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Oznámení 
 
 
 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
1. PhDr. Tomáš Řebíček  
2. IČ 44930712 
3. Collo-louky 1557, 738 01 Frýdek-Místek  
4. Zástupce oznamovatele :  CIVIL PROJECTS s.r.o. 

Malý Koloredov 2377, 738 02 Frýdek-Místek 
tel. 552 302 601 
na základě plné moci ze dne 14.09.2015 
 
 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
  

I. Základní údaje 
 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 
 
„Komunikace a inženýrská sítě pro RD v lokalitě Šenov – Volenství, 1. etapa“ 
 
Dle stanoviska a sdělení č.j. MSK 49531/20145 z 27.04.2015 uvedený záměr 
naplňuje ustanovení §4 odst. (1) písm. c) ve vztahu k bodu 10.6, kategorie II, 
přílohy č. 1 (Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s 
rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba 
skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy. 
Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 
6 000 m2 zastavěné plochy. Parkovitě nebo garáže s kapacitou nad 500 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu). 
   
 

2. Kapacita (rozsah) záměru 
 
Území se rozkládá mezi ulicemi Volenská, Václavovická, Šajarská v jižní až 
jihozápadní části katastrálního území města Šenova, poblíž Volenského 
rybníka. Nyní se jedná o zemědělsky využívanou plochu. 
Plocha dotčená stavbou o rozloze cca 18,5 ha se rozkládá se na ploše 
pozemku parc.č. 5782/12 v k.ú. Šenov u Ostravy (okres Ostrava-město, kód 
katastrálního území 762342), Město Šenov (kód města 598798). Za účelem 
napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu v lokalitě budou 
dotčeny i sousední pozemky 5715/1 (ul. Václavovická), 5715/2, 5978, 5793 (ul. 
Šajarská), 5795, 5170/14 v k.ú. Šenov u Ostravy. 
Navržené komunikace a vybudované inž. sítě budou tvoři obytnou zónu pro 
individuální výstavbu cca 121 rodinných domů (dle územní studie). V 1. etapě 
podél páteřní komunikace se předpokládá stavba 33 rodinných domů. Součástí 
výstavby budou i veřejná parkoviště s plochami na TKO. Stavba má zajistit 
majitelům budoucích RD příjezd a přístup k jejich parcelám a plánovaná 
výstavba inž. sítí pak možnost napojení RD na technickou infrastrukturu. 
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Kapacity pro 1. etapu výstavby: 
Plánovaný počet RD podél komunikace: 33 
Plánovaný počet obyvatel v těchto RD: 132 
Počet veřejných parkovacích stání: 24, z toho 4 vyhrazena pro osoby ZTP 
Celková plocha záměru: cca 13300 m2 
Plochy veřejných zpevněných ploch (komunikací, chodníků, parkovišť a ploch 
na TKO): cca 5985 m2 
  
 

3. Umístění záměru 
 
Kraj:   Moravskoslezský 
Obec:   Šenov 
Katastrální území:  Šenov u Ostravy 
Parcely č.:  5782/12, 5715/1, 5715/2, 5978, 5793, 5795, 5170/14 

 
Zájmové území je situováno mezi ulicemi Volenská, Václavovická, Šajarská v 
jižní až jihozápadní části katastrálního území města Šenova, poblíž Volenského 
rybníka. 
 
 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 
Návrh veřejných prostranství pro dopravní obsluhu území určeného pro 
výstavbu rodinných domů je zpracován v souladu s územním plánem Šenova. 
Při návrhu jsou zohledněny zejména požadavky na hospodárné využití pozemků 
zahrnutých do řešeného území, na zajištění dobré dopravní dostupnosti a 
prostupnosti území a na vhodné napojení na inženýrské sítě, zejména na 
způsob odkanalizování a na rozšíření distribuční soustavy elektrické energie. 
Při návrhu vymezení veřejných prostranství s komunikacemi a při návrhu dělení 
pozemků byl brán ohled zejména na charakter stávající zástavby v nejbližším 
okolí a na zachování dobré dostupnosti do kvalitního přírodního prostředí. Proto 
jsou komunikace navrženy tak, aby umožnily logické postupné využití území ve 
směru od ulice Václavovické a dále podél ulice Okrajová směrem k ulici 
Šajarská.  
Pro stavbu byla navržena etapizace – v 1. etapě bude vybudována páteřní 
komunikace mezi ulicemi Václavovická a ul. tzv. „Stará“ Šajarská s napojením 
slepou komunikací Nová Šajarská, dále 4 slepé větve komunikací, na které 
bude navazovat další etapa výstavby a propojí komunikace v obytné zóně i 
s dalšími ulicemi v lokalitě. Ve 2. etapě pak budou vybudovány dvě souběžné 
větve s páteřní trasou – jedna severněji poblíž ulice Volenská, druhá jižněji 
v souběhu s ulicí Okrajová, obě s propojením na ul. Nová Šajarská. 
V rámci výstavby jednotlivých etap dojde i k výstavbě inž. sítí (vodovod, 
plynovod, veřejné osvětlení, dešťová a splašková kanalizace) a ochraně 
stávajících inž. sítí dotčených výstavbou obytné zóny. 
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, 
resp. odmítnutí 

 
V zájmovém území řešené lokality jsou evidovány záměry na výstavbu 
samostatných rodinných domů, a to zejména v návaznosti na zastavěné území 
v jižní a západní části lokality. Proto byla zpracována Územní studie Šenov 
Volenství, která má spolu s následnou projektovou dokumentací a vlastní 
stavbou komunikací a inž. sítí zajistit vznik nových stavebních pozemků, které 
umožní zájemcům výstavbu individuálních rodinných domů včetně možností 
jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v této lokalitě. 
Stavba této obytné zóny se nachází mezi ulicemi Volenská, Václavovická, 
Šajarská v jižní až jihozápadní části katastrálního území města Šenova u 
Ostravy. Jedná se o dopravně dobře dostupné lokalitě nabízející komfortní 
příměstské bydlení s příznivým přírodním zázemím. Lokalita přímo navazuje na 
zastavěné území Šenova, nejbližší přírodní rámec je tvořen břehovými porosty 
Frýdeckého potoka a Volenským rybníkem. Území patří k rekreačně 
využívaným lokalitám, prochází tudy frekventovaná cyklostezka. 
 

 
6. Stručný popis technického a technologického záměru 

 

SO 01 Zpevněné plochy 
 
V 1. etapě výstavby dojde k vybudování páteřní komunikace včetně napojení na 
komunikační systém v lokalitě – silnici III/4701 (ul. Václavovickou). Ukončení na 
východní straně parcely bude v této části vybudována i část nové komunikace – 
ulice Nová Šajarská.  Tato etapa stavby zahrnuje dále i 4 slepé větve 
komunikací, na které budou navazovat komunikace v 2. etapě výstavby. 
Pro celé řešené území je navržen dopravní režim "obytné zóny", tj. místní 
komunikace zklidněné třídy D1, s max. rychlostí 20 km/hod. Charakteristika 
území je vhodná pro návrh dopravního režimu "obytná zóna" s užíváním 
společného dopravního prostoru chodci, cyklisty, motoristy, hrajícími si dětmi, 
atd. Šířka zpevněné plochy komunikací obytné zóny bude 6,0 m mezi 
obrubníky. 
Režim obytné zóny vyžaduje jednoznačné vymezení parkovacích míst. Plochy 
veřejných parkovišť jsou navrženy výhradně ve veřejných prostranstvích s 
komunikacemi (plochy VP), a to jako parkovací místa s kolmým stáním 
umístěné podél komunikace. Parkoviště jsou situována v blízkosti veřejných 
ploch zeleně přibližně uprostřed v těžišti řešeného území na křižovatkách 
navržených obytných ulic. Celkem je pro návrhovou bilanci počtu bytů a 
obyvatel v cílovém stavu navrženo max. 19 stání, a to ve čtyřech stanovištích po 
4-5 stáních, přičemž budování veřejného parkoviště má smysl teprve po 
"zabydlení" lokality.  
Pro situování veřejného kontejnerového stanoviště pro stálé umístění nádob na 
tříděný odpad a pro příležitostné umístění nádob na velkoobjemový, rostlinný 
nebo nebezpečný odpad je určena speciální plocha s možností snadného 
příjezdu svozového vozidla, se snadným pěším přístupem a možností parkování 
osobního automobilu. Speciální plochy jsou v návrhu situovány výhradně v 
plochách veřejných prostranství, a to v přímé návaznosti na 4 parkovací plochy 
po 4-5 stáních situované poblíž křižovatek navržených obytných ulic. 
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Pojízdné plochy jsou řešeny v asfaltobetonové konstrukci, parkoviště a pěší 
pruh v konstrukci dlážděné ze zámkové dlažby.  
Stávající komunikace - tzv. Stará Šajarská - v šířce cca 3,0 m zpevněné plochy 
bude výhledově (po dokončení výstavby obytné zóny v celém rozsahu) 
využívána pouze jako samostatná cyklostezka 
 

SO 02 Veřejné osvětlení 

 
Nové veřejné osvětlení komunikace s chodníkem bude napojeno samostatně 
z nového rozváděče RVO a bude navazovat v budoucnu na stávající veřejné 
osvětlení.   
V rámci projektu 1. etapy stavby je řešeno veřejné osvětlení kolem nové páteřní 
komunikace a chodníků u rodinných domků včetně rozváděče RVO. 
Napájení RVO - bude provedeno do hlavní domovní skříně veřejného osvětlení 
HDS. Napojení HDS bude napojeno na nové rozvody řešené v rámci 
kabelových rozvodů pro rodinné domy.  Z HDS bude napojen kabelem rozváděč 
RVO, který se umístí vedle ní.  
Napájení VO - pro napájení nového osvětlení bude instalován nový rozváděč 
RVO, který bude sloužit pro napojení veřejného osvětlení. Nyní v tomto prostoru 
není žádné veřejné osvětlení. Rozváděč RVO bude instalován ve 
veřejném prostoru.  Rozváděč bude sloužit pro napojení i ostatních svítidel 
v prostoru další výstavby – výhled v územním plánu. Rozváděč RVO bude 
plastový včetně plastového pilíře a základu. V rozváděči je i skříň s měřením el. 
energie.  
Osvětlení - nové osvětlení kolem komunikace bude provedeno bezpaticovými 
osvětlovacími stožáry výšky 5 m, na kterých se uchytí jednoramenný výložník.    
Sloupy výšky 5m budou umístěny vedle komunikace. Napojení nových 
osvětlovacích stožárů bude provedeno z nového rozváděče RVO. Budou 
vyvedeny tři větve, na které se v budoucnu budou připojovat další osvětlovací 
sloupy v dalších etapách.  Sloupy nebudou úplně zokruhovány. Po dostavbě 
celé lokality RD bude možné propojení na stávající  VO na stávajících 
komunikacích, pokud to bude obec Šenov požadovat.   
 

SO 03 Dešťová kanalizace 

 
Účelem objektu je vyřešení odvodu a utrácení dešťových vod z 
řešené komunikace  lokality - 1. etapy v Šenově - Volenství, určené pro 
výstavbu rodinných domů. Stavba se nachází v jihozápadní části katastrálního 
území Šenov, v povodí Frýdeckého potoka. Nadmořská výška území činí od cca 
237,0 do 257,0 m n.m.  Srážkové úhrny jsou převzaty z údajů nejbližší stanice v 
Ostravě Vítkovicích.  
Dle platných norem a vyhlášek vyvstává požadavek o využití dešťových vod v 
co největší míře v místě spadu.  Způsob utrácení povrchových dešťových vod 
vychází z provedeného HG průzkumu území (sonda S1-3) a jeho doporučení v 
HG posudku (ing. Valíček, ing. Smékal). Objekt sestává:  
- z přívodních kanalizací do vsaku, včetně dílčích ORL 
- zasakovacích podzemních zařízení 
- přepadové havarijní kanalizace vyústěné do potoka 
- povrchového zasakovacího průlehu 
Kanalizační stoka „1d“ je navržena z trub PP DN 400 mm SN 8 dle DIN 16 961, 
ostatní stoky („2-5d") PP DN 200-300mm, přípojná kanalizace od vpustí a do 
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vsaku z trub DN 150-200mm. Propojení vsakovacích šachet (vsak 2,5,7) se 
provede drenážkami DN 150 mm. 
Stoka „1d“ je vyústěna do Frýdeckého potoka a slouží jako havarijní přepad ze 
vsakovacího průlehu a prodloužený úsek bude odvádět dešťové vody z území 
dalších etap.  
Stoka „2d“ je vyústěna do vsakovacího průlehu. Slouží jako havarijní přepad ze 
vsaků (1-7) a v dolním úseku odvádí dešťové vody z plánované komunikace. 
Před vyústěním do průlehu je navržená sedimentační jímka a vsakovací šachta 
(DN 2m). 
Stoky „4,5,6d“ slouží jako havarijní přepady vsaků (2-7) a jsou vyústěny do stoky 
„2d“. 
Revizní šachty jsou celoplastové DN 400 – 600 mm s přípojnými hrdly DN150-
300mm. Šachty na stoce „1d“ jsou z  betonových prefabrikátů DN 1000/120 
mm, zakryty litinovými poklopy BEGU DN 600 mm pro zatížení typu  D400. 
Nástupnice šachet bude v celém profilu potrubí včetně žlábku opatřeny 
kameninovým (čedičovým) obložením s protiskluzovou úpravou třídy R11 DIN 
51130. Ocelová stupadla budou s plastovým povlakem. Poklopy šachet budou 
kopírovat niveletu komunikace, skruže se utěsní elastomerním těsněním 
(vodotěsnost dle ČSN EN).  
Vsakovací šachty (Šv) budou vybudovány z betonových prefabrikátů DN 1,5-
2,0m o uvažované hloubce 5,5m (viz. HG posudek - rajon A, B), respektive hl. 
2,5 m (rajon C). Všechny vsakovací šachty (Šv) budou vybaveny 
bezpečnostními přepady do havarijní stoky „2d“. 
ORL SOL 2/4M - jedná se o sorpční plastové odlučovače s pojezdnou mříží a 
budou sloužit jako ochrana spodních spodních před vyústěním do vsaků v 
případě havárie.  
Vsakovací průleh bude vybudován jako suchý poldr v rajonu C dle HG posudku. 
Hloubka průlehu činí 0,3m a při dl. 40m a š.3m činí kapacita 36m3. Před dalším 
stupněm PD se předpokládá v této lokalitě provést dodatkové HG sondy k 
upřesnění návrhu tohoto zařízení (viz. posudek ing. Valíček). 
Vyústní objekt (VO) - přepadová a havarijní kanalizace bude vyústěna do 
Frýdeckého potoka.  Objekt bude tvořit betonové čelo s troubou DN 400mm a 
uklidňující žlab z lomového kamene do betonu (š. 0,8/2,1m) se sklonem břehů 
1:2. Žlab bude v otevřeném korytu ukončen betonovou patkou š.0,4/h0,7m a 
navazujícím volně loženým kamenen (LK á 120kg, zaklínovaný) š.0,4m 
Zpevnění břehu se zajistí betonovými prahy. Svahování zpevnění VO a 
otevřeného koryta bude na sebe navazovat (stejný sklon). 
Poznámka: Účelem vybudování havarijní a přepadové kanalizace a VO je 
zajištění odtoku z řešených pozemků této lokality při extrémních srážkách (vyšší 
tabulkové hodnoty oproti ČSN 75 9010). 
 

SO 04 Splašková kanalizace 

 
Účelem stavby je odvedení splaškových vod z části řešené lokality - 1. etapy v 
Šenově, určené pro výstavbu rodinných domů. 
Kanalizace bude vyústěna do vložené šachty (Š1) plánované stoky DN 300 PP 
na ulici Šajarské, jež vyúsťuje do čerpací šachty u Frýdeckého potoka. 
Stavba se nedotýká ochranných pásem zdrojů podzemních vod.  Napojení 
navržené kanalizace se provede do dna vložené šachty (Š1). Dno šachty bude 
vyžlábkováno a opatřeno kameninovým obkladem. 
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SO 05 Vodovod 

 
Území bude zásobeno pitnou vodou prodloužením a zokruhováním těchto 
stávajících vodovodních řadů. V blízkosti řešeného území prochází vodovodní 
řady DN 100 mm PVC v ulici Václavovické a DN 100mm  PE v ul.Šajarské, v 
ulici Volenské prochází 2x vodovod DN 150mm PVC. Vodovody jsou v majetku 
SmVaK Ostrava a.s. Při umísťování staveb jsou respektovány tyto stávající 
veřejné vodovodní řady včetně ochranných pásem. 
V 1. etapě výstavby je navržen vodovodní řad, který propojí stávající vodovody 
DN 100 PVC v ulici Václavovické a DN 100 mm PE v ulici Šajarské. Propojovací 
vodovod (řad "I") je navržen z trub DN 80mm HDPE a bude veden v chodníku 
navržené komunikace, odbočné řady "Ia-d" jsou rovněž z trub DN 80 HD PE s 
ochranným pláštěm   
Napojení na stávající řady se provedou výřezem a vložením odbočné tvarovky 
DN 80 mm.  
Pro možnost odkalení, odvzdušnění a požární zásah jsou na řadech instalovány 
zemní dvojčinné hydranty DN 80 mm (6ks), na konci řadu I“ pak hydrant 
nadzemní DN 80mm (požadavek požárního specialisty). 
Vodovodní řady budou z trub HD PE+ 90x5,4 mm PE 100 SDR11 RC s 
ochranným pláštěm.  
Napojení na stávající vodovod se provede vsazením odbočné TN tvarovky DN 
100/80 mm (tvárná litina). K propojení původního potrubí PVC a PE se použije 
speciálních tvarovek HAWLE č. 0400 DN 100 mm, jištěných proti posuvu.  
 

SO 06 Plynovod 
 
Tento stavební objekt řeší v 1. etapě vybudování STL plynovodu pro výstavbu 
33 rodinných domů v Šenově u Ostravy – lokalita Volenství na parc. č. 5782/12. 
Napojení bude na stávající plynovodní řad STL PE DN 90 na parc. č. 5978 
vedený podél komunikace III/4701 ul. Václavovická parc. č. 5715/1. 
Napojení se provede pomocí navařovací odbočky 90/63. Nový hlavní řad 
plynovodu bude z potrubí lPE 63/5,8 v délce cca 550 m. Plynovodní řad bude 
veden v dlážděném pěším pruhu v komunikaci „obytná zóna“ souběžně 
s vodovodním řadem a vedením VO.  
Přípojky pro napojení RD se nebudou provádět. Před napojením jednotlivých 
parcel musí každý majitel znovu projednat napojení plynovodních přípojek na 
tento řád s RWE. Nový plynovod bude z opláštěného potrubí lPE 63/5,8  SDR 
11, PE 100. Spád potrubí kopíruje terén. 
 

SO 07 Ochrana inž. sítí 

 
Kolem stávající silnice ul. Václavovické  vede kabelová trasa optických a 
metalických kabelů s trubkami HDPE. Jelikož se bude provádět nový sjezd 
z ulice Václavovické k rodinným domkům, musí se kabely ochránit.  
Úprava stávající přímé trasy bude spočívat v uložení nechráněného kabelu a 
trubek HDPE v prostoru nové komunikace do dělených chrániček 110/100 mm – 
jedná se o vedení uložené pod zpevněnou plochou. Na místě se sondami zjistí, 
zda jsou kabely uložen pod novou komunikací v ochranné trubce. Pokud nejsou 
v trubce, je potřebné je chránit. Kabely a trubky HDPE budou v celé trase 
odkopány a uloženy do dělených chrániček 2x PE110/2.  Doplnění chrániček je 
délky 25m pod komunikaci, chránička bude přečnívat do zeleně minimálně 1m. 



 
 
 

8 

Vedle se položí ještě rezervní chránička PE110. Chráničky budou srovnány, a 
pokud vznikne vůle, uloží se hlouběji. Přeložka bude provedena na základě 
smlouvy s majitelem kabelu a provede ji smluvní partner. 
 
Stavba neobsahuje technologii výroby. 
 
 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace projektu a jeho dokončení 
 
Zahájení realizace:  jaro 2016 
Dokončení realizace:  podzim 2020 
 
 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 
Moravskoslezský kraj, obec Šenov u Ostravy 
 
 

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat 

 
V rámci realizace záměru bude investor žádat o vydání územního rozhodnutí 
příslušný stavební úřad – odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu 
Šenov. Stavební povolení na komunikaci bude vydávat odbor dopravy 
Magistrátu města Ostravy jako příslušný speciální stavební úřad. Stavební 
povolení vodních děl vodovodu, splaškové a deštové kanalizace, odlučovače 
lehkých kapalin včetně související jímky, sedimentační jímky, zasakovacího 
průlehu včetně související kanalizace a výústního objektu bude vydávat odbor 
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. 
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II. Údaje o vstupech 
 

1. Zábor půdy 
 
Zájmové území je v současné době zemědělsky obhospodařované. 
Hlavní pozemek pro stavbu parc.č. 5782/12 k.ú. Šenov u Ostravy je veden jako 
orná půda s ochranou ZPF. Dle koordinovaného stanoviska a koordinovaného 
závazného stanoviska vydaného Magistrátem města Ostravy, které je součástí 
přílohy, byl udělen souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF 
v rozsahu 0,5950 ha. 
Další pozemky dotčené stavbou parc.č. 5715/1, 5715/2, 5793 jsou vedeny jako 
ostatní plocha. Přes další pozemky s ochranou ZPF  parc.č. 5978 a 5795 jsou 
vedeny přípojné trasy inž. sítí. Pozemek parc.č. 5170/14, na kterém je umístěn 
výústní objekt, je veden jako vodní plocha.  
 
 

2. Odběr a spotřeba vody 
 
Celé území obytné zóny bude zásobeno pitnou vodou prodloužením a 
zokruhováním těchto stávajících vodovodních řadů ve správě SmVaK Ostrava, 
a.s.: 
- 2 x DN 150 v ulici Volenská 
- DN 100 v ulici Václavovická 
- DN 100 v ulici Šajarská 
 
Bilance potřeby pitné vody pro navrženou zástavbu: 
Je uvažováno s hodnotami 140 l/den,ob. 
Celkem území = 121 RD = 121 bytů = max. 363 ekvivalentních obyvatel 
Počet EO = 363 obyvatel 
průměrná potřeba vody: Qp = 363 * 0,140 m3/ob.,den = 50,82 m3/den 
max. denní potřeba vody: Qm= 50,82 m3/den * 1,4 = 71,148 m3/den 
max. hodinová potřeba vody: Qh = 71,148 m3/den * 1,8 = 128,0664 m3/den = 
1,48225 l/s 
 
Pro 1. etapu výstavby s plánovaným počtem 33 RD je spočítána potřeba pitné 
vody 
1 RD – 4 osob 
Qr =  4 osob á 46 m3 = 184 m3/rok 
tj. průměrně  0,504 m3/den, max. (kd 1,25)      0,630 m3/den 
33 RD –132 osob 
Qr  =  33RD =132 osob á 46 m3/os. rok  =  6072 m3/rok 

                tj.  průměrně Qd = 16,64 m3/den 
                max (kd 1,25)  Qhmax = 20,80 m3/den   

      Kapacitní průtok řadem  – dle ČSN  
      RD - pro 66x U, 33x (WC, D, V, SK, AP) 

      Q dim2  = xnq2  = (0,33+6,6+2,97) =  3,15 l/s  
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3.  Surovinové a energetické zdroje 
 

Zemní plyn 
 
Zásobování území je řešeno napojením na stávající plynovody STL PE DN 90 v 
trase ulice Václavovická. Stávající trasy VTL plynovodů procházejí 
severovýchodně mimo řešené území a nejsou návrhem dotčeny. Při umísťování 
staveb jsou respektovány stávající trasy veřejných vedení plynovodů včetně 
ochranných pásem. 
Plynovody pro celou stavbu obytné zóny budou navrženy k prodloužení ve třech 
samostatných větvích, bez okruhování. Budou vedeny výhradně ve veřejných 
prostranstvích v trasách nezpevněných ploch zeleně, příp. pod zpevněnými 
plochami komunikací 
Orientační bilance potřeby zemního plynu pro navrženou zástavbu celé obytné 
zóny: 
Výpočtové množství potřeby zemního plynu je provedeno dle směrnice č. 12 - 
“Zásady postupu plánování gazifikace obcí a jejich územních částí”. V každém 
bytě rodinného domu je uvažováno s plynovým vařením, s ohřevem teplé vody 
TUV a s plynovým vytápěním. 
Celkem je v území obytné zóny navrženo 121 RD = 121 bytů = max. 363 
obyvatel 
spotřeba plynu na 1 byt v RD = 5,0 m3/hod 
počet bytů v RD = 121 bytů v RD 
celková spotřeba QRD = 121 bytů * 5,0 m3/hod = 605 m3/hod 
 

Elektrická energie 
 
Bilance potřeby elektrické energie pro navrženou zástavbu pro celou obytnou 
zónu: 
Vytápění bytů není uvažováno jako elektrické (např. přímotopy), ale jako 
plynové. Předpokládaná elektrizace je „A“ a „B“. V objektech bydlení bude 
elektrické energie používáno zejména k napojení běžných elektrických 
spotřebičů a k vaření. 
Celkem je v území navrženo 121 RD = 121 bytů 
spotřeba cca na 1 byt = 9 kW 
soudobost = 0,7 
soudobý příkon (kW) = počet bytů * spotřeba/1 byt * soudobost = 103 * 9 * 0,7 = 
cca 648,9 kW 
jištění na 1 byt = 25 A / 3F 
předpokl.jištění pro lokalitu = počet bytů * 25 A = 121 * 25 = 3 025 A 
 

Veřejné osvětlení 
 
Bilance spotřeby elektrické energie na osvětlení veřejných ploch a prostranství 
pro celou obytnou zónu: 
Pro propočet nároků na spotřebu elektrické energie je uvažováno uliční 
osvětlení v intervalu cca 27 m 
délka osvětlovaných komunikací = 525+560+585+335+300+310 = 2 615 m 
prům. šířka osvětlovaných zpevněných ploch = cca 5,5-6,0 m 
prům. interval osvětlovacích bodů = 27 m 
umístění VO = jednostranně 
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zdroj =70 W 
2 615 : 27 = 97 ks osvětlovacích bodů 
celkem cca 97 ks VO * 70 W = 6,79 kW 
Celkový předpokládaný nárůst spotřeby elektrické energie pro veřejné osvětlení 
navržených veřejných prostranství s komunikacemi je přibližně 6,8 kW. 

 

4.  Nároky na dopravu 
 

Dopravní napojení řešeného území obytné zóny je na stávající nadřazenou 
komunikační síť města – ulici Václavovickou. 
Vybudováním nových komunikací včetně parkovacích a odstavných ploch dojde 
k zajištění dopravní obslužnosti budované obytné zóny.  
 
 
 

 
 

Místo pro napojení komunikace v obytné zóně – ulice Václavovická 
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III. Údaje o výstupech 
 

Emise do ovzduší 
 
Při výstavbě budou plošným zdrojem znečištění ovzduší emise prachu (při 
provádění zemních prací, ze skládek sypkých materiálů aj.). Působení těchto 
zdrojů bude časově omezené a budou dodržována všechna opatření ke 
snižování prašnosti. Plošným zdrojem emisí bude rovněž provoz stavebních 
mechanismů a pohyb nákladních a osobních vozidel na staveništi. Zdrojem 
znečištění ovzduší v místě stavby bude provoz osobních vozidel a vozidel 
obsluhy území. Bude nutné provádět pravidelné čištění vozovky na dopravní 
trase, aby se zamezilo šíření prachu do okolí a omezovat prašnost v místě 
stavby (zkrápění apod.).  
Po dokončení stavby zdrojem znečištění ovzduší v obytné zóně bude provoz 
osobních vozidel, vozidel zásobování a obsluhy území.  
 
Odpadní vody 
 
Dešťová voda bude odvedena do vsaků s odvodem přebytečné vody do 
Frýdeckého potoka; splaškové vody budou kanalizací svedeny do vložené 
šachty stoky DN 300 PP na ulici Šajarské, jež vyúsťuje do čerpací šachty u 
Frýdeckého potoka 
 
Výpočet množství splaškových vod odváděných do kanalizace  
 
Hydrotechnické výpočty - splaškové vody (I. etapa) 
ČSN 75 6101, zákon 274/2001 Sb., Vyhláška č.428/2001  
                                        
Odpadní vody                 Qr  =  33RD =132 osob á 46 m3/os.rok  =  6072 m3/rok 
                tj.  průměrně Qd                                                           =  16,64m3/den 
                      max (kd 1,25)  Qhmax                                            =  20,80 m3/den     
max.hod odtok   Qh  =     16640 l / 24 x kh 5,66           =  3924,3 l/hod (1,09 l/s) 
Přínos znečistění dle BSK5 
L= 16640/150 x 60 =               6656 g/den BSK5 (tj. 2429,4kg/rok)     
 
Výpočet množství dešťových vod  
 
Dešťové vody + vsak – 1. etapa, dle ČSN 75 6101,  ČSN 75 9010,  HG 
posudek, údaje HMÚ 
  
Vsakovací zařízení je navrženo na zadávací údaje  
- dlouhodobý srážkový úhrn:              746 mm/rok 
- plocha odvodňovaných komunikací a chodníků:          4430 m2 
                                     Plocha Ared =   4430 x 0,8 =     3544 m2 
 
Roční odtok srážek do vsaku: 
                                     Vr = 0,746 m3 x 3544m2 =  2643,8 m3/rok 
                                                              
Požadovaná retence dle HG posudku: 13m3 odpovídá 400m2 plochy 
komunikace 
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Návrh retence – skutečné objemy šachet Šv 
              1x šachta DN 1,5m/hl.5,5m/už.hl.4,6m:   V=  8,12 m3 
              1x šachta DN 2,0m/hl.5,5m/už.hl.4,6m:   V= 14,44 m3 
 
Vsak 1 – potřebná retence: Plocha komunikace A1=552 m2 
                                            Retence V = 552/400 x13m3= 17,94 m3 
       - navržená retence: Vskut: 8,12+14,44m3 = 22,56 m3 
Vsak 2 – potřebná retence: Plocha komunikace A2=563 m2 
                                             Retence V = 563/400 x13m3= 18,3 m3 
       -  navržená retence: Vskut: 8,12+14,44m3 = 22,56 m3 
Vsak 3 – potřebná retence: Plocha komunikace A3=608 m2 
                                             Retence V = 608/400 x13m3= 19,76 m3 
       -  navržená retence: Vskut: 8,12+14,44m3 = 22,56 m3 
Vsak 4 – potřebná retence: Plocha komunikace A4=624 m2 
                                             Retence V = 624/400 x13m3= 20,24 m3 
       -  navržená retence: Vskut: 8,12+14,44m3 = 22,56 m3 
Vsak 5 – potřebná retence: Plocha komunikace A5=618 m2 
                                             Retence V = 618/400 x13m3= 20,0 m3 
       -  navržená retence: Vskut: 8,12+14,44m3 = 22,56 m3 
Vsak 6 – potřebná retence: Plocha komunikace A6=102 m2 
                                             Retence V = 102/400 x13m3= 3,3 m3 
       -  navržená retence: Vskut: 8,12 m3 
Vsak 7 – potřebná retence: Plocha komunikace A7=331 m2 
                                             Retence V = 331/400 x13m3= 10,76 m3 
       -  navržená retence: Vskut: 8,12+14,44m3 = 22,56 m3  
 
Odpady 
 
Odpady, které budou vznikat v souvislosti se záměrem, lze rozdělit na odpady, 
které budou vznikat při jeho výstavbě a na odpady vznikající za běžného 
provozu. Nakládání s odpady během výstavby i provozu musí být řešeno v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu 
s příslušnými prováděcími předpisy.  
 
Při stavbě se předpokládá vznik odpadů: 
08 01 11 Odpadní barvy obsahující organická rozpouštědla  

nebo jiné nebezpečné látky     N 
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 

číslem 08 01 11        O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly      O 
15 01 04 Kovové obaly        O 
15 01 06 Směsné obaly        O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo  

obaly těmito látkami znečištěné     N 
15 01 06 Směsné obaly        O 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny 
  a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami  N 
17 00 00 Stavební a demoliční odpady      O 
17 01 01 Beton         O 
17 02 01 Dřevo         O 
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17 02 03 Plasty         O 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet     N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   O 
17 04 05 Železo a ocel        O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10     O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03    O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01  
  a 17 06 03         O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
               pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03    O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad      O 
20 03 99 Komunální odpad jinak blíže neurčený     O 

 
Odpady, které by mohly vznikat při provozu záměru: 
13 05 03 Kaly z lapáků nečistot       N 
20 01 01 Papír a lepenka        O 
20 01 02 Sklo          O 
20 01 39 Plasty         O 
20 01 40 Kovy         O  
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad     O  
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad    O  
20 03 01 Směsný komunální odpad      O 
20 03 03 Uliční smetky        O 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
  

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území 

 
Dosavadní zemědělské využívání řešeného území se realizací záměru změní. 
Hlavní pozemek parc.č. 5782/12 je pozemek s ochranou ZPF. Dle 
koordinovaného stanoviska a koordinovaného závazného stanoviska byl vydán 
souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF v rozsahu 0,5950 ha pro 1. 
etapu stavby. 
Řešený záměr je situován do oblasti mezi ulicemi Volenská, Václavovická, 
Šajarská v jižní až jihozápadní části katastrálního území města Šenova u 
Ostravy. 
Dle Územního plánu obce Šenov se dotčené pozemky nachází ve funkční zóně 
„zóna smíšená – obytná, živnostenská, venkovská U – S“ a „zóna krajinné 
zeleně N – Z“. Zároveň se tyto pozemky nacházejí z části v zastavitelné ploše, 
určené pro bydlení, z části v zastavěném území a z části v nezastavěném 
území. 
Vzhledem k tomu, že v zájmovém území řešené lokality jsou evidovány záměry 
na výstavbu samostatných rodinných domů, a to zejména v návaznosti na 
zastavěné území v jižní a západní části lokality, investor se rozhodl využít tuto 
plochu pro zástavbu rodinnými domy včetně vybudování komunikací 
s napojením na stávající komunikační systém v obci a pro napojení rodinných 
domů vybudovat inženýrské sítě s napojením na stávající sítě v této lokalitě 
obce.  

 
2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 

území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 
 
Ovzduší 
- klimatické faktory 
Celé území leží v mírně teplé klimatické oblasti. Klima je charakteristické 
dlouhým a teplým létem a mírnou zimou. 
- kvalita ovzduší 
Dle změny č.14 Územního plánu Šenova celé území je negativně ovlivněné ve 
smyslu dlouhodobě nevhodného životního prostředí. Průkazné údaje poskytuje 
blízká měřící stanice Českého hydrometeorologického ústavu THAR, Havířov 
umístěna v lokaci Nádražní, Havířov. Z měření imisních limitů vyplývají 
dlouhodobě negativní hodnoty. 
Geofaktory 
Celé území Šenova leží v geomorfologickém celku Ostravská pánev. Ta se dělí 
na několik dílčích částí - okrsků. Severní část Šenova zaujímá Orlovská plošina, 
jižní část pak Havířovská plošina. Geologická stavba je pestrá. V Šenově 
najdeme glaciální, fluviální i eolické sedimenty. Z nerostného bohatství je zde 
výskyt černého uhlí, zemního plynu a cihlářských surovin. 
Stavební lokalita leží v rovinatém území s velmi mírným severovýchodním 
spádem směrem k Frýdeckému potoku, který tvoří východní hranici zájmového 
území. Potok protéká z jihu na sever a po soutoku s Dolní Datyňkou u 
Volenského rybníka se dále vlévá do Lučiny. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsk%C3%A1_p%C3%A1nev
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Orlovsk%C3%A1_plo%C5%A1ina&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hav%C3%AD%C5%99ovsk%C3%A1_plo%C5%A1ina&action=edit&redlink=1
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Nejvyšší nadmořská výška pozemku (jihozápadní část zájmového území) je cca 
257,5 m n.m., nejnižší (východní část zájmového území – mimo Frýdecký potok) 
je cca 237,5 m n.m. Svah klesá pravidelně, ve směru Z – V (od ul. Václavovická 
směrem k Frýdeckému potoku). 
Hydrogeologie 
Území Šenova patří k úmoří Baltského moře. Osu Šenova tvoří řeka Lučina. Na 
východě řešeného území se nachází Frýdecký potok (pramenící v Sedlištích a 
vlévající se do Venclůvky). 
Biologické poměry  
V Šenově se nacházejí dva lesní komplexy - Pežgovský les a Babčok. Na území 
jsou dvě významné lokality, a to sice Stará pískovna (na hranicích s 
Václavovicemi) a Mokřad u Rondelu (na hranicích s Havířovem) s výskytem 
čolka velkého.  
Území určené k výstavbě obytné zóny je nyní využíváno jako pole. Realizace 
projektu nebude významně ovlivňovat žádnou složku životního prostředí. 
Krajina 
Nyní je lokalita i okolní krajina zkulturněna. Dotčený pozemek je zemědělsky 
využíván, v blízkosti jsou silniční a železniční komunikace, průmyslová zóna.  
Východní část obytné zóny bude situována do údolní nivy Frýdeckého potoka, 
která je významným krajinným prvkem. Ta je vymezena jako niva s přírodním a 
zemědělským charakterem. Stavbou výústního objektu dešťové kanalizace 
bude také přímo dotčen vodní tok Frýdecký potok, který je rovněž významným 
krajinným prvkem. Stavbou nebude dotčen územní systém ekologické stability. 
V místě a v těsné blízkosti stavby rostou dřeviny (topolová alej podél ulice 
Šajarské a břehový porost Frýdeckého potoka). Stavba výústního objektu 
dešťové kanalizace si vyžádá kácení 1 stromu. 
Celé území je mírně svažité směrem k východu (převýšení cca 18 m na délce 
cca 560 m, tj. sklon páteřní komunikace kopírující terén od 2 do 5%). 
Obyvatelstvo 
V Šenově žije cca 6 042 obyvatel, bydlících převážně v rodinných domcích. 
 
 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Baltsk%C3%A9_mo%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C4%8Dina_(%C5%99eka)
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 
  

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z 
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 

 

Vliv na obyvatelstvo bude pozitivní – dle zájmů obyvatelstva dojde k vytvoření 
ploch pro individuální výstavbu rodinných domů včetně napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu v obci.  
Vlivy na ovzduší budou pozitivní – je navržena vhodná organizace dopravy, kdy 
po dokončení výstavby celé obytné zóny dojde k propojení navrhovaných 
komunikací v obytné zóně s okolními stávajícími komunikacemi – ulicemi 
Václavovická, Volenská a Šajarská; pro návštěvníky lokality jsou na plochách 
veřejných prostranství navržena vhodná místa pro odstavení jejich vozidel, 
zároveň jsou do těchto prostranství situovány plochy pro umístění nádob TKO. 
Vlivy na hlukovou situaci – výstavbou parkovacích míst na veřejných 
prostranstvích a zajištěním parkování vozidel majitelů RD na jejich pozemcích 
výrazně neovlivní hluk v lokalitě. 
Vlivy na povrchové a podzemní vody - při stavbě bude dotčena povrchový tok 
Frýdecký potok, do kterého je zaústěn výústní objekt dešťové kanalizace. 
Vlivy na půdu – nyní se jedná o zemědělsky využívanou plochu s ochranou 
ZPF, proto stavba si vyžádá odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje - bez vlivu. Vlivy na faunu, flóru a 
ekosystémy – v lokalitách se nevyskytují zvláště chráněné druhy živočichů a 
rostlin. 
Vlivy na krajinu - chráněná území a prvky územního systému ekologické stability 
nebudou dotčeny. Významné krajinné prvky v obci a blízkém okolí jsou větrné 
mlýny (4 na Škrbeni) z roku 1911-1922, meandry řeky Lučiny – ekologicky 
cenné území, zahrnuté do územního systému ekologické stability (ÚSES), 
systém rybníků – z nich největší: Košťálovský a Volenský, potok: Frýdecký, 
Datyňka, les: Pežgovský, lesní komplex Bobčok 
 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasažení území a populaci 
 
V okolí dotčených pozemků se nachází individuální výstavba rodinných domů, 
doplněna stavbami občanské vybavenosti či blízká průmyslová zóna. Významné 
negativní vlivy projektu na životní prostředí nebyly zjištěny. Jako pozitivní pro 
obyvatele byla specifikována možnost individuální výstavby rodinných domů 
 

 
3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících 

státní hranice 
 
Vlivy nepřesáhnou hranice města Šenov. Vlivy přesahující státní hranice se 
nevyskytují. 
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4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech 
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis 
kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné 

 
Kácení dřevin (1 stromu) bude prováděno v mimovegetačním období.  
V obytné zóně bude doplněna na plochách veřejných prostranství vhodná zeleň 
(keře, stromy). 
 
 
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 

vyskytly při specifikaci vlivů 
 
Při specifikaci vlivů se zatím nevyskytly žádné podstatné neznalosti a 
neurčitosti, které by bránily hodnocení vlivů projektu na životní prostředí. 
 
 
 
 
 
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
Nebyly navrhovány jiné varianty – návrh vycházel ze schválené Územní studie 
Šenov – Volenství, která byla zahrnuta do Územního plánu obce Šenov.  
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 

 
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 
 
 

1a. Umístění stavby na území města  
 
 
 

 
 
 
 

 
1b. Katastrální situační výkres – viz str. 20 
 
 
 
 
1c. Celková situace stavby – viz str. 21  
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1b. Katastrální situační výkres  
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1c. Celková situace stavby  
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2. Další podstatné informace oznamovatele 
 

B. Souhrnná technická zpráva 
 

k projektu „Komunikace a inženýrské sítě pro RD 

v lokalitě Šenov – Volenství, 1 .etapa“ 
 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 
 

Stavba obytné zóny se nachází mezi ulicemi Volenská (severní hranice území), 
Václavovická (západní ohraničení stavby), Šajarská v jižní až jihozápadní části 
katastrálního území města Šenova u Ostravy. 

 

 
 

Pozemek je rovinatý s velmi mírným severovýchodním spádem směrem k 
Frýdeckému potoku, který tvoří východní hranici zájmového území. Na jižním okraji 
pozemku dotčeného stavbou jsou pozemky s individuální zástavbou rodinnými domy. 

Převážná většina řešeného území je v současné době nezastavěná, zemědělsky 
využívaná pro pěstování zemědělských plodin a tato zemědělská orná půda je 
odvodněna. 

Přístup na pozemky 1. etapy stavby je ze stávajících zpevněných komunikací – 
silnice III/4701 ul. Václavovická a navazujících místních komunikací v obci Šenov. 

Po obvodu stavebního pozemku vedou inženýrské sítě, které byly zakresleny dle 
podkladů jejich správců.  
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b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 
Společností AQD-envitest byl v listopadu 2012 proveden hydrogeologický průzkum 

pro účely vsakování srážkové vody do půdního profilu. Způsob utrácení povrchových 
dešťových vod vychází z provedeného HG průzkumu území (sonda S1-3) a  jeho 
doporučení v HG posudku (ing. Valíček, ing. Smékal).  

Jiné průzkumy nebyly prováděny. 
Pokud se při provádění výkopových prací budou vyskytovat nevhodné zeminy, tyto 

by měly být z prostoru staveniště zcela odstraněny (zejména navážky proměnlivého 
složení), zeminy podmínečně vhodné jako podloží by pak měly být zlepšeny (např. u 
jílovitých zemin je vhodná úprava vápnem, u nesoudržných zemin pak mechanické 
zlepšení promícháním s granulometricky odlišnou zeminou, za účelem zlepšení 
zpracovatelnosti, snížení vlhkosti, snížení namrzavosti a zvýšení pevnosti), případně 
vyměněny za únosnější zeminu s lepšími fyzikálně-mechanickými parametry. Takto 
upravená základová spára by měla být uhutněna na požadovanou únosnost (dle TP 170) 
a následně by na ní měly být provedeny kontrolní statické zatěžovací zkoušky, za účelem 
zjištění parametrů Edef2 a poměru Edef2/Edef1. Na základě výsledků zkoušek únosnosti 
se provede případná sanace podloží – způsob úprav navrhne geotechnik. 

Dále byla provedena prohlídka zodpovědného projektanta na místě stavby. 
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Ochranná pásma stávajících inženýrských sítí budou respektována. Na základě 

vyjádření existence sítí jednotlivých správců byla zjištěna tato ochranná pásma: 

 ČEZ Distribuce a.s. – dle vyjádření č. j. 0100456898 ze dne 21.08.2015 se 
v zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické 
zařízení – nadzemní a podzemní sítě NN; ochranné pásmo činí 1 metr po obou 
stranách krajního kabelu kabelové trasy 

 ČEZ ICT Services a.s. – dle vyjádření č.j. 0200351250 z 21.08.2015 se na 
zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti 

 plynovod – dle vyjádření správce RWE Distribuční služby s.r.o. č.j.  
5001168959 ze dne 21.08.2015 se v zájmovém území nebo jeho blízkosti se 
nachází provozovaná plynárenská zařízení v jeho vlastnictví nebo správě; stavbou 
bude dotčen STL plynovod s ochranným pásmem 1,0 m na obě strany potrubí   

 vodovod, kanalizace – dle vyjádření správce SmVaK Ostrava a.s. č. j. 
9773/V014173/2015/KA ze dne 14.09.2015  stavbou dojde ke střetu s vodovody 
DN 100 PVC v ul. Šajarská a Václavovická; ochranné pásmo u vodovodních a 
kanalizačních řádů do průměru 500 mm včetně činí 1,5 m   

 CETIN a.s. – dle vyjádření společnosti č. j. 671870/15 ze dne 21.08.2015 
dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací, ochranné pásmo SEK je 
stanoveno na 1,5 m po stranách krajního vedení. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Stavba není navržena na poddolovaném území – nachází se mimo toto území.  
Negativní účinky vnějšího prostředí (záplavy, sesuvy půdy, poddolování, seizmicita, 
radon, hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru 
stavby) není potřeba řešit. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 
 
Nepředpokládá se, že by stavba měla negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  
V průběhu stavby dojde k nárůstu hluku v lokalitě stavby, avšak snahou dodavatele 

bude tento hluk a také prašnost a znečištění ploch minimalizovat. 
Způsob utrácení povrchových dešťových vod z navržených zpevněných ploch 

vychází z provedeného HG průzkumu území a jeho doporučení v HG posudku - objekt 
dešťové kanalizace sestává z přívodních kanalizací do vsaku včetně dílčích ORL, 
zasakovacích podzemních zařízení, přepadové havarijní kanalizace vyústěné do potoka a 
povrchového zasakovacího průlehu. Stoka dešťové kanalizace je vyústěna do Frýdeckého 
potoka a slouží jako havarijní přepad ze vsakovacího průlehu a prodloužený úsek bude 
odvádět dešťové vody z území dalších etap. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Požadavky na asanace nejsou. 
Demolice budou zahrnovat odbourání stávajících konstrukcí na pozemku (betonová 

konstrukce) nebo vrstev komunikace v místě napojení. 
Kácení dřevin bude v rámci 1. etapy stavby obytné zóny zahrnovat kácení 1 stromu 

poblíž Frýdeckého potoka (důvodem je výústní objekt dešťové kanalizace). 
 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 
Pozemek 5782/12 je pozemek s ochranou ZPF a k vyjmutí plochy pro výstavbu 

komunikací v 1. etapě výstavby obytné zóny byl koordinovaným stanoviskem a závazným 
koordinovaným stanoviskem Magistrátu města Ostravy dán souhlas s vynětím ploch\y o 
rozloze 0,5950 ha. 

Pozemky s funkcí lesa nebudou dotčeny.  
 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 
 
Navržené komunikace budou navazovat na komunikační systém v této lokalitě, tj. na 

ul. Václavovickou v Šenově.  
Stavba bude napojena na inženýrské sítě v lokalitě – je navržen plynovod (hlavní řád 

bez přípojek) vodovod (dojde k zokruhování lokality Volenství), dešťová voda je odvedena 
do vsaků a do Frýdeckého potoka a splašková kanalizace bude napojena do kanalizační 
šachty budované kanalizace. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 
 
Stavbou související s touto 1. částí výstavby obytné zóny je realizace kanalizační 

soustavy pro veřejnou potřebu splaškové kanalizace stoky “O”, kterou zajišťuje město 
Šenov – splaškové odpadní vody z obytné zóny jsou odvedeny do šachty na této stoce na 
ulici Šajarské, jež vyúsťuje do čerpací šachty u Frýdeckého potoka. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

 
Navržená komunikace a vybudované inž. sítě budou tvoři obytnou zónu pro 

individuální výstavbu cca 100 rodinných domů. V této 1. etapě je vybudována hlavní větev, 
která vede středem celé lokality z ul. Václavovické směrem k ul. Šajarská. Součástí 
výstavby ploch této etapy budou i 4 slepé větve s veřejnými parkovišti a plochami na TKO. 

Stavba má zajistit majitelům budoucích RD příjezd a přístup k jejich parcelám a 
plánovaná výstavba inž. sítí pak možnost napojení RD na technickou infrastrukturu. 

Jedná se o stavbu, která v 1. etapě zahrnuje: 
- zpevněné plochy komunikace v režimu obytná zóna včetně napojení na ul. 
Václavovická a ploch veřejných (parkoviště a plochy na TKO) v rozsahu cca 5985 m2 
- veřejné osvětlení – má zajistit osvětlení navržených zpevněných ploch, délka cca 
850 m 
- dešťová kanalizace – délky cca 650 m s prvky pro zasakování a vyústěním do 
Frýdeckého potoka 
- splašková kanalizace – délka cca 550 m s napojením do budované splaškové 
kanalizace (napojení v ul. Šajarská) 
- vodovod – zokruhování lokality trasou délky cca 560 m mezi vodovody v ul. 
Václavovická a Šajarská 
- plynovod – napojení nové obytné lokality plynovodem dl. cca 545 m na stávající 
plynovod podél ul. Václavovická 
- ochrana inž. sítí – zahrnuje ochranu kabelové trasy CETIN a.s. (bývalá Telefónica 
O2 a.s.) v místě napojení obytné zóny na ul. Václavovická 

 

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
Dle Územního plánu obce Šenov se dotčené pozemky nachází ve funkční zóně 

„zóna smíšená – obytná, živnostenská, venkovská U – S“ a „zóna krajinné zeleně N – Z“. 
Zároveň se tyto pozemky nacházejí z části v zastavitelné ploše, určené pro bydlení, z části 
v zastavěném území a z části v nezastavěném území.  

Pro řešené území je navržen dopravní režim "obytné zóny", tj. místní komunikace 
zklidněné třídy D1, s max. rychlostí 20 km/hod. Charakteristika území je vhodná pro návrh 
dopravního režimu "obytná zóna" s užíváním společného dopravního prostoru chodci, 
cyklisty, motoristy, hrajícími si dětmi, atd. Šířka zpevněné plochy komunikací obytné zóny 
bude 6,0 m mezi obrubníky.  

V této 1. etapě výstavby je řešena jako větev A komunikace mezi ul. Václavovickou a 
ul. Šajarskou. Ve dvou místech této komunikace jsou pak uvnitř obytné zóny navrženy 
jako zvýšené plochy křižovatky 1 a 2 se slepými ulicemi (označeny jako větve C, D, E a F), 
které jsou ukončeny parkovacími plochami P1 – P4. Tyto parkovací stání jsou spojeny 
s plochou pro umístění kontejnerů na TKO. V další etapě výstavby pak budou tyto ulice 
prodlouženy a napojeny na další plánované komunikace v této obytné zóně.  

Větev B této části projektu je budoucí spojnicí mezi větví A a stávající ul. Volenskou. 
Vede souběžně se stávající ul. Šajarská a v této etapě bude vybudována v délce cca 
85,5 m. Stávající komunikace - tzv. Stará Šajarská - v šířce cca 3,0 m zpevněné plochy 
bude výhledově (po dokončení výstavby obytné zóny v celém rozsahu) využívána pouze 
jako samostatná cyklostezka. 
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 
 
Tvarové – směrové řešení je dáno min. šířkami pro průjezdný či průchozí prostor 

zpevněných ploch a vychází z celkového návrhu obytné zóny. 
Barevné řešení je řešeno s ohledem na bezbariérovost, tj. dle vyhlášky č. 398/2006 

Sb. o užívání staveb osobami ZTP – kontrast barevných povrchů vodicích a signálních 
pásů s reliéfním povrchem (s výstupky). 

  

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 
Stavba (novostavba zpevněných ploch) neobsahuje technologii výroby. Dispoziční a 

provozní řešení je dáno návrhem systému komunikací v obytné zóně na základě územní 
studie. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

 výběr hlavních zásad z obecných požadavků zabezpečující bezbariérové  
užívání staveb 

- komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně 
bezpečnostních odstupů  

- výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm 
- komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a 

příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%) 
- povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu 
- přirozenou vodicí linii pro osoby se zrakovým postižením je stěna domu, podezdívka 

plotu, obrubník u trávníku vyšší než 60 mm, zábradlí se zarážkou pro bílou hůl  
- snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem musí být 

opatřen varovným pásem 
- přechody pro chodce a místa pro přecházení musí mít obrubník s výškou maximálně 

20 mm; navazující šikmé plochy pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 
1:8 (12,5%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%) 

 místo pro přecházení 
- na místech pro přecházení se sníženým obrubníkem se u hranice s jízdním pásem (s 

hlavním dopravním prostorem) zřizuje z bezpečnostních důvodů varovný pás (dle 
článku 10.1.3.9 ČSN 73 6110) 

- signální pás se provádí s odsazením 0,3 – 0,5 m od varovného pásu (dle obrázku 50 
změny Z1 normy ČSN 73 6110) 

- pokud místo pro přecházení není možno považovat pro osoby nevidomé a 
slabozraké pro bezpečné, signální pás se neprovádí 

- v místě styku komunikace a sousedícího chodníku proběhne obruba ve výšce 
nejvíce 0,02 m (dle článku 10.1.3.7 ČSN 73 6110) 

 vjezd do obytné zóny  
- v místě zvýšeného zpomalovacího prahu na začátku (konci) obytné zóny u ul. 

Václavovická bude zřízen na šířku vozidlového pásu varovný pás š. 400 mm a 
v návaznosti na něj v pásu pro pěší signální pás š. 800 mm – viz obrázek, vše dle 
pravidel pro bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
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 signální pás 
- označuje orientačně důležité místo, určuje směr chůze  
- šířka 0,8 až 1 m  
- musí být umístěn v prodloužené ose přechodu nejméně v délce 1,50 m (dle článku 

10.1.3.8 ČSN 73 6110) 

 varovný pás 
- označuje hranici trvale nepřístupného nebo nebezpečného prostoru 
- vyznačuje na přechodu (v místě  sníženého  obrubníku) hranici mezi vozovkou a 

chodníkem 
- vyznačuje na chodníkovém přejezdu (v místě sníženého obrubníku) hranici mezi 

vozovkou a chodníkem 
- šířka 0,4 m 
- délka varovného pásu je dána v celé délce sníženého obrubníku s výškou < 0,08 m 

(dle článku 10.1.3.8 ČSN 73 6110) 
- přesah varovného pásu nejméně o 0,80 m na obě strany signálního pásu (dle článku 

10.1.3.8 ČSN 73 6110) 

 materiál pro varovné, signální a hmatné pásy  
- betonová zámková dlažba s výstupky pravidelného tvaru dle 

TN TZÚS 12. 03. 04 
- barevný návrh - barva červená pro plochy dlážděné šedou 

zámkovou dlažbou, barva šedá (bílá) pro plochy 
s asfaltobetonovou konstrukcí 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 
Při užívání komunikací a chodníků platí pravidla silničního provozu. Svislé i 

vodorovné dopravní značení jsou umístěna na dotčených zpevněných plochách a upravují 
tato pravidla. 

 
 



 
 
 

28 

B.2.6 Základní technický popis staveb 

SO 01 Zpevněné plochy 

 
Všeobecně 

Hlavní vozidlové napojení a vjezd do řešeného území je situován pro tuto 1. etapu na 
křižovatce s ul. Václavovickou na západním okraji lokality. 

Větev A komunikace vede od křižovatky s ul. Václavovická směrem na západ až 
k napojení s ul. Nová Šajarská. Úsek ulice Nová Šajarská je označen jako větev B a v této 
etapě je navržen pouze úsek délky cca 85 m. Komunikace vede od konce větve A 
směrem na sever k ul. Volenská, kde bude v dalších etapách zřízena křižovatka, a po 
konec napojovacích oblouků i směrem na jih k dalším plánovaným komunikacím v této 
obytné zóně.  

Na větev A jsou napojeny 4 krátké slepé úseky komunikací v obytné zóně, které pak 
spolu s výstavbou komunikací dalších etap propojí tuto větev s dalšími 2 páteřními 
komunikacemi lokality (souběžnými s větví A).  
Komunikace  

Stávající dopravní režim na obslužných komunikacích v okolí lokality je omezen 
maximální dovolenou rychlostí v zastavěné části obce, tj. max. 50 km/hod. 

Pro řešené území je navržen dopravní režim "obytné zóny", tj. místní komunikace 
zklidněné třídy D1, s max. rychlostí 20 km/hod. Charakteristika území je vhodná pro návrh 
dopravního režimu "obytná zóna" s užíváním společného dopravního prostoru chodci, 
cyklisty, motoristy, hrajícími si dětmi, atd. Šířka zpevněné plochy komunikací obytné zóny 
bude 6,0 m mezi obrubníky. 

Příčný práh na vjezdu do obytné zóny bude proveden jako stavební v délce 6,0 m 
tak, aby při nájezdu osobního automobilu na příčný práh nevznikal nežádoucí zvýšený 
hluk z dopravy. Vjezd do obytné zóny bude patřičně osvětlen (např. osvětlení "zebra") a 
označeny příslušnou svislou dopravní značkou. 

V této 1. etapě výstavby je řešena jako větev A komunikace mezi ul. Václavovickou a 
ul. Šajarskou. Ve dvou místech této komunikace jsou pak uvnitř obytné zóny navrženy 
jako zvýšené plochy křižovatky 1 a 2 se slepými ulicemi (označeny jako větve C, D, E a F), 
které jsou ukončeny parkovacími plochami P1 – P4. Tyto parkovací stání jsou spojeny 
s plochou pro umístění kontejnerů na TKO. V další etapě výstavby pak budou tyto ulice 
prodlouženy a napojeny na další plánované komunikace v této obytné zóně. 

Větev B této části projektu je budoucí spojnicí mezi větví A a stávající ul. Volenskou. 
Vede souběžně se stávající ul. Šajarská a v této etapě bude vybudována v délce cca 
85,5 m. Stávající komunikace - tzv. Stará Šajarská - v šířce cca 3,0 m zpevněné plochy 
bude výhledově (po dokončení výstavby obytné zóny v celém rozsahu) využívána pouze 
jako samostatná cyklostezka. 
Pěší komunikace 

Samostatné pěší komunikace nejsou navrhovány. Pěší trasy budou vedeny 
souběžně s vozidlovými komunikacemi, a to pěším pruhem jako součást společného 
dopravního prostoru "obytné zóny". Příčný a podélný spád pěších komunikací bude stejný 
s vozidlovými komunikacemi. Také odvodnění pěších pruhů bude provedeno v souladu s 
odvodněním vozovek, tj. do dešťové kanalizace. 

Pěší trasy vedené podél vozidlových komunikací budou splňovat požadavky na 
bezbariérový pěší přístup dle vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
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Pouze krátký úsek od příčného prahu u vjezdu do obytné zóny k ul. Václavovická 
bude řešen jako klasický chodník (převýšení 100 mm nad přilehlou komunikací, ukončení 
varovným pásem u stávající komunikace III/4701). 

Pro chodce směřující z větve A obytné zóny směrem k ul. Šajarské (Staré Šajarské) 
a případně dále k ul. Volenské bude v návaznosti na pěší pás přes místo pro přecházení 
na větvi B zřízen průchod - spojovací chodník š. 3,0 m - na tuto ulici, aby byla zajištěna 
jejich bezpečnost a nepohybovali se mezi vozidly po navržené větvi B (ta nemá navržen 
pěší pás, pouze vozidlový). 
Parkoviště a plochy pro kontejnery TKO 

Režim obytné zóny vyžaduje jednoznačné vymezení parkovacích míst. Plochy 
veřejných parkovišť jsou navrženy výhradně ve veřejných prostranstvích s komunikacemi, 
a to jako parkovací plochy s kolmým stáním umístěné podél komunikace. Parkoviště jsou 
situována v blízkosti veřejných ploch zeleně a křižovatek navržených obytných ulic. 

Počet parkovacích míst je dán výpočtem v rámci zpracované územní studie a 
vycházel z návrhové bilance počtu bytů a obyvatel v cílovém stavu po výstavbě celé 
lokality. V rámci územní studie bylo navrženo max. 19 stání, a to ve čtyřech stanovištích 
po 4 - 5 stáních. V této 1. etapě jsou podél slepých větví komunikací navrženy 4 parkovací 
plochy P1 – P4, každé o kapacitě 5 parkovacích míst + 1 stání vyhrazeno pro osoby ZTP. 
Tato vyhrazená parkovací místa v obytné zóně budou vyznačena vodorovným a svislým 
dopravním značením. Na tato parkovací místa navazuje plocha pro umístění kontejnerů 
na tříděný komunální odpad (TKO). Celkově je v této 1. etapě navrženo 24 parkovacích 
stání, z toho 4 jsou vyhrazena pro osoby ZTP. 
Konstrukční a materiálové řešení 

Dimenzování podkladních vrstev komunikací a zpevněných ploch parkovišť, 
chodníků, kontejnerových ploch a zpomalovacích prahů (zvýšených křižovatek) včetně 
materiálového a konstrukčního řešení jednotlivých částí (komunikace v režimu obytná 
zóna s pěším a vozidlovým pruhem) je navrženo dle TP 170. 

Vjezdy na budoucí parcely budou řešeny jako kolmé na komunikaci a budou řešeny 
v rámci samostatné projektové dokumentace individuální výstavby RD, příp. budou mít 
upraven obrubník v rámci této stavby – pokud již bude známo umístění vjezdu na parcelu. 

Dimenzování podkladních vrstev komunikací je navrženo dle předpokládaného 
zatížení od pravidelného provozu osobních automobilů do 3,5 t a nepravidelného vjezdu 
těžkých nákladních vozidel (svozová vozidla komunálního odpadu, stěhovací vozy, údržba 
komunikací, záchranná technika apod.). 

Komunikace v režimu „obytná zóna“ jsou navrženy v šířce 6,0 m mezi obrubami jako 
obslužné dvoupruhové obousměrné komunikace. Jejich zpevněná plocha je tvořena 
vozidlovým pruhem šířky 4,5 m a pruhem pro pěší v šířce 1,5 m. Oba pruhy budou 2% 
vyspádovány k silniční obrubě podél vozidlového pásu, kde budou osazeny uliční vpusti 
v předepsaných vzdálenostech – řeší SO 03 Dešťová kanalizace. Podélné spádování 
komunikací bude v maximální možné míře kopírovat stávající nivelety terénu. 

Pěší pruh bude vydlážděn v šířce 1,5 m, a to jako konstrukce rozebíratelná ze 
zámkové dlažby. Vozidlový pruh je navržen jako konstrukce nerozebíratelná - 
asfaltobetonová. Parkoviště a plochy pro kontejnery na TKO jsou navrženy jako dlážděné 
ze zámkové dlažby.  

Zpomalovací prahy na vjezdech do obytné zóny budou provedeny jako stavební v 
délce 6 m tak, aby při nájezdu osobního automobilu na příčný práh nevznikal nežádoucí 
zvýšený hluk z dopravy. Konstrukčně jsou navrženy jako dlážděné ze zámkové dlažby.  

Komunikace v místě napojení na ul. Václavovickou bude asfaltobetonová se 
skladbou stejnou jako vozidlový pruh komunikace v obytné zóně.  
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B.2.7 Technická a technologická zařízení 

B.2.7.1 SO 02 Veřejné osvětlení 

 
V tomto projektu je řešeno veřejné osvětlení komunikace s chodníkem v nové 

zástavbě rodinných domů Šenov – Volenství. Jedná se o první etapu zástavby dané 
lokality. Nové osvětlení bude napojeno samostatně z nového rozváděče RVO a bude 
navazovat v budoucnu na stávající veřejné osvětlení.   

Základní technické údaje: 
Rozvodná soustava 3 PEN stř 5O Hz 400 V/TN-C 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: izolací, přepážkami, kryty 
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
Základní ochrana: izolací, přepážkami, kryty 
Ochrana při poruše: ochranným pospojováním a automatickým od zdroje dle ČSN 

332000-4-41 ed.2. v souladu s články 411.3 až 411.6  
Instalovaný výkon 1,8 kW 
Roční spotřeba 7,2 MWhod/rok 
Jištění bude provedeno proti zkratu a přetížení pojistkami. 
Stanovení prostředí  
Projektovaná el. zařízení jsou navržena a zvolena v souladu s ČSN 33 2000-3 a 

ČSN 33 2000-7-714 s ohledem na vnější vlivy, jimž mohou být zařízení vystavena. V 
souladu se článkem 714.32 této normy jsou pro veřejné osvětlení stanoveny tyto vnější 
vlivy  se o tyto vnější vlivy: AA2, AA4, AB2, AB4, AC1, AD3, AE2, AF2, AK1, AL1,AN3, 
AQ3, AR4, AS3 ,  

Jedná se o prostor zvlášť nebezpečný. 
Technické řešení 
 V rámci projektu veřejného osvětlení je řešeno veřejné osvětlení kolem nové 

komunikace a chodníků u rodinných domků včetně rozváděče RVO. Jedná se o 
1. etapu výstavby veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení bude provedeno 26 ks 
stožáry, délka trasy vedení veřejného osvětlení je 870 m.  

Napájení RVO 
Napojení bude provedeno do hlavní domovní skříně veřejného osvětlení HDS. 

Napojení HDS bude provedeno firmou ČEZ Distribuce a.s. na základě smlouvy o 
smlouvě budoucí mezi investorem a ČEZ Distribuce a.s. Napojení HDS bude napojeno 
na nové rozvody řešené v rámci kabelových rozvodů pro rodinné domy.  Z HDS bude 
napojen kabelem CYKY 4x25mmm2 rozváděč RVO, který se umístí vedle ní.  

Napájení VO 
Pro napájení nového osvětlení bude instalován nový rozváděč RVO, který bude 

sloužit pro napojení veřejného osvětlení. Nyní v tomto prostoru není žádné veřejné 
osvětlení. Rozváděč RVO bude instalován ve veřejném prostoru.  Rozváděč bude 
sloužit pro napojení i ostatních svítidel v prostoru další výstavby – výhled v územním 
plánu. Rozváděč RVO bude plastový včetně plastového pilíře a základu. Bude to 
kompletní celek, který se zabuduje do země. Rozváděč bude typový se čtyřmi vývody, 
s měřením elektrické energie.  V rozváděči je i skříň s měřením el. energie. Napájecí 
rozvody veřejného osvětlení budou provedeny CYKY 4-Jx16 mm2. 

Osvětlení 
Návrh typu svítidel bude provedeno v DSP výpočtem osvětlení dle platných norem 

s ohledem na účinnost svítidel a potřebnou intenzitu osvětlení pro dané okolí.  
Nové osvětlení kolem komunikace bude provedeno bezpaticovými osvětlovacími 

stožáry výšky 5 m, na kterých se uchytí jednoramenný výložník.  Nová svítidla budou s 
 výbojkou 70W, sodíková výbojka GE, E40, 70W. Sloupy výšky 5m budou umístěny 
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vedle komunikace min. 0,6m od ní. Sloupy výšky 5m budou vetknuty do betonových 
základů hloubky 1m provedených z betonové trubky vnitřní průměr  200mm a z betonu 
a písku. 

Napojení nových osvětlovacích stožárů bude provedeno z nového rozváděče RVO 
kabelem CYKY 4-Jx16mm2 uloženým ve výkopu. Budou vyvedeny tři větve, na které 
se v budoucnu budou připojovat další osvětlovací sloupy v dalších etapách.  Sloupy 
nebudou úplně zokruhovány. Po dostavbě celé lokality RD bude možné propojení na 
stávající  VO na stávajících komunikacích, pokud to bude obec Šenov požadovat. 
Kabel bude mezi sloupy uloženy v ochranné trubce.  

Napojení těchto nových stožáru bude provedeno kabelem CYKY 4-Jx16 mm2, 
uloženým ve výkopu. Kabel bude uložen v travnaté ploše 0,8m, pod chodníkem 
v hloubce 1m, pod komunikací v hloubce 1,2 m. Ochranné pásmo kabelů je 1m.   

 

B.2.7.2 SO 03 Dešťová kanalizace 

 
Účelem objektu je vyřešení odvodu a utrácení dešťových vod z řešené komunikace  

lokality - I. etapy v Šenově-Volenství, určené pro výstavbu rodinných domů. Stavba se 
nachází v jihozápadní části katastrálního území Šenov, v povodí Frýdeckého potoka. 
Nadmořská výška území činí od cca 237,0 do 257,0 m n.m.  Srážkové úhrny jsou 
převzaty z údajů nejbližší stanice v Ostravě Vítkovicích. 

Dle platných norem a vyhlášek vyvstává požadavek o využití dešťových vod v co 
největší míře v místě spadu.  Způsob utrácení povrchových dešťových vod vychází z 
provedeného HG průzkumu území (sonda S1-3) a  jeho doporučení v HG posudku 
(ing. Valíček, ing. Smékal). 

Objekt sestává:  
- z přívodních kanalizací do vsaku, včetně dílčích ORL 
- zasakovacích podzemních zařízení 
- přepadové havarijní kanalizace vyústěné do potoka 
- povrchového zasakovacího průlehu 

Dotčené parcely: p.č. 5170/14, 5795, 5793, 5782 
Zemní práce (1) budou spočívat ve výkopu rýhy pro potrubí s kolmými stěnami dle 

ČSN EN 1610 a ČSN 73 3050. Potrubí bude uloženo do písku (tl.100mm) a další 
vrstvou písku bude odsypáno (tl. 300 mm na vrchol potrubí). Zemní práce v blízkosti 
stávajícího podzemního vedení budou ruční. Rýhy po překopech ve volném terénu 
budou zasypány zhutněným výkopkem, v komunikací se použije zásyp kamenivem, 
struskou apod. Přebytečná kubatura zeminy bude využita v místě pro dorovnání 
terénu nebo odvezena na skládku do 5 km, ornice vrácena na původní místo. 
Minimální krytí potrubí bude 1,2 m od nivelety komunikace. 

Potrubí - kanalizační stoka „1d“ je navržena z trub PP DN 400 mm SN 8 dle DIN 
16 961, ostatní stoky („2-5d") PP DN 200-300mm, přípojná kanalizace od vpustí a do 
vsaku z trub DN 150-200mm. Propojení vsakovacích šachet (vsak 2,5,7) se provede 
drenážkami DN 150 mm. 

Stoka „1d“ je vyústěna do Frýdeckého potoka a slouží jako havarijní přepad ze 
vsakovacího průlehu a prodloužený úsek bude odvádět dešťové vody z území dalších 
etap. Stoka „2d“ je vyústěna do vsakovacího průlehu. Slouží jako havarijní přepad ze 
vsaků (1-7) a v dolním úseku odvádí dešťové vody z plánované komunikace. Před 
vyústěním do průlehu je navržená sedimentační jímka a vsakovací šachta (DN 2m). 
Stoky „4,5,6d“ slouží jako havarijní přepady vsaků (2-7) a jsou vyústěny do stoky „2d“. 

Revizní šachty jsou celoplastové DN 400 – 600 mm s přípojnými hrdly DN150-
300mm. Šachty na stoce „1d“ jsou z  betonových prefabrikátů DN 1000/120 mm, 
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zakryty litinovými poklopy BEGU DN 600 mm pro zatížení typu  D400. Nástupnice 
šachet bude v celém profilu potrubí včetně žlábku opatřeny kameninovým (čedičovým) 
obložením s protiskluzovou úpravou třídy R11 DIN 51130. Ocelová stupadla budou 
s plastovým povlakem. Poklopy šachet budou kopírovat niveletu komunikace, skruže 
se utěsní elastomerním těsněním (vodotěsnost dle ČSN EN). 

Vsakovací šachty (Šv) budou vybudovány z betonových prefabrikátů DN 1,5-2,0m o 
uvažované hloubce 5,5m (viz HG posudek - rajon A, B), respektive hl. 2,5 m (rajon C). 
Všechny vsakovací šachty (Šv) budou vybaveny bezpečnostními přepady do havarijní 
stoky „2d“. 

ORL SOL 2/4M - jedná se o sorpční plastové odlučovače s pojezdnou mříží a 
budou sloužit jako ochrana spodních vod před vyústěním do vsaků v případě havárie. 

Vsakovací průleh bude vybudován jako suchý poldr v rajonu C dle HG posudku. 
Hloubka průlehu činí 0,3m a při dl. 40m a š.3m činí kapacita 36m3. Před dalším 
stupněm PD se předpokládá v této lokalitě provést dodatkové HG sondy k upřesnění 
návrhu tohoto zařízení (viz HG posudek). 

Výústní objekt (VO) - přepadová a havarijní kanalizace bude vyústěna do 
Frýdeckého potoka. Objekt bude tvořit betonové čelo s troubou DN 400mm a 
uklidňující žlab z lomového kamene do betonu (š. 0,8/2,1m) se sklonem břehů 1:2. 
Žlab bude v otevřeném korytu ukončen betonovou patkou š.0,4/h0,7m a navazujícím 
volně loženým kamenem (LK á 120kg, zaklínovaný) š.0,4m Zpevnění břehu se zajistí 
betonovými prahy. Svahování zpevnění VO a otevřeného koryta bude na sebe 
navazovat (stejný sklon). Poznámka: Účelem vybudování havarijní a přepadové 
kanalizace a VO je zajištění odtoku z řešených pozemků této lokality při extrémních 
srážkách (vyšší tabulkové hodnoty oproti ČSN 75 9010). 

 
Stavba se nedotýká ochranných pásem zdrojů podzemních vod. Vody povrchové 

jsou řešeny v této PD dle HG posudku AQD-envitest. Dle ČSN 75 9010 navržené 
odvodnění spadá do staveb oddílu 4.2 b) a  5.1.2b). Ochrana podzemních vod je 
proto řešena instalací ORL, jež jsou předřazeny na odtocích do jednotlivých vsaků. 

 

B.2.7.3 SO 04 Splašková kanalizace 

 
Účelem stavby je odvedení splaškových vod z části řešené lokality - I. etapy v 

Šenově, určené pro výstavbu rodinných domů. Kanalizace bude vyústěna do šachty 
(Š1) projektované stoky DN 300 PP na ulici Šajarské, jež vyúsťuje do čerpací šachty u 
Frýdeckého potoka. 

Zemní práce (1) budou spočívat ve výkopu rýhy s kolmými stěnami dle ČSN EN 
1610 a ČSN 73 3050. Potrubí bude uloženo do písku (tl.100mm) a další vrstvou písku 
bude odsypáno (tl. 300 mm na vrchol potrubí). Zemní práce v blízkosti stávajícího 
podzemního vedení budou ruční. Rýhy po překopech ve volném terénu budou 
zasypány zhutněným výkopkem, v komunikací se použije zásyp kamenivem, struskou 
apod. Přebytečná kubatura zeminy bude využita v místě pro dorovnání terénu nebo 
odvezena na skládku do 5 km, ornice vrácena na původní místo. Minimální krytí potrubí 
bude 1,2 m od nivelety komunikace. 

Potrubí (8) - splašková kanalizační stoka A je navržena z trub PP DN 300 mm SN 8 
dle DIN 16 961. Souběh a křížení s ostatními sítěmi bude v souladu s ČSN 73 6005 a 
dle vyjádření jejich správců. Návrh a provedení kanalizace bude v souladu s výše 
uvedenými ČSN a standardy SmVaK Ostrava. 

Kanalizace bude vyústěna do plánované stoky DN 300 mm (šachta Š1).             
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Revizní šachty jsou z betonových prefabrikátů DN 1000/120 mm, zakryty litinovými 
poklopy BEGU DN 600 mm pro zatížení typu  D400. Nástupnice šachet bude v celém 
profilu potrubí včetně žlábku opatřeny kameninovým (čedičovým) obložením 
s protiskluzovou úpravou třídy R11 DIN 51130. Ocelová stupadla budou s plastovým 
povlakem. Poklopy šachet budou kopírovat niveletu komunikace, skruže se utěsní 
elastomerním těsněním (vodotěsnost dle ČSN EN). 

 
Stavba se nedotýká ochranných pásem zdrojů podzemních vod.  Napojení 

navržené kanalizace se provede do dna vložené šachty (Š1). Dno šachty bude 
vyžlábkováno a opatřeno kameninovým obkladem  

 
V trase kanalizace jsou pro potřebu kontroly průtoku a možnost údržby navrženy 

revizní šachty (Š). Ochranné pásmo kanalizace činí 1,5 m na obě strany potrubí (nelze 
umisťovat stavby a trvalé konstrukce). 

 
V určeném místě napojení na novou stoku „O“ před čerpací stanicí „Šajarská“ – do 

šachty Š1 - byl dle požadavku před ČS navržen podzemní měřící objekt. 

 

B.2.7.4 SO 05 Vodovod 

 
Účelem prodloužení vodovodu pro zajištění pitné vody pro 1. etapu výstavby 33 

RD     v lokalitě Šenov - Volenství. Provedení vodovodu bude v souladu se Zákonem 
č.274/2001 a navazující  Vyhláškou č.428/ 2001.  

Stávající stav - v blízkosti řešeného území prochází vodovodní řady DN 100 
mm PVC v ulici Václavovické a DN 100mm  PE v ul. Šajarské, v ulici Volenské 
prochází 2x vodovod DN 150mm PVC. Vodovody jsou v majetku SmVaK Ostrava a.s. 

Nové řešení - navržený vodovodní řad propojí stávající vodovody DN 100 PVC 
v ulici Václavovické a DN 100 mm PE v ulici Šajarské. Propojovací vodovod (řad "I") je 
navržen z trub DN 80mm HDPE a bude veden v chodníku navržené komunikace, 
odbočné řady "Ia-d" jsou rovněž z trub DN 80 HD PE s ochranným pláštěm.   

    Napojení na stávající řady se provedou výřezem a vložením odbočné 
tvarovky DN 80 mm.  

Pro možnost odkalení, odvzdušnění a požární zásah jsou na řadech 
instalovány zemní dvojčinné hydranty DN 80 mm (6ks), na konci řadu I“ pak hydrant 
nadzemní DN 80mm (požadavek požárního specialisty). 

Zemní práce (1) budou spočívat ve výkopu rýhy s kolmými stěnami dle ČSN 73 
3050. Potrubí bude uloženo do písku (tl.100mm, zrnitost do 22 mm) a další vrstvou 
prohozeného výkopku bude odsypáno (zrno do 63mm). Zemní práce (ČSN 73 3050) v 
blízkosti stávajícího podzemního vedení budou ruční. Rýhy po překopech budou 
zasypány zhutněným výkopkem (pod chodníkem nutné posouzení statika-další stupeň 
PD), konečná úprava terénu bude součástí objektu SO01.  

Potrubí (8) - vodovodní řady budou z trub HD PE+ 90x5,4 mm PE 100 SDR11 
RC s ochranným pláštěm.  

Montáž potrubí a tvarovek bude prováděna v souladu s ČSN a TNV 75 5401, 
75 5402. Spoje potrubí budou svařované (elektrotvarovky PE) a pomoci tvarovek 
přírubových (tvárná litina). Nad potrubí bude ve výkopu položena výstražná folie 
„voda“, pro možnost jeho dodatečného vytýčení kabel CY 4,5mm2 (vyvede se pod 
poklop šoupátek a hydrantů). Před nadzemní hydrant bude instalováno zemní 
šoupátko DN 80 mm. 

Tlaková zkouška bude provedena dle ČSN 75 6911.  
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Po montáži potrubí se provede proplach s dezinfekcí. 
 Kontrola těsnosti spojů se provede dle čl. 9.6 ČSN 75 5911 provozním 

přetlakem – nesmí být zjištěn viditelný únik vody z potrubí.  
Napojení na stávající vodovod se provede vsazením odbočné TN tvarovky DN 

100/80 mm (tvárná litina). K propojení původního potrubí PVC a PE se použije 
speciálních tvarovek HAWLE č. 0400 DN 100 mm, jištěných proti posuvu.  

Stavba se nedotýká ochranných pásem zdrojů podzemních vod. Navržené řady 
budou v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. 

Trasy řadů jsou vedeny v chodnících s rozebíratelným povrchem. Poklopy 
hydrantů a šoupátek budou kopírovat jeho niveletu. Položení nových řadů nevyvolává 
žádné zvýšené požadavky na provoz. Křížení odbočných větví s komunikací je řešeno 
v chráničkách (DN 150 PE). 

 

B.2.7.5 SO 06 Plynovod 

 
Tento stavební objekt řeší vybudování STL plynovodu pro výstavbu 33 

rodinných domů v Šenově u Ostravy – lokalita Volenství na parc. č. 5782/12. Napojení 
bude na stávající plynovodní řad STL PE DN 90 na parc. č. 5978 vedený podél 
komunikace III/4701 ul. Václavovická parc. č. 5715. 

Nový plynovodní řad pro RD se napojí na STL potrubí PE DN 90 vedené v trase 
ulice Václavovická III/4701 na parc. č. 1590. Napojení se provede pomocí navařovací 
odbočky 90/63. Nový hlavní řad plynovodu bude z potrubí lPE 63/5,8 v délce cca 545 
m. Pod stávající komunikaci se provede protlak – na každé straně stávající 
komunikace se vykope protlaková jáma velikosti 2,0x1,5 m a 2,0x1,0 m a hl. 1,3 m. 
protlak bude z PE 100 v délce 9,0 m. Plynovodní řad bude veden v dlážděném pěším 
pruhu v komunikaci „obytná zóna“ souběžně s vodovodním řadem a vedením VO. 

V místech, kde se nový plynovodní řad kříží s dešťovou kanalizaci, bude 
plynovodní řad uložen do chráničky DN 80 dl. 2,0 m, z důvodu nedostatečné svislé 
vzdálenosti při křížení. 

Přípojky pro napojení RD se nebudou provádět. Před napojením jednotlivých 
parcel musí každý majitel znovu projednat napojení plynovodních přípojek na tento 
řád s RWE. Jednotlivé plynovodní přípojky nejsou součástí tohoto projektu. Nový 
plynovod bude z opláštěného potrubí lPE 63/5,8  SDR 11, PE 100. Spád potrubí 
kopíruje terén. Pro provádění plynovodu platí ČSN EN 12 007, ČSN EN 12 327, TP 70 
201 a ČSN 73 6005. Montážní firma musí mít platnou zkoušku svařování plynovodů 
z plastů podle TPG 927 04. 

 

B.2.7.6 SO 07 Ochrana inž. sítí 

 
Kolem stávající silnice ul. Václavovické  vede kabelová trasa optických a 

metalických kabelu s trubkami HDPE. Jelikož se bude provádět nový sjezd z ulice 
Václavovické k rodinným domkům, musí se kabely ochránit.  

Úprava stávající přímé trasy bude spočívat v uložení nechráněného kabelu a 
trubek HDPE v prostoru nové komunikace do dělených chrániček 110/100 mm – 
jedná se o vedení uložené pod zpevněnou plochou. Na místě se sondami zjistí, zda 
jsou kabely uložen pod novou komunikací v ochranné trubce. Pokud nejsou v trubce, 
je potřebné je chránit. Kabely a trubky HDPE budou v celé trase odkopány a uloženy 
do dělených chrániček 2x PE110/2.  Doplnění chrániček je délky 25m pod komunikaci, 
chránička bude přečnívat do zeleně minimálně 1m. Vedle se položí ještě rezervní 
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chránička PE110. Chráničky budou srovnány, a pokud vznikne vůle, uloží se hlouběji. 
Přeložka bude provedena na základě smlouvy s majitelem kabelu CETIN a.s. a  
provede ji smluvní partner. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 
 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečných prostorů 
 
Jedná se o realizaci nových komunikací, z hlediska ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 se 

nejedná o stavby, od kterých lze stanovit odstupové vzdálenosti, odstupové vzdálenosti 
jsou nulové.  

 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 
 
Pro navrhovanou stavbu komunikací není nutno zajišťovat požární vodu ani PHP, 

jedná se o komunikace, parkoviště a zpevněné plochy, pro které není nutno požární vodu 
zajišťovat. Pro plánovanou výstavbu rodinných domků je podél komunikace veden 
vodovodní řád DN 80, který současně slouží i jako zdroj požární vody pro rodinné domy 

 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními 

zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby 
 
Stavba není vybavena žádnými vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

(myšleno EPS, dálkový přenos, detekce plynu, klapky apod.), jedná se o komunikace, kde 
toto zařízení není navrhováno a nejsou na ně ani stanoveny požadavky na jejich 
provedení.  

 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární 

techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 
 

Komunikace je navržena podle norem pro projektování komunikací (ČSN 73 6101 a 
ČSN 73 6110) a její skladba odpovídá ČSN 73 6114 – Navrhování konstrukcí vozovek.  
Jedná se o dvoupruhovou komunikaci sloužící jako příjezd k  plánovaným rodinným 
domům celkové šířky bez krajnic 4,5 m celkové délky 560,2 m a 5 slepým dvoupruhovým 
větvím v šířce 4,5 m a délky od cca 50,5 do 85,5 m. Tyto slepé větve neslouží zatím jako 
přístup k žádnému objektu, pouze se jedná o přípravu k další etapě, kdy tyto větve budou 
prodlouženy a zokruhovány.  

Navržené komunikace slouží jako přístup k plánované výstavbě rodinných domů, 
tedy z hlediska ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 není pro objekty skupiny OB1 požadováno 
budování nástupních ploch. Přístup k objektům je do 20 m od zpevněné komunikace, což 
vyhovuje požadavkům normy.  

 Dimenzování podkladních vrstev komunikací je navrženo dle předpokládaného 
zatížení od pravidelného provozu osobních automobilů do 3,5 t a nepravidelného vjezdu 
těžkých nákladních vozidel (svozová vozidla komunálního odpadu, stěhovací vozy, údržba 
komunikací, záchranná technika apod.). 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 
U této stavby - výstavby zpevněných ploch a inž. sítí - není nutno řešit. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

 
Při provozu i stavbě budou dodrženy především požadavky vyplývající ze zákonů: 
č.258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů   
č. 148/2006Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací  
č.361/2007 Sb. Nařízení vlády, které stanoví podmínky ochrany zdraví při práci    
č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při  
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, denní osvětlení a proslunění 
není vzhledem k charakteru stavby nutno řešit. 

Osvětlení veřejných zpevněných ploch v obytné zóně a její zásobování vodou řeší 
samostatné stavební objekty, stejně tak jako likvidaci dešťových vod a splaškových vod. 

S veškerým odpadem, vznikajícím při výstavbě  i při užívání stavby bude nakládáno 
ve smyslu Zákona  č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 
Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření 

apod. není u této stavby zpevněných ploch a inž. sítí nutno řešit. 
 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
 
V rámci projektové dokumentace byly zakresleny trasy stávajících inženýrských sítí 

dle získaných podkladů od jejich správců.  
Bylo zjištěno, že stavbou budou dotčena ochranná pásma vedení inženýrských sítí. 

V rámci stavby bude nutno provést ochranu (uložení do chráničky) kabelu společnosti 
CETIN a.s. v místě zřízení sjezdu z ul. Václavovická. 

V tomto místě budou také připojovací místa pro vodovod a plynovod. Napojovací 
místo pro splaškovou kanalizaci je šachta vybudovaná v rámci stavby „Kanalizace Šenov 
Jih“ poblíž ul. Šajarské na východním okraji obytné zóny. Dešťová kanalizace je zaústěna 
do Frýdeckého potoka. Napájení RVO bude provedeno do hlavní domovní skříně 
veřejného osvětlení HDS a bude provedeno firmou ČEZ Distribuce a.s. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

SO 01 Zpevněné plochy 
- zpevněné plochy komunikace v režimu obytná zóna  
- napojení na ul. Václavovická 
- plochy veřejné (parkoviště a plochy na TKO) 
- rozsah cca 5985 m2 
SO 02 Veřejné osvětlení 
- má zajistit osvětlení navržených zpevněných ploch 
- délka cca 850 m 
SO 03 Dešťová kanalizace 
- délka cca 650 m 
- prvky pro zasakování a vyústěním do Frýdeckého potoka 
SO 04 Splašková kanalizace 
- délka cca 550 m 
- napojení do budované splaškové kanalizace (napojení v ul. Šajarská) 
SO 05 Vodovod 
- zokruhování lokality trasou mezi vodovody v ul. Václavovická a Šajarská 
- délka cca 560 m  
SO 06 Plynovod 
- napojení nové obytné lokality plynovodem na stávající plynovod podél ul. 

Václavovická 
- dl. cca 545 m 
SO 07 Ochrana inž. sítí  
- zahrnuje ochranu kabelové trasy CETIN a.s. (bývalá Telefónica O2 a.s.) 

v místě napojení obytné zóny na ul. Václavovická 
- délka chráničky cca 25 m 

 
 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 
 
Místní dopravu pro obytnou zónu zajišťuje silnice III/4701 – ul. Václavovická. Z této 

komunikace je navrženo dopravní napojení řešeného obytného území, a to pomocí 
křižovatky s ulicí Václavovickou. Stávající dopravní režim na obslužných komunikacích v 
okolí lokality je omezen maximální dovolenou rychlostí v zastavěné části obce, tj. max. 50 
km/hod. 

Pro řešené území je navržen dopravní režim "obytné zóny", tj. místní komunikace 
zklidněné třídy D1, s max. rychlostí 20 km/hod. Charakteristika území je vhodná pro návrh 
dopravního režimu "obytná zóna" s užíváním společného dopravního prostoru chodci, 
cyklisty, motoristy, hrajícími si dětmi, atd. Šířka zpevněné plochy komunikací obytné zóny 
bude 6,0 m mezi obrubníky. 

Příčný práh na vjezdu do obytné zóny bude proveden jako stavební v délce 6,0 m 
tak, aby při nájezdu osobního automobilu na příčný práh nevznikal nežádoucí zvýšený 
hluk z dopravy. Vjezd do obytné zóny bude patřičně osvětlen (např. osvětlení "zebra") a 
označeny příslušnou svislou dopravní značkou. 

V této 1. etapě výstavby je řešena jako větev A komunikace mezi ul. Václavovickou a 
ul. Šajarskou. Ve dvou místech této komunikace jsou pak uvnitř obytné zóny navrženy 



 
 
 

38 

jako zvýšené plochy křižovatky 1 a 2 se slepými ulicemi (označeny jako větve C, D, E a F), 
které jsou ukončeny parkovacími plochami P1 – P4. Tyto parkovací stání jsou spojeny 
s plochou pro umístění kontejnerů na TKO. V další etapě výstavby pak budou tyto ulice 
prodlouženy a napojeny na další plánované komunikace v této obytné zóně. 

Větev B této části projektu je budoucí spojnicí mezi větví A a stávající ul. Volenskou. 
Vede souběžně se stávající ul. Šajarská a v této etapě bude vybudována v délce cca 
85,5 m. Stávající komunikace - tzv. Stará Šajarská - v šířce cca 3,0 m zpevněné plochy 
bude výhledově (po dokončení výstavby obytné zóny v celém rozsahu) využívána pouze 
jako samostatná cyklostezka. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Hlavní vozidlové napojení a vjezd do řešeného území je situován pro tuto 1. etapu na 

křižovatce s ul. Václavovickou na západním okraji lokality. 
 

c) doprava v klidu 
 
Obyvatelé RD budou parkovat se svými vozidly na svých pozemcích. 
Režim obytné zóny vyžaduje jednoznačné vymezení parkovacích míst. Plochy 

veřejných parkovišť jsou navrženy výhradně ve veřejných prostranstvích s komunikacemi, 
a to jako parkovací plochy s kolmým stáním umístěné podél komunikace. Parkoviště jsou 
situována v blízkosti veřejných ploch zeleně a křižovatek navržených obytných ulic. 

 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
Sadové úpravy a vegetace nejsou součástí projektové dokumentace objednané 

investorem stavby. Jejich návrh (výsadba stromů a keřů) na plochách veřejných 
prostranství je uveden v Územní studii Šenov Volenství z března 2011. 

V rámci této výstavby komunikací a inž. sítí budou plochy dotčené výsadbou pouze 
upraveny a osety travou. 
 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Vlivy na ovzduší budou pozitivní – je navržena vhodná organizace dopravy, kdy po 

dokončení výstavby celé obytné zóny dojde k propojení navrhovaných komunikací 
v obytné zóně s okolními stávajícími komunikacemi – ulicemi Václavovická, Volenská a 
Šajarská; pro návštěvníky lokality jsou na plochách veřejných prostranství navržena 
vhodného místa pro odstavení jejich vozidel, zároveň jsou do těchto prostranství situovány 
plochy pro umístění nádob TKO. 

Vlivy na hluk – výstavbou parkovacích míst na veřejných prostranstvích a zajištěním 
parkování vozidel majitelů RD na jejich pozemcích výrazně neovlivní hluk v lokalitě. 

Vlivy na povrchové a podzemní vody - při stavbě bude dotčena povrchový tok 
Frýdecký potok, do kterého je zaústěn výústní objekt dešťové kanalizace. 

Vlivy na půdu – nyní se jedná o zemědělsky využívanou plochu s ochranou ZPF, 
proto stavba si vyžádá odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 
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Vlivy na odpady – v rámci výstavby původce odpadů zařadí vzniklé odpady podle 
jednotlivých druhů a kategorií v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., bude ověřovat 
nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, vzniklé 
odpady budou zabezpečeny před nežádoucím únikem, znehodnocením a odcizením, 
bude vést evidenci o odpadech a nakládání s nimi; nakládat s odpady smí jen osoba 
k tomu oprávněná dle zákona, dodavatel písemně doloží způsob likvidace odpadů 
vzniklých při výstavbě. Vykopaná zemina bude použita pro zpětný zásyp při terénních 
úpravách kolem zpevněných ploch, případný přebytek nebo zemina s velkým podílem 
větších kamenů, nevhodná pro terénní úpravy, bude odvezena na skládku. V průběhu 
užívání stavby bude pohybem obyvatel po veřejných plochách vznikat běžný komunální 
odpad. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 
Ochrana stávajících stromů v okolí výstavby bude řešena v rámci stavby. V průběhu 

stavby je nutno zachovat a respektovat všechny dřeviny rostoucí v okolí stavby tak, aby 
ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
Záměr není situován v žádném z území soustavy Natura 2000. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 
 
Dle stanoviska a sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru 

životního prostředí a zemědělství č.j. MSK 49531/20145 z 27.04.2015 uvedený záměr 
naplňuje ustanovení §4 odst. (1) písm. c) ve vztahu k bodu 10.6, kategorie II, přílohy č. 1 
(Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. 
Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou 
výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních 
středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy. Parkovitě nebo garáže s 
kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu). 

Podmínky závěru zjišťovacího řízení budou zapracovány do dokumentací pro 
následná správní řízení.  

 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
 
Nová ochranná pásma vzniknou vybudováním veřejných řádů (vodovod, kanalizace, 

plynovod, VO) v plochách veřejných prostranství (podél komunikací) a jejich rozsah je dán 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 
Není nutné řešit. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Stavba bude napojena na okolní komunikace – ul. Václavovická a navazující místní 

komunikace v obci Šenov. 
 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 
  
Před zahájením stavebních prací bude nutno chránit stromy, které nejsou určeny ke 

kácení. Jedná se zejména o stromy v bezprostřední blízkosti ulice Šajarská a Frýdeckého 
potoka.  

Kmeny stromů budou ochráněny bedněním, případná ochrana koruny stromů bude 
vyřešena před začátkem stavebních prací. 

 

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 
Trvalé zábory nejsou.  
Po dobu výstavby budou zabrány pouze plochy dotčených pozemků. Tyto prostory 

budou upřesněny v rámci realizace stavby dle zvoleného postupu stavebních prací. 
 

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Předpokládá se, že přísun zeminy nebude u této stavby nutný. Bilance zemních 

prací bude určena v rámci dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentace.  
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G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHRAKTERU 
 

 
Posuzovaným záměrem je 1. etapa výstavby obytné zóny Šenov – Volenství, kdy 

dojde k vybudování páteřní komunikace včetně parkovacích ploch a ploha na TKO a také 
inž. sítí pro možnosti napojení plánované výstavby RD na dopravní a technickou 
infrastrukturu v obci Šenov. 

Cílem celého záměru obytné zóny je vytvořit pozemky pro individuální výstavbu RD 
včetně napojení na inž. sítě. 

Významné negativní vlivy záměru na životní prostředí nebyly zjištěny.  
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H. PŘÍLOHY 
 
1. Koordinovaná stanovisko a koordinované závazné stanovisko Magistrátu 

města Ostravy, útvar hlavního architekta  
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2. Vyjádření Magistrátu města Ostravy, útvar hlavního architekta z hlediska 
souladu s Územním plánem obce Šenov 
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3. Plná moc 

 
 

 
 
 
Ve Frýdku-Místku 30.09.2015 
 
Vypracoval:  Ing. Barbora MARENČÁKOVÁ 

Malý Koloredov 2377, 738 02 Frýdek-Místek, 
tel. 552 302 600 

 
 

Podpis zpracovatele : 

 


