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VYMEZENÍ ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY                                        A1  

 

 
Řešené území se nachází v severozápadní části města Havířova v části 

města Šumbark (k.ú.Šumbark). Jedná se o nezastavěné území prosté jakýchkoliv 

staveb. Zájmové plochy jsou dle ÚPnMH součástí severní části lokality č.18 – 

severně Petřvaldské a jsou vymezeny na severní hranici ul. U Jelena a stávající 

rodinnou zástavbou, na východní straně ul. Výletní, na jižní straně jsou vymezeny 

lokalitou tzv. „Čapí hnízdo“ s realizací jiného investora a na západní straně rodinnou 

zástavbou se stávajícím tahem silnice III/4726 ul.Petřvaldské.                                         

Vymezení řešeného území vychází z ÚPnMH a stanovení funkční 

přípustnosti využití zájmového území. Samotné vymezení řešeného území je 

součástí grafické části . 

Dopravní napojení řešeného území se předpokládá převážně z ul. U Jelena 

a v budoucnu z tahu Nové Petřvaldské (prodloužení Petřvaldské) tzv. 2.napojení 

Šumbarku na městské centrum v západní části území, jehož stopu je nutno dle 

ÚPnMH hájit (veřejně prospěšná stavba č.VPS – D5). Lokalita neobsahuje žádnou 

vzrostlou zeleň. 

Okolní rodinná zástavba je plynofikována a zásobována pitnou vodou s tím, 

že odkanalizování je řešeno do vybíratelných žump. Dle ÚPnMH se v řešeném 

území uvažuje s rozšířením zásobování elektrické energie, s rozšířením středotlaké 

plynovodní sítě a dále s odkanalizováním celé severní části města Šumbark. 

Rozsah řešeného území činí celkem cca 6,7 ha. Na jižní část řešeného 

území navazuje lokalita tzv. „Čapí hnízdo „ v rozsahu cca 2,5 ha, která je v současné 

době realizována soukromým investorem. 

Dle platného územního plánu města Havířova (dále jen ÚPnMH) je zájmové 

území lokality Šumbark – severně Petřvaldské (jižně od Jelena) součástí vymezení 

zastavitelných ploch pod číslem Z 13/3. Jedná se o severní část lokality č.18, která je 

dle ÚPnMH součástí funkční návrhové zastavitelné plochy bydlení všech typů a 

občanské vybavenosti v zóně SO – plochy bydlení všech typů a občanské 

vybavenosti. Jedná se o rozvojové plochy smíšené obytné s předpokladem 

multifunkčního využití s převažující funkcí obytnou. 



 

 6

 

Důvodem pořízení územní studie v předmětné lokalitě je také předpokládaný 

rozvoj jižní části lokality č.18 na poz.parc.č.1654 v k.ú.Šumbark ve vlastnictví fy 

RAMONA real s.r.o., Praha, která na uvedeném pozemku realizuje výstavbu 14 RD 

izolovaných, 4 RD dvojdomky a dům pro seniory s občanskou vybaveností. 

Řešením územní studie v severní části lokality č.18 (pod Jelenem) na 

pozemcích ve vlastnictví statutárního města Havířova se kontinuálně naváže na 

budoucí zástavbu lokality „Čapí hnízdo“, čímž dojde k naplnění přípravy komplexního 

řešení celé lokality č.18 severně Petřvaldské. 

 

     

ROZBOR A VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU    ÚZEMÍ 

                                                                                                A2 

 

Řešené lokalita se nachází v severozápadní části města Havířova v části 

města Šumbark při výjezdu z města na Petřvald. Tato část Šumbarku je obklopena 

velkou plochou lesa, čímž se kvalita bydlení v těchto místech ještě zvyšuje. Jedná se 

o nezastavěné území, na kterém je dnes pole ( orná půda). Z hlediska konfigurace 

terénu se jedná o mírně zvlněnou krajinu s nadmořskou výškou 282-292 m n. m. a to 

od jihu k severu. Znamená to, že terén klesá k jihozápadu a právě tato část lokality 

svým profilem komplikuje odvod jak dešťových tak splaškových vod kanalizace. 

Na staveništi nejsou nadzemní stavby kromě trafostanice ( severovýchod) a 

nadzemní elektrické vedení vedoucí z této trafostanice. Z podzemních sítí vede 

v západní části vodovod SMVaKu , ve východní části pak podél ul. Výletní nově 

vybudovaná splašková kanalizace ve vlastnictví města. Těsně za hranicí lokality se 

v jihovýchodní části u ul. Výletní buduje trafostanice pro lokalitu Čapí hnízdo ( ČEZ 

Distribuce). V severní části podél ul. U Jelena prochází ještě STL plynovod, vodovod 

a kabel VN jako přívod do trafostanice. 

Při  návrhu řešení technické infrastruktury byl zohledněn průběh sítí a tím 

pádem i napojení na stávající infrastrukturu. 

Profil stávajících ulic U Jelena a Výletní již při průjezdu osobním autem za 

dnešního provozu je nedostatečný. Tato situace se ještě zhorší při dostavbě a 
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zabydlení lokality Čapí hnízdo, neboť i příjezd po ul. Nové je obdobný. Z toho vyplývá 

i podmínka  odboru komunálních služeb rozšíření této dopravní infrastruktury.  

Jižně od lokality Čapí hnízdo se nachází terénní sníženina, ze které vytéká 

vodoteč. Do této plochy je i zaústěna dešťová kanalizace této lokality a je to vlastně 

jediné místo, kde lze odvést i dešťové vody z řešené lokality, neboť dešťová 

kanalizace není vybudovaná a ani není v záměru.  

 

 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA 
HAVÍŘOVA ( REGULACE,KONCEPCE,NÁVAZNOST NA 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU                A3                 
 
 

Základním požadavkem je respektování stanoveného funkčního využití 

jednotlivých stávajících a návrhových zastavitelných ploch vyplývajících z ÚPnMH. 

ÚPnMH v oddíle C stanovuje podmínky při využití ploch s rozdílným 

způsobem využití. Řešené území Havířova je členěno do jednotlivých 

urbanizovaných, neurbanizovaných a specifických zón s převažujícím funkčním 

využitím. V jednotlivých zónách je stanoveno přípustné a nepřípustné funkční využití 

ploch.  Povolovat stavby lze pouze v zastavěném území a zastavitelných plochách 

pokud není v oddíle C textové části ÚPnMH stanoveno jinak.  

V rámci regulací prostorového uspořádání je stanoveno: 

Při povolování staveb v zónách individuálního bydlení souvislého zastavění 

bude dodržena výšková hladina max. dvou nadzemních podlaží s obytným 

podkrovím. 

Z regulací vyplývajících ze zásad ochrany životního prostředí a nakládání 

s odpady vyplývá pro zajištění čistoty vod následující: 

Bude postupně budován navržený systém odvádění a čištění odpadních vod. 

V lokalitách určených pro rozvoj individuálního bydlení, kde je navrhováno územním 

plánem odvádění a čištění odpadních vod, lze do doby vybudování kanalizace stavět 

a získávat nové byty pokud budou napojeny na malou domovní čistírnu odpadních 

vod s odvedením splaškových vod do dostatečně zvodněné vodoteče, případně na 

žumpu, a to jako na stavbu dočasnou (do r.2015), přičemž dostatečná kapacita 
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žumpy bude doložena výpočtem. Po realizaci splaškové kanalizace bude stavebník 

povinen se na ni napojit. 

Pozemky, které jsou součástí řešeného území (viz.písm.b) část A.2 

Souhrnného zadání  řešení lokality), jsou dle ÚPnMH součástí návrhové zastavitelné 

funkční plochy pro plochy bydlení všech typů a občanské vybavenosti. Předmětné 

pozemky se nacházejí v nezastavěném území a jsou součástí urbanizované zóny 

SO – zóny pro rozvojové plochy smíšené obytné s předpokladem multifunkčního 

využití s převažující funkcí obytnou, kde je stanoveno následující funkční využití 

přípustné a využití nepřípustné: 

 
Využití přípustné: 
- bydlení v bytových domech 
- bydlení v rodinných domech 
- bydlení v bytových domech s vestavěnou občanskou vybaveností 
- maloobchodní služby (samostatné objekty pro obchod do 300 m

2 
 prodejní 

plochy) 
- stravovací služby (samostatné objekty pro veřejné stravování do 300 m

2 

odbytové plochy) 
- ubytovací služby 
- sociální služby (domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců) 
- školská zařízení 
- zdravotnická zařízení 
- sportovní a relaxační zařízení lokálního významu včetně dětských hřišť 
- zařízení pro administrativu 
- zařízení pro kulturu 
- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního 
významu jejichž negativní  účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené 
v příslušných předpisech nad přípustnou míru a lze jejich  realizaci s ohledem na 
architekturu a organizaci zástavby lokality připustit. Celková výměra ploch těchto 
zařízení nesmí překročit 10% ploch vymezené zóny 
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné 
architektury a mobiliářem pro relaxaci 
- komunikace pro pěší, cyklistickou a vozidlovou dopravu 
- parkoviště 
- garáže pro osobní automobily vestavěné do bytových domů, podzemní 
garáže, hromadné garáže   patrové,  halové garáže, u rodinných domů i 
samostatné 
- sběrné dvory (skladování a třídění sběrných surovin pouze v uzavřených 
objektech) 
- zařízení technického vybavení v  nezbytném rozsahu 
- oplocování pozemků v nezbytně nutném rozsahu, s ohledem na organizaci 
veřejných prostranství a veřejné  zeleně 
 
Využití nepřípustné: 
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- chov hospodářských zvířat (kromě chovu malých hospodářských zvířat pro 
vlastní potřebu u rodinných domů) 
- řadové garáže 
- odstavování a garážování nákladních aut a autobusů 
- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity  jejichž 
negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných 
předpisech nad přípustnou míru a stavby a zařízení, nelze s ohledem na architekturu 
a organizaci zástavby lokality připustit.  
- veškeré stavby nesouvisející s přípustným využitím (stavby pro výrobu, 
skladování, velkoobchod, obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu, dopravní 
terminály, centra dopravních služeb,  autobazary apod.) 
- na plochách veřejných prostranství umisťovat stavby a zařízení pro reklamu 
(mimo kulturní a  společenské aktivity), která jsou  konstrukčně spojená se zemí 
 
 

Severozápadní část lokality č.18 (západní část p.p.č.1642/3 a severozápadní 

část p.p.č.1642/1 v k.ú.Šumbark) je součástí zóny BI – zóny bydlení individuálního 

souvislého zastavění v nezastavěném území. V této části budou umístěny 2 rodinné 

domy, které je nutno v rámci řešení území respektovat a to včetně jejich dopravního 

napojení na ul. U Jelena. 

 

Výpis veřejně prospěšných staveb (dále jen VPS) vymezených ÚPnMH 

s vazbou na řešené území lokality Šumbark- severně Petřvaldské (jižně od Jelena). 

 
V řešeném území jsou hájeny následující dopravní VPS a je nutno je 

respektovat. 

 
Označení  

ve výkrese 

Veřejně prospěšná stavba  

D 5  Všechny úseky prodloužení silnice III/4726 (Nová Petřvaldská) až po 
Fryštátskou, včetně ramp MÚK s novou I/11 

D 20 Rozšíření a směrové úpravy obslužných komunikací s výhybnami 
D 24 

D 38 

Úpravy komunikací vyvolané nadřazenými dopravními stavbami 
Úpravy prostoru komunikací s jednoznačným vymezením prostoru pro 
chodce a cyklisty ( obnova povrchu, šířkové homogenizace, vymezení 
pruhů a pásů pro chodce a cyklisty, osazení mobiliáře, dopravní 
zunačení,apod. 

 

 

Parcelaci pro umístění rodinných domů navrhnout v rozsahu kolem 1000 m2 

na 1 rodinný dům. Cílem řešení územní studie je umístění funkčního obytného 

souboru rodinné zástavby s doplněním návrhu základního občanského vybavení 
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s dopravním skeletem navazujícím plynně na stávající dopravní systém včetně 

budoucího tahu Nové Petřvaldské. Primárním cílem je dosažení budoucí optimální 

kvality prostředí (pohody bydlení) s účelem využití navržených staveb pro rodinné 

bydlení, rekreaci a zajištění plnohodnotné obsluhy území jak dopravní tak základní 

občanskou vybaveností. Zástavba bude navržena tak, aby nenarušila kvalitu 

prostředí lokality „Čapí hnízdo“ jižně od řešeného území. 

 
 
 

STANOVENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH A 
KONCEPČNÍCH ZÁSAD                                                              
A4                                                                                                   
 

Vzhledem k tomu, že řešené území je ze severní, západní a východní strany 

obklopeno stávající rodinnou zástavbou a z jižní strany v lokalitě „Čapí hnízdo“ 

budou také umístěny rodinné domy, bude v zájmovém území navržena zástavba 

rodinnými domy a to izolovanými s maximální podlažností 2.NP + podkroví. Připouští 

se také umístění dvojdomků. Preferuje se  rodinná zástavba se sedlovými či 

valbovými střechami. Pozemky navržených rodinných domů na jižní straně řešeného 

území budou navazovat na lokalitu „Čapí hnízdo“ a to zahradami. Nepřipouští se 

řadová rodinná zástavba.  

Z hlediska urbanistické struktury budou navrženy skupinky rodinných domů 

se samostatným příjezdem tvořících jeden urbanistický celek. V rámci řešeného 

území navrhnout centrální společný prostor („náves“) s umístěním bytových domů 

s vestavěnou základní občanskou vybaveností s výškovou hladinou max. 2 NP + 

podkroví. 

Ve společném centrálním prostoru bude dále řešeno: 

- umístění skulptury či plastiky reprezentující daný prostor 

- umístění mobiliáře (včetně malého dětského hřiště) a solitérní veřejné 

zeleně 

- centrální prostor umožní umístění příležitostných dočasných staveb stánků 

(slavnost, svátky)   a dále bude vymezen prostor pro kotvení vánočního stromu 

s přívodem el. energie (kabelové   vedení) 

- základní občanská vybavenost v bytových domech (vestavěná) by měla 

umožnit umístění služeb (např. pošta, spořitelna, cestovní kancelář, kavárna, 
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cukrárna, relaxační centrum   s holičstvím, pedikúrou a manikúrou apod. - viz. 

požadavky občanské komise části města   Šumbark z 24.11.2011). 

Cílem řešení je vytvořit spolu s budoucí zástavbou v lokalitě „Čapí hnízdo“ 

plně funkční obytný soubor rodinné zástavby s občanskou vybaveností zajišťující 

základní služby pro v místě bydlící včetně nových stavebníků. Primárním cílem je 

zajištění kvality prostředí (pohody bydlení) v celé lokalitě č.18 – severně Petřvaldské. 

Na navržených plochách veřejného prostranství bude navržena nová zeleň včetně 

nezbytného mobiliáře. 

 
 

POPIS NAVRHOVANÝCH STAVEB A OPATŘENÍ 
V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ                                                                A5                 
 

Řešení zástavby vychází z návrhu dopravního skeletu obsluhy území. Bylo 

vypracováno 6 alternativ  dopravního řešení, ze kterých byla při projednání 

objednatelem  vybrána varianta, která se rozpracovala do finální podoby. Kritériem 

pro výběr dopravního  skeletu  bylo : 

 

  napojení  na ul. Nová Petřvaldská, do vybudování je napojení na stávající 

Petřvaldskou  

  požadavek na nenapojení nových ulic na stávající ul. Výletní, která je 

přetížena a zátěž vybudováním lokality „Čapí hnízdo „ ( rodinné domy + 

dům s pečovatelskou službou v další etapě) ještě vzroste. 

  druhé napojení ústí do ulice U Jelena  

 

Požadavky na parametry dopravního řešení byly zapracovány – viz dopravní 

řešení A6 (šířkové parametry komunikace včetně šířek zelených pásů , jednosměrné 

řešení  části komunikace , plocha na separovaný odpad, parkování , zklidnění 

dopravy  atp.).  Napojení dopravního skeletu bude tedy do ul. U Jelena ( v místě 

restaurace)  a na ul. Petřvaldská ( není předpoklad, že Nová Petřvaldská bude 

vybudována do doby realizace stavby). 

Při projednávání rovněž vyvstal požadavek rozšíření ulic U Jelena a ul. 

Výletní a vybudování chodníku podél ul. Petřvaldské. Toto je požadováno jako 

podmínka pro realizaci záměru výstavby celé lokality. 
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Vlastní zástavba  je tvořena 44 rodinnými domky, z nichž jsou 2 dvojdomky a 

40 izolovaných rodinných domů. Dvojdomky jsou navrženy zejména z urbanisticko – 

kompozičního hlediska jako pohledové uzávěry ulic. V domcích poblíž centrální 

plochy ( č. 42,44, příp. i 41,43) je navržena integrovaná občanská vybavenost 

(bydlení s vestavěnými službami), která bude přirozeně kumulována k centru 

občanské vybavenost, jehož jádro bude tvořit hostinec U Jelena. U zástavby je 

navržena stavební čára, která je rovnoběžná s ulicí ( uliční čárou). 

Část jihozápadní za navrhovanou  ulicí Nová Petřvaldská  je navržena jako 

plocha veřejného prostranství, protože výstavba  sítí ( kanalizace) by zde nebyla 

ekonomická. Navíc se jedná o poměrně hlukově zatíženou část. 

Parcely u Jelena jsou z důvodu větší  zátěže především hlukové 

(komunikace z obou stran) využity prioritně jako  městské vybavení  (dětské hřiště, 

náměstí venkovského typu-formou návse, parkoviště apod.)   

Dětské hřiště  je tvořeno plochou pro lanovou prolézačku ( pyramida) , 

prolézačku dřevěnou  a pískovištěm  ( alt. trampolína) . Vše je umístěno v ploše 

poblíž centra i restaurace. Pro odclonění byly použity zídky z kamene – gabiony , 

nízká keřovitá zeleň, živý plot i vzrostlé stromy. Plocha je doplněna kamennou 

dlažbou , lavičkami a osvětlením. Vzrostlá zeleň je navržena zde ve větší míře, aby 

byl vytvořen parčík a vzrostlá zeleň tak dotvořila záměr centra lokality. 

Obdobné řešení je v centrální ploše – návsi, kde je umístěn polyfunkční 

altán, plocha pro shromažďování s dřevěnou centrální plastikou  a kruhovým 

posezením s gabiony , pergolou a zelení. Uprostřed centrální plochy je možnost 

instalace vánočního stromu, příp. prodejních stánků ať už pravidelných či 

příležitostných akcí. Samozřejmě rozsah bude adekvátní poloze místa, které  je 

umocněno přirozeně stávajícím hostincem  U Jelena.  

Technická infrastruktura je popsána detailně v příslušných oddílech, byly 

však dodrženy koncepční zásady: 

 Plynovod a vodovod v lokalitě je navržen jako zokruhovaný, tzn. že 

napojení na stávající síť je na dvou , pokud možno protilehlých místech. 

 Odkanalizování lokality je splaškovou a zvlášť dešťovou kanalizací. 

 Splašková kanalizace je napojena na kanalizaci , která je v současné 

době ve výstavbě a bude ve vlastnictví města, ve správě Technických 

služeb. Protože jihovýchodní část tvoří nižší část, která se nedá do ul. 

Výletní odkanalizovat, byla vybrána investorem ( místo zavezení a zvýšení 
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nivelety této části ,příp. žump) varianta s napojením do již vybudované 

splaškové kanalizace  investorem Čapího hnízda . Tato kanalizace přejde 

stejně do vlastnictví a správy města. 

  Dešťová kanalizace je navržena a dimenzována pro odvod vody 

z komunikací  ( prvotní požadavek investora). Zda má být utrácena voda i 

z ploch střech by měl prokázat v dalším stupni hydrogeologický průzkum, 

aby nedocházelo k podmáčení pozemků i vzhledem  ke skutečnosti, že 

v lokalitě Havířova je velké procento nepropustných jílovitých půd.  

Rovněž z důvodu terénní konfigurace je dešťová kanalizace  vedena  v 

souběhu  se splaškovou kanalizaci v jihozápadní části lokality, kde ovšem 

z kapacitních důvodů nemůže být napojena na dešťovou kanalizaci 

Čapího hnízda ( toho času již vystavěna). Proto byla vedena souběžně 

s již postavenou kanalizací a vyústní objekt bude vedle stávajícího. 

Druhou možností by byla rekonstrukce stávající nové dešťové kanalizace 

Čapí hnízdo – zvětšení dimenze. 

 Jako vyvolaná investice  je zvětšení dvou propustků ( dnešní  dimenze 

600 mm) pod ulicemi Výletní a Smrková, aby kapacitně stačily pojmout 

nově napojenou dešťovou kanalizaci. 

 
Studie  také vychází z vyhodnocení dotazníkového šetření mezi 

obyvateli celého Šumbarku , které vede  k těmto prioritním požadavkům :  

•   rozšíření, případně založení parků a  veřejné zeleně 

•   vymezení a oddělení obytného prostoru panelových domů od veřejného 

•   vybudování sportovišť včetně areálů volného času 

•   prostorové úpravy včetně dostaveb a úprav 

 
Velikosti parcel 

 

Parcelace vychází z požadavku zadání  - velikost parcel v rozsahu  cca 1000 m2  
na 1 rodinný dům. Pro přehlednost jsou navržené domy číslovány.  
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Rodinný dům  číslo 
 

 

 

 
Výměra pozemku u     
rodinného domu  
(m2) 

  

 

1 

   
1404 

  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

 1501 
1875 
990 
832 
851 
863 
878 
1014 
1262 
1161 
1009 
803 
813 
836 
842 
860 
897 
790 
956 
984 
973 
990 
993 
994 
997 
992 
1728 
1126 
1030 
957 
1226 
1103 
1010 
829 
1279 
1384 
1168 
1187 
1769 
1074 
1263 
1597 
1276 
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 Rozsah velikosti je pestřejší než zadání – parcelace není stejná – 

možnost vybrání lokality různě movitými klienty. Plocha nad sítěmi – koridory 

(kanalizace,plyn) v jihovýchodní a jihozápadní části lokality není řešena jako 

samostatné parcely, ale jsou součástí soukromých parcel. (jinak by muselo být 

vlastníkem plochy nad koridorem město). 

 
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ 
STRUKTURU MĚSTA, PROVOZ PĚŠÍ, CYKLISTICKÝ, 
MOTOROVÝ , PARKOVÁNÍ                                                    A6                 
 
 

1. ÚVOD 

 V dokumentaci je navrženo dopravní řešení nových komunikací  

v budoucí rodinné zástavbě, rozšíření stávajících komunikací ul. U Jelena a ul. 

Výletní a vybudování chodníků  podél ul. Petřvaldské.  

 
2. VÝCHOZÍ PODKLADY 

- situace navrženého stavu v měřítku 1: 500 

- zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

- vyhláška č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních       

  komunikacích 

- ČSN 736110 - Projektování místních komunikací 

- ČSN 736102 - Projektování křižovatek na silničních komunikacích 

- ČSN 736056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

- TP 103 - Navrhování obytných zón 

- průzkum v terénu 

 

3. NÁVRH ŘEŠENÍ 

3.1. Dopravní řešení nových komunikací v budoucí rodinné zástavbě 

 

Nově navržené komunikace v budoucí rodinné zástavbě jsou řešeny jako 

místní komunikace funkční skupiny D1 se smíšeným provozem. Komunikace jsou 

navrženy jako dopravně zklidněné, kde bude stavebními úpravami a organizačním 

opatřením zajištěn provoz vozidel omezenou rychlostí. Pohyb chodců, cyklistů a 

motorových vozidel je veden ve společném uličním prostoru. Celá oblast bude 
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vyznačena jako obytná zóna (na vjezdech budou umístěny dzn IP26a – „Obytná 

zóna“). V takto vyznačené oblasti převládá pobytová funkce nad dopravní a chodci 

se mohou za stanovených podmínek pohybovat v celé šířce dopravního prostoru, 

max. rychlost jízdy vozidel je 20km/hod.                          

                                                                                                                                                               

 

3.1.1. Šířkové uspořádání navržených komunikací v oblasti obytné zóny: 

 

Dvoupruhové komunikace s obousměrným provozem mají šířku uličního 

prostoru 8,0m. V uličním prostoru je řešen dopravní a pobytový prostor v jedné 

výškové úrovni. Dopravní prostor pro obousměrný provoz vozidel má šířku 5,0m a 

pobytový prostor pro pohyb chodců má šířku 1,5m. Rozhranní obou prostorů je 

provedeno zapuštěným obrubníkem, popř. dvojřádkem a odlišnou barvou povrchu (je 

doporučeno provést kryt z betonové zámkové dlažby odlišné barvy, popř. vzoru). 

Zbývající šířku uličního prostoru tvoří travnatý pás šířky 1,5m. 

Pro snížení průjezdní rychlosti vozidel jsou do uličního profilu vložena 

podélná parkovací stání, která vytvářejí směrovou šikanu pro zpomalení jízdy 

projíždějících vozidel. Stání jsou navržena v úsecích mezi jednotlivými vjezdy a jsou 

ohraničena fyzickými ostrůvky. Podélná stání jsou navržena  střídavě na levé a pravé 

straně vozovky, aby došlo při průjezdu ke  zpomalení jízdy vozidel v obou směrech. 

V místě podélného stání vozidel má dopravní prostor pro obousměrný provoz vozidel 

šířku 3,5m a prostor pro podélná stání a pohyb chodců má šířku 3,0m. Zbývající 

šířku uličního prostoru tvoří travnatý pás šířky 1,5m. 

Jednopruhové komunikace s jednosměrným provozem mají šířku uličního 

prostoru 6,5m. V uličním prostoru je řešen dopravní a pobytový prostor v jedné 

výškové úrovni. Dopravní prostor pro jednosměrný provoz vozidel má šířku 3,5m a 

pobytový prostor pro pohyb chodců má šířku 1,5m. Rozhraní obou prostorů je 

provedeno zapuštěným obrubníkem, popř. dvojřádkem a odlišnou barvou povrchu (je 

doporučeno provést z betonové zámkové dlažby odlišné barvy, popř. jiného druhu). 

Zbývající šířku uličního prostoru tvoří travnatý pás šířky 1,5m. Pro snížení průjezdní 

rychlosti vozidel jsou do uličního profilu vložena podélná parkovací stání, která 

vytvářejí směrovou šikanu pro zpomalení jízdy projíždějících vozidel. Stáním jsou 

navržena v úsecích mezi jednotlivými vjezdy a jsou ohraničena fyzickými ostrůvky.  

V místě podélného stání vozidel má dopravní prostor pro jednosměrný provoz 
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vozidel šířku 3,0m,  prostor pro podélná stání vozidel má šířku 2,0m a prostor pro 

pohyb chodců má šířku 1,5m. Šířkové a směrové uspořádání vozovek je navrženo 

tak, aby byl umožněn průjezd vozidel zajišťujících odvoz domovního odpadu (průjezd 

v křižovatkách je dokladován zakreslením vlečných křivek). 

 

3.1.2. Řešení vjezdů do obytné zóny 

 

Vjezdy do obytné zóny budou řešeny přes snížený průběžný obrubník, aby 

bylo ze stavebního uspořádání zřejmé, že řidiči vjíždějí na místo ležící mimo pozemní 

komunikaci. Současně tato stavební úprava slouží ke zpomalení jízdy vjíždějících 

vozidel. V místě vjezdu a výjezdu z obytné zóny bude snížený obrubník hmatově 

vyznačen varovným pásem v šířce 40cm. Současně musí být začátek zóny na 

chodníku hmatově označen signálním pásem jako místo orientačně významné. 

Řešená oblast nových komunikací bude na severu napojena do ul. U Jelena a ze 

západní strany  bude napojena variantně napojena do stávající ulice Petřvaldské po 

vybudování nové ulice Petřvaldské bude zaústěná do této komunikace.  

 

3.1.3. Plochy pro umístění kontejnerů 

 

Pro umístění kontejnerů na separovaný komunální odpad jsou na vjezdech 

od ul. Petřvaldské a ul. U Jelena vybudovány zpevněné plochy (vel. cca 10,0x3,0m) 

ze zámkové beton. dlažby.  

 
3.1.4. Řešení statické dopravy 

 

Pro parkování obyvatel budoucí rodinné zástavy a jejich návštěv, jsou na 

navržených komunikacích vybudována podélná parkovací stání, která současně 

vytvářejí směrovou šikanu pro zpomalení jízdy projíždějících vozidel. Stáním jsou 

navržena v úsecích mezi jednotlivými vjezdy a jsou ohraničena fyzickými ostrůvky 

(cca 30 stání). Současně jsou na  ul. U Jelena,  ul. Výletní a u vjezdu do obytné zóny 

ze směru od ul. U Jelena navrženy parkovací zálivy pro kolmá stání vozidel o 

celkovém počtu 30 míst. Stání jsou určena jak pro obyvatele navržené rodinné 

zástavby, tak pro návštěvníky restaurace „U Jelena“.  
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3.2. Dopravní řešení stávajících komunikací ul. U Jelena a ul. Výletní 

 

Stávající šířkové uspořádání ul. U Jelena (úsek ul. Petřvaldská - ul. Výletní)  

a ul. Výletní (úsek ul. U Jelena - ul. Nová)  nemá parametry komunikace pro 

obousměrný provoz vozidel (stávající šířka vozovky cca 3,0-4,0m). Vzhledem k tomu, 

že uvedené komunikace mají být dopravně zklidněné, lze akceptovat požadavek na 

rozšíření vozovek na celkovou šířku pouze 5,5m (2x 2,50m + 2x 0,25m) + 

jednostranný chodník šířky 2m + 0,5m travnatý pás, popř. dlažba.  Komunikace 

budou řešeny jako dvoupruhové místní komunikace s obousměrným provozem a 

dopravní zklidnění bude provedeno organizačním způsobem. Na vjezdech na 

uvedené komunikace budou umístěny doprav. zn. IP25a - „Zóna s dopravním 

omezením“ se symboly doprav. značek B20a-30-„Nejvyšší dovolená rychlost“ + B29 - 

„Zákaz stání“, popř. zákaz vjezdu nákladních vozidel (mimo dopravní obsluhy). 

 
 

3.3. Ul. Výletní, ul. Petřvaldská - výstavba nového chodníku 

 

Součástí  návrhu je dokladováno trasování nového chodníku podél  stávající 

ul. Petřvaldské v úseku od nového napojení budoucích MK ke stávajícímu chodníku 

u ul. Školní a trasa nového chodníku, včetně rozšíření ul. Výletní od křižovatky 

s místní komunikací do zástavby „Čapí hnízdo“ ke křižovatce s ul. Novou. Výhledově 

se přepokládá dobudování uvedených chodníků, aby byly zajištěny trasy pro pěší 

v řešené lokalitě. Navržené chodníky budou provedeny ze zámkové beton. dlažby 

šedé barvy v šířce 2,0m.  

 
 

 
 
 

NÁROKY NA ENERGII, VODU A ODVEDENÍ ODPADNÍCH 
VOD, ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM                                               A7                  
 

 
Odkanalizování území 
 

 Je navrženo odkanalizování řešené lokality výstavby rodinných domů 

oddílnou kanalizací. 
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Dešťová  kanalizace  
 

 Navrhovanou dešťovou kanalizací jsou gravitačně odváděny srážkové 

vody pouze z komunikací. Srážkové vody ze zpevněných ploch a střech rodinných 

domů budou likvidovány na jejich pozemcích zasakováním do horninového prostředí. 

Kanalizace je vedena v komunikacích v souběhu s ostatními inž. sítěmi a před 

vyústěním do místní vodoteče je vedena v souběhu s kanalizací lokality „Čapí 

hnízdo“. V místě vyústění do vodoteče bude zřízen výustní objekt. Stávající 

propustek na vodoteči DN 600 je po připojení řešené lokality nedostatečný. Dle 

posouzení fy RAMONA reals s.r.o. pro lokalitu „Čapí hnízdo“ je propustek zatížen 

průtokem 664,24 l/s při jeho max. kapacitě 698,29 l/s. Nárůst průtoku o 50,24 l/s 

převyšuje max. kapacitu propustku, je proto navržena jeho rekonstrukce na DN 800.  

Kanalizace je navržena v celkové délce 1 005 m z trub plastových  DN 250, 300.  Na 

kanalizaci budou osazeny typové revizní  šachty z bet skruží prům. 1,0 m.  

Pro  posouzení, zda musí být z lokality odváděny i dešťové vody ze střech, 

musí být v dalším stupni proveden hydrogeologický průzkum. Dle zákonných klauzulí 

a situace s častými zátopami posledních let  by se měla dešťová voda utrácet 

v místě, tzn. vsakem v dané lokalitě.  

 

Množství dešťových vod: 

Plocha komunikací - 0,4 ha 

Součinitel odtoku - 0,8 

Dešťová intenzita - 157 l/s/ha 

Roční srážka  - 0,75 m 

Qmax =  0,4 x 0,8 x 157 = 50,24 l/s 

Qroční = 4 000 x 0,8 x 0,75 = 2 400 m3/rok 

 

Splašková kanalizace   
 

Navrhovaná gravitační splašková kanalizace odvádí splaškové vody ze 44 

rodinných domů. Severovýchodní část území je odkanalizována do stávající 

splaškové kanalizace DN 250, která je v majetku města Havířov, jihozápadní část 

pak je napojena na splaškovou kanalizaci DN 250 vybudovanou v rámci 

odkanalizování lokality „Čapí hnízdo“. Kanalizace je vedena převážně 

v navrhovaných komunikacích v souběhu s ostatními inž. sítěmi, pouze před 
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napojením na stávající kanalizaci je stoka vedena terénem.  Kanalizace je navržena 

z trub plastových DN 250 v celkové délce 935 m.  Na kanalizaci budou osazeny 

typové revizní  šachty z bet skruží prům. 1,0 m.  

 

 

 Množství splaškových vod: 

Počet obyvatel: 44 rod. domů x 4 obyvatelé = 176 obyvatel  á  126 

l/den, 46 m3/rok 

Qp = 176 x 126 = 22 176 l/den = 22,176 m3/den 

Qmax =  (22 176 x 5) : 24 =  4 620 l/hod =  1,28 l/s  

Qroční = 176 x 46 =  8 096 m3/rok 

 
 

 

Zásobení vodou 
 

Navrhovaný vodovod je napojen na stávající vodovodní řad DN 500 vedený 

západním okrajem řešeného území a bude zokruhován napojením na stávající 

vodovod DN 250 vedený v ul. U Jelena. Řídícím vodojemem je   VDJ Bludovice 

s hladinou 343,00 m n.m., hydrostatický tlak pak se v lokalitě pohybuje v rozmezí 

0,51 – 0,6 MPa. Vodovod slouží k zásobení pitnou vodou pro 44 rodinných domů a 

pro potřeby vnějšího požárního vodovodu. Vodovod je veden v zeleném pásu podél 

komunikací a bude proveden z trub HDPE  DN 150 a DN 80 v celkové délce 935 m.   

 
 

Potřeba vody: 

Počet obyvatel: 44 rod. domů x 4 obyvatelé = 176 obyvatel á  126 l/den, 

46 m3/rok 

Qp = 176 x 126 = 22 176 l/den = 22,176 m3/den 

Qm = Qp x Kd = 22 176 x 1,25 = 27 720 l/den = 27,72 m3/den 

Qh = Qm x Kh = 27 720 : 86 400 x 1,8 = 0,58 l/s 

Qvýpočtové =  3,31 l/s 

Qpožární = 4,00 l/s 

Qroční = 176 x 46 =  8 096 m3/rok 
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Plynofikace 
 

Pro zásobení 44 rodinných domů (vaření, vytápění + TUV) je navržen STL 

plynovod, který je napojen na stávající STL plynovod D 90 v ul. U Jelena a je 

zokruhován  napojením na STL plynovod D 90 v ul. Výletní.  Nový STL plynovod je 

navržen z trub PE100, SDR 11,  D 63 s ochranným pláštěm v celkové délce 985 m. 

Plynovody jsou vedeny v komunikaci v souběhu s ostatními inž. sítěmi, propojení na 

ul. Výletní je vedeno ve stávajícím terénu.  

 

Potřeba plynu: 

Max.hodinová spotřeba   = 110 m3/h  

Roční  potřeba plynu         =   158 000 m3/rok 

 

  ELEKTRO 

 
A, Všeobecně. 
 

Tato  studie zahrnuje návrh rozvodů  NN 0,4 kV a rozvodů veřejného 

osvětlení  v uvedené lokalitě. Jako podklad pro vypracování  této  studie  byl  územní  

plán  města  Havířova, dále jednání se správci sítí TS Havířov, situace rozmístění 

jednotlivých domů aj. V současné době se na lokalitě vymezené stavby nachází na 

kraji trafostanice 22/0,4 kV – KA 8916, z které jsou vyvedeny zemní kabelové vedení 

NN 0,4 kV, se zaústěním na venkovní vedení AES 4 x 95 na betonových stožárech. 

Dále je ve výstavbě nová  TS 22/0,4 kV – u ul.Výletní parc.č. 1654/26. 

 
 
 

B,Navrhovaný  stav. 
 

1, Kabelový rozvod  0,4 kV – budou provedeny kabely 2 x AYKY 3 x 120 + 

70, které se vyvedou z rozvaděče     NN 0,4 kV stávající trafostanice KA 8916, jakož 

i nově budovanou na parc.č.1654/26. Pro napojení  jednotlivých rodinných domků se 

připraví přípojkové skříně  SS 2100 v plastovém pilíři umístěném v oplocení RD. 

Kabely AYKY 3 x 12 0+ 70 se pak smyčkově propojí mezí sebou. Na konci uliček 

budou pak osazeny rozpojovacími skříněmi SR 501, určené k zasměrování kabelů.    

Kabelový rozvod se také zaústí do stávající venkovní sítě NN 0,4 kV, která se bude 

rekonstruovat.   Délka kabelových  rozvodů  AYKY  3 x 120 x 70  bude  cca  1200 m. 
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V severní části lokality u restaurace U Jelena ( v místě občanského vybavení) budou 

stávající nadzemní vedení přeložena do země).  

 

    Předpokládaný  příkon pro výstavbu 46 RD                         Pi  =  580  kW 

    z toho  výpočtové  zatížení                                                    Ps  =  215  kW 

 

2, Veřejné osvětlení  -  dle jednání se správcem sítě VO – Magistrátem 

města Havířov (p. Vlček), je navržena   jednostranná osvětlovací soustava  na 

ocelových  stožárech  BM  5  se svítidly  se svítidly o výkonu 70 W,    popřípadě LED. 

Propojení  jednotlivých stožárů  se  provede  provede  kabely  CYKY  4 x 16  

s napojením  na    nový  rozvaděč  VO  -  RV  00, umístěném  poblíž  nové  kioskové  

trafostanice.napojením na spínací bod   RVO 104 kabelem CYKY  4 x 35. 

    Ve výkopu se souběžně  uloží  zemnící  pásek  FeZn  30 x 4 mm nebo 

drát  FeZn 8 mm,  který  slouží k ochraně před úrazem el.proudem  i  ochraně  před  

úderem  blesku!  Počítá  se  také s propojením  se  stávajícím  rozvodem  VO  podél  

ulice  Výletní. Délka  kabelového rozvodu  veřejného  osvětlení  bude  taktéž  cca 

1200 m. 

 

 

 
ČLENĚNÍ NA REALIZAČNÍ ETAPY                                       A8                  
 

Vzhledem k rozsahu řešení, výši investice a rozdílnosti úprav byla výstavba 

rozdělena do etap : 

 

I. Etapa :  technická a dopravní infrastruktura v řešeném území včetně    

napojení na stávající ul. Petřvaldskou 

    II.Etapa :  dopravní infrastruktura mimo řešené území : 

                -rozšíření ul. Výletní 

         - rozšíření ul. U Jelena 

                 - chodník podél ul. Petřvaldské 

     III.  Etapa :  občanská vybavenost řešeného území : 

                 -dětské hřiště     

          -centrální plocha (polyfunkční altán, plocha- náves) 

     IV . Etapa : rodinné domy – individuální výstavba  
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Územní studie neřeší v grafické části přípojky jednotlivých domů , ale jsou 

obsaženy v propočtové části , neboť se musí provést současně s infrastrukturou ulic. 

Rovněž nejsou předepsány typy a druh rodinných domů ,je pouze omezena 

podlažnost územním plánem – viz. bod A3 

 

APROXIMATIVNÍ PROPOČET DLE JEDNOTLIVÝCH ETAP A 
CELKOVĚ                                                                                A9 

 

Propočet nákladů vychází z cenové úrovně roku 2012.   

Do rozpočtu jsou zahrnuty i náklady na podmíněné investice, tj. 

komunikace ul. Výletní, U jelena a chodník ul. Petřvaldské.  

 
PROPOČET NÁKLADŮ DOPRAVA 
Položka  cena za m.j.  m.j. celkem   cena celkem 
Nové komunikace v   
oblasti obytné zóny  2 500,-Kč/m2  6 390 m2          15 975 000,-Kč 
Komunikace   
k ul. Petřvaldské 2 500,-Kč/m2  840 m2    2 100000,-Kč 
Chodník   
k ul. Petřvaldské  1 000,-Kč/m2  260 m2      260 000,-Kč 
Ul. Výletní - rozšíření  
komunikace  2 500,-Kč/m2  2 100 m2  5 250 000,-Kč 
Ul. Výletní - nový  
chodník   1 000,-Kč/m2  1 400 m2  1 400 000,-Kč 
Ul. U Jelena - rozšíření  
komunikace  2 500,-Kč/m2  1 110 m2  2 775 000,-Kč 
Ul. U Jelena - nový  
chodník   1 000,-Kč/m2  740 m2      740 000,-Kč 
Ul. Petřvaldská - nový  
chodník   1 000,-Kč/m2  400 m2      400 000,-Kč 
Ul. U Jelena, Výletní -   
parkovací plochy 2 000,-Kč/m2  470 m2      940 000,-Kč 
Celkem                           29 840 000,-Kč 

 
ZDRAVOTECHNIKA- VODA, KANALIZACE PLYN 
 
Kanalizace dešťová 
 Potrubí + šachty  7 035 000,- Kč 
 Výustní objekt           15 000,- Kč 
 Rekonstrukce propustku    110 000,- Kč 
 ------------------------------------------------------------ 
   CELKEM   7 160 000,- Kč 
 
 
Kanalizace splašková     7 480 000,- Kč 
 Přípojky   1 410 000,- Kč  
 ------------------------------------------------------------ 
   CELKEM   8 890 000,- Kč 



 

 24

 
 
Vodovod     3 550 000,- Kč 
     Přípojky   1 050 000,- Kč    
 ------------------------------------------------------------ 
   CELKEM   4 600 000,- Kč 
  
 
Plynovod     2 980 000,- Kč 
 Přípojky      590 000,- Kč 
 ------------------------------------------------------------ 
   CELKEM   3 570 000,- Kč 
 
 
ELEKTRO 
 
1,  Kabelové  vedení  NN                                                        4.850.000,-  Kč 
 
2,  Veřejné  osvětlení                                                                 890.000,- Kč 
 
3,  Přeložka vedení NN                                                              480.000,- Kč 
 

 
NÁKLADY CELKEM  BEZ ETAPIZACE : 
 
Základní rozpočtové náklady                                                                               67 820.000,-  Kč 
Zařízení staveniště          678 200,-  Kč 
Celkové náklady                   68 498 200,-  Kč 
DPH                                            13 699 640,-  Kč 
Cena s DPH                                82 197 840,-  Kč 
 
NÁKLADY DLE ETAP : 
Etapizace dle popisu A8. 
                                                                             
I.ETAPA (techn. a dopravní infrastruktura v řešeném území) 
Základní rozpočtové náklady                                                                               50 550 000,-  Kč 
Zařízení staveniště          505 500,-  Kč 
Celkové náklady                   51 055 500,-  Kč 
DPH                                            10 211 100,-  Kč 
Cena s DPH                                61 266 600,-  Kč 
 
II.ETAPA(rozšíření ul. Výletní, U Jelena, chodník u ul. Petřvaldská) 
Základní rozpočtové náklady                                                                               10 565 000,-  Kč 
Zařízení staveniště        105  650,-  Kč 
Celkové náklady                   10 670 650,-  Kč 
DPH                                               2 134 130,-  Kč 
Cena s DPH                                12 804 780,-  Kč 
 
III.ETAPA(občanská vybavenost- centrum) 
Základní rozpočtové náklady                                                                                6 705.000,-  Kč 
Zařízení staveniště          67 050,-  Kč 
Celkové náklady                   6 772 050,-  Kč 
DPH                                             1 354 410,-  Kč 
Cena s DPH                                8 126 460,-  Kč 
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PŘEHLED VLASTNÍKŮ DOTČENÝCH POZEMKŮ              A10                 
 
Senam pozemků, které jsou součástí řešeného území: 
VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOV 
 
Pozemek parc.č.  Výměra  ( m2 ) Druh pozemku dle KN Vlastník 

1642/18 216 orná půda Statutární město Havířov 
1642/11 6.516 orná půda Statutární město Havířov 
1642/10 7.630 orná půda Statutární město Havířov 
1642/9 11.297 orná půda Statutární město Havířov 
1642/7 6.578 orná půda Statutární město Havířov 
1642/1 23250 orná půda Statutární město Havířov 
1642/5 3.883 orná půda Statutární město Havířov 
1642/3 2807 orná půda Statutární město Havířov 
1642/8 38 orná půda Statutární město Havířov 
1642/6 162 orná půda Statutární město Havířov 
1642/4 172 orná půda Statutární město Havířov 
1642/12 6 ostatní plocha, jiné plochy Statutární město Havířov 

1653 1.885 ostatní plocha, ostatní komunikace Statutární město Havířov 
VÝMĚRA               
CELKEM 

64 440 m2    

 
 
 
 
V JINÉM VLASTNICTVÍ – PODMIŇUJÍCÍ VÝKUP ČI SOUHLAS MAJITELE 
Pozemek parc.č.  Výměra  ( m2 ) Druh pozemku dle KN Vlastník 

1643 1.154 ostatní plocha, ostatní komunikace Rajdusová Vanda   1/12 
   Statutární město Havířov 11/12 

VÝMĚRA 
CELKEM 

1.154 m2     

 
 
 
 
 

CELKOVÁ VÝMĚRA POZEMKŮ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
Pozemky ve vlastnictví statutárního města Havířov  64 440 m2 
Pozemky v jiném vlastnictví       1.154 m2 – podmiňující 
výkup 
Ul. Výletní 1888/4 ost. plocha  je v rozsahu                             1 097 m2  
Zahrnuta do  řešeného území       

VÝMĚRA CELKEM                66 691 m2  tj. cca 6,7 ha 
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Seznam pozemků, které jsou dotčeny výstavbou přípojek kanalizace a napojení na 
ul. Petřvaldskou. Jde o věcná břemena, neboť stavba zasahuje na cizí parcely. 
Nejsou zde akce rozšíření ul. Výletní, U Jelena, chodník Petřvaldská – samostatné 
akce mimo řešené území. 
 
VLASTNÍCI MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 
 
Pozemek parc.č.  Výměra  ( m2 ) Druh pozemku dle KN Vlastník 

1654/3 1195 orná půda Ramona real s.r.o. Praha 
1654/24 2451 orná půda Ramona real s.r.o. Praha 
1654/13 1146 orná půda Malík Jiří a Martina 
1654/25 920 orná půda Ramona real s.r.o. Praha 

1660 1405 ostatní plocha  Statutární město Havířov 
1659 767 vodní plocha Chrobák Jiří 
1658 532 vodní plocha Ramona real s.r.o. Praha 

        Komunikace – napojení na ul. Petřvaldskou 
1540/2 1671 lesní  pozemek Česká republika 
1323/3 1079 ostatní plocha Statutární město Havířov 
1646 472 zahrada Melichar Stanislav 

 
Povolení majitelů pro umístění kanalizace či komunikace je nutné, jinak  je nutno 
zvolit jiné řešení . 
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SITUACE   ÚSTÍ  DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
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KATASTRÁLÍNÍ SITUACE LOKALITY 
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DOKLADOVÁ ČÁST  
(STANOVISKA SPRÁVCŮ SÍTÍ A DOTČ. INSTITUCÍ )       A 11 
 

 

 

 

 
  

1/ Vyjádření  SMVaK    
2/ Vyjádření ČEZ  - existence sítí 
3/ Vyjádření ČEZ  - napojení  
4/ Vyjádření RWE – existence sítí 
5/ Vyjádření RWE- napojení  
6/ Vyjádření Telefonica 02 
7/ Vyjádření  MMH – VO 
8/ Vyjádření  Technických služeb Havířov- existence sítí 
9/ Vyjádření MMH – životní prostředí  
10/ Vyjádření MMH – správce toku  
11/ Záznam z projednání 1 
12/ Záznam z projednání 2 
13/ Záznam z projednání 3 
14/ Záznam z projednání 4 
15/ Ramona- výpočet odtoku dešť. vody z území 
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