ������� ���"�$&�� �&��	(��� �"�����&� � ���	
�� &(�	�� ���&�� ���
��� kvalitou 

dostupností.

17,45 0,952 0,25 4,153N � � � � => návrh 5 parkovacích stání + 1 bezbariérových 

stání

��$���	 �����	 ���*�0����	 �
���
����	 /���	 3�	 4)5	 #$�	 ���3����,	 6��2/���
��	

budou p
���
��	/���
	��.67$��
	�
���8

- 9���	�
���
����	/���	�$2�	67	parkovací místa pro osoby ZTP v podzemních 

garážích.

- Jedenáct parkovacích míst plus jedno vyhrazené stání pro osoby ZTP 

v nadzemním parkovišti.

Vzhledem k /�:����;	�
������	��6,$	2$;��	<
�����
	
	�$��é komunikace navrhuji 

��$��7	4= parkovacích stání, která budou využitelná k -��$2	.���0����	
��65
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��1�1;�< )=9>?-@

���� NÁZEV MJ ������	
 ���	
 ���	��� 

  
I.POZEMEK 

  STAVEBNÍ PARCELY m2 1183 4 530,- 5 359 000,- 
CELKEM ZA PRVNÍ ���� 5 359 000,- 

    
����������������� 
SO 01 ����	
���������������������� 

  ����������� m3 6 652,31 5 020,- 33 945 596,- 
  ���!"�#$����� m3 1 817,00 6 574,- 11 944 905,- 

SO 02 %&��'�(���)��� 
  *��+#/*:;! m2 279,39 1 176,- 328 562,- 
  ;<�=#$*� m2 219,71 834,- 183 238,- 
  >:"*��/?���- :�@:D� m2 265,03 298,- 78 979,- 
  >:"*��/?���- F:�":�G��:;$����"#/;! m2 157,85 777,- 122 650,- 

SO 03 H��I����������� bm 21 1 080,- 22 680,- 
SO 04 H��I����������� bm 19 1 348,- 25 600,- 
SO 05 H��I��������J%�)& bm 6 3 614,- 21 700,- 
SO 06 H��I�����%�(�����'
� bm 3 953,- 2 860,- 
SO 07 H��I���%�'����)�)�����&�K �� 4 208- 830,- 

����	��������������� 46 678 000,- 
            

���������������������� 
  �=D+���:��D!<*M;<�*:>:D/#� *� 1 52 000,- 52 000,- 

  "!�!#�#$�#�="Q�=�>D#�#���!;<#�D�U/$ *� 1 281 000,- 281 000,- 
  >�$���!?!*�>"��*�#�!W#!"� *� 1 27 990,- 27 990,- 
  �=>:=*��X�*�#�!W#!"� *� 3 8 316,- 24 948,- 
  F�Z":=D$ *� 1 4865,- 4865,- 
  F:D�Q!#$��"��#$*+ m2 102,08 24,- 2 450,- 
  I:��"��D!� *� 1 2500,- 2500,- 
  
<�W! *� 19 125,- 2 375,- 

  >�*�;!#$���"��� *� 5 2530,- 12 650,- 
  �=��":#�#$�>:�!F� *� 5 3155,- 15 775,- 
  �M�:=Z:���"����- �<�W! *� 19 365,- 6935,- 
  �M�:=Z:���"����- W:��"��D!� *� 1 697 697,- 

����	�������������� 434 000,- 
  
     

  

�������
�����������!���	������� 
- [�I&�
��(�[\)&� % 8,294 3 871 473,- 



- [K%����(�[\)&� % 0,5 232 390,- 
����	�������������� 4 104 000,- 

    
���������������	���"����������#���$ 

- [���%�����J�� % 0,8 373 400,- 
- ^%&������J�� % 3 1 400 300,- 

����	���������������� 1 774 000,- 
    

VI. REZERVA % 5 2 336 850,- 
����	�������������� 2 334 000,- 

������
�����#�������$ 
60 683 000,- 
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