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1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ STUDIE

PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Cílem zastavovací studie je navrhnout, prověřit a posoudit možnosti využití vymezeného území, a to z
hlediska urbanistického a architektonického, tj. navrhnout takové uspořádání území, aby vznikla vyvážená
a funkční plocha současného městského charakteru umožňující polyfunkční využití.
Studie v rámci návrhového řešení vymezí plochu pro zástavbu objektem občanské vybavenosti – hotelem
s kapacitou min. 150 pokojů a konferenčním sálem s kapacitou min. 150 míst, který by se měl stát výškovou
dominantou daného území. S ohledem na probíhající změnové řízení Územního plánu Ostravy nemusí
navržená podlažnost objektu občanské vybavenosti – hotelu respektovat prostorovou regulaci platného
Územního plánu Ostravy, tj. výškovou hladinu max. 5 nadzemních podlaží.
Obsahové principy návrhu:
- vymezit zastavitelné a nezastavitelné plochy,
- navrhnout uliční strukturu, definovat stavební a uliční čáry
- stanovit výškové a objemové limity zástavby,
- vymezit plochy veřejných prostranství včetně návrhu prvků městské zeleně a krajinářského
řešení nezastavitelných ploch,
- navrhnout systém dopravní obsluhy území v návaznosti na dopravní skelet lokality včetně
dopravy v klidu, preferováno je vymístění parkovacích ploch pod terén, příp. nad terén ve
formě
parkovacích objektů, řešení statické dopravy na terénu bude pouze doplňkové,
- v rámci návrhu řešit vazbu na cyklodopravu dle Koncepce rozvoje cyklistické
dopravy na území města Ostravy,
- zajistit pěší prostupnost územím,
- v rámci návrhu aplikovat opatření na zmírnění dopadu změn klimatu vycházející z Adaptační
strategie na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu statutárního města Ostrava.
Technické prověření zastavitelnosti:
- definovat možnosti a místa napojení na stávající technickou infrastrukturu a možné přeložky
vyvolané návrhovým řešením,
- vytvořit orientační propočet celkových nákladů návrhového řešení.

2 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, LIMITY ÚZEMÍ
Řešené území se nachází v západní části statutárního města Ostravy, v městském obvodu Poruba, v
katastrálním území Poruba - Sever - pozemek p.č. 1503/1. Jedná se o plochu na rohu ulic Opavská a
Martinovská. Přesnější stanovení plochy je znázorněno na straně 10 - situace širších vztahů.

Občanské vybavení
Slouží:
občanskému vybavení v samostatných objektech nebo k tomuto účelu vymezených areálech. Zástavba
tohoto funkčního využití je charakteristická objekty velkého objemu s použitím výrazných architektonických a
kompozičních prostředků. Veškeré nové stavby musí svým objemovým a výrazovým řešením odpovídat
charakteru z ástavby převládající funkce a musí ji vhodně doplňovat, nikoliv ji narušovat nebo negativně
ovlivňovat svým provozem.
Hlavní využití:
● budovy, zařízení a plochy sloužící k zajištění potřeb obyvatel širšího území (např. velkoplošné obchody a
služby, administrativa, úřady, soudy, kulturní, sportovní, společenská a církevní zařízení, stravování, ubytování,
vědeckotechnologická zařízení, výpravní budovy, nádraží, areály integrovaného záchranného systému,
sociální zařízení - domovy důchodců, charitativní zařízení
apod.).
Přípustné využití:
● provozní zázemí staveb a zařízení uvedených v hlavním využití,
● dopravní infrastruktura - silniční, cyklistické a pěší komunikace, parkoviště odpovídající kapacitě
předmětných zařízení, vestavěná parkovací a odstavná stání, zastávky MHD, parkovací domy, čerpací
stanice PHM, plochy pro zásobování, alternativní druhy dopravy - heliport, lanovky, visuté dráhy apod.,
● technická infrastruktura - inženýrské sítě, telekomunikační zařízení, trafostanice, rozvodny, čistírny odpadních
vod pro předmětné budovy, alternativní zdroje energie k zajištění provozu předmětných objektů (např.
fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou) splňující omezující prostorové a
architektonické podmínky této funkční plochy, plocha pro odpadní kontejnery, podzemní kontejnery na
komunální odpad,
● veřejné prostory a veřejná zeleň, vodní plochy.
Podmíněně přípustné využití:
● bytové domy,
● lázeňská a rehabilitační zařízení, ústavy pro tělesně a duševně postižené, léčebny dlouhodobě nemocných,
vězeňská a nápravná zařízení,
● byty majitelů a správců daného zařízení integrované do hlavního nebo provozního objektu,
● stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci.
Nepřípustné využití:
● činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně přípustným
využitím.

Řešená lokalita se nachází v území bez významných architektonických a přírodních hodnot. Limity v území
jsou veškerá vedení sítí TI s jejich ochrannými pásmy. Mezi další limity území patří výrazná morfologie
terénu a vyšší hladina hluku z přilehlých pozemních komunikací
Zájmové území je dle ÚPO vyznačeno jako plocha způsobu využití „Občanské vybavení“ s tím, že je v
části vymezena oblast s využitím „Plocha pozemních komunikací“ .
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Plochy pozemních komunikací (včetně tramvajového pásu)
Slouží:
silniční, případně sloučené tramvajové a silniční dopravě.
Hlavní využití:
● plochy a zařízení pro silniční a tramvajovou dopravu (např. plochy komunikací s tramvajovou tratí, zařízení
pro zajištění provozu, navazující plochy - zpevněné i zatravněné svahy silničních těles a ploch křižovatek, pěší
komunikace, plochy zastávek a zálivů, cyklostezky).
Přípustné využití:
● technická infrastruktura - inženýrské sítě, trafostanice,
● protipovodňová opatření,
● plochy travních porostů, zeleň vysoká, střední, nízká.

4 TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, GEOLOGIE, ZELEŇ

Podmíněně přípustné využití:
● stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci.
Nepřípustné využití:
● činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním a přípustným využitím.
● V případě, že plochami ÚSES, VKP (jak registrovanými, tak ze zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny), nebo plochami volné krajiny s nespornými hodnotami krajinného rázu (zejména CHKO Poodří, EVL a
PO soustavy Natura 2000, maloplošná chráněná území - PR, NPP, PP) procházejí, nebo na tyto plochy přímo
navazují plochy, kterým ÚPO stanovuje způsob využití „Plochy pozemních komunikací (včetně tramvajového
pásu)“, jsou v místech překryvu, nebo vzájemného dotyku těchto ploch nepřípustné stavby a zařízení pro
reklamu, informaci a propagaci.

3 POPIS NÁVRHU
V první fázi řeší studie zastavitelnost území, která je limitována územním plánem, inženýrskými sítěmi, hlukem a
morfologií terénu. Mezi nejvýznamnější limity patří hluk z přilehlých komunikací a Kanalizační sběrač vedený
středem řešeného území. Jelikož se jedná o páteřní sběrač velkých rozměrů vedený ve velké hloubce, je
přeložení této sítě prakticky neproveditelné (podrobněji - viz. samostatná část KANALIZACE SPLAŠKOVÁ této
zprávy.
V návrhu se počítá se změnou územního plánu, jelikož při zachování koridoru pro výše zmiňovanou
kanalizaci a stávající plochou pozemních komunikací (dle stávajícího ÚP), je zájmová oblast významně
redukována co se týče možného zastavění. Dle ÚP je plocha pozemních komunikací v zájmové oblasti
vedena jako D K41 a má sloužit jako prostor pro obslužnou pozemní komunikaci. Jelikož se může tento typ
komunikace realizovat také na plochách (dle ÚP) se způsobem využití "občanské vybavení", je navrženo
změnit v ÚP celou zájmovou plochu na plochu se způsobem využití "občanské vybavení". Vzhledem k
významnosti a frekvenci dopravy na ul. Martinovská ne ní téměř možné v řešeném území stavět objekty pro
bydlení. Dle ÚP je zástavba v dané oblasti limitována podlažností. V dané oblasti se počítá s variantou
vytvoření dominanty daného území a tudíž výškový limit zástavby v dané oblasti bude překročen a vyvolá
změnu ÚP.
V návrhu členění území (str. 15) je kladen důraz na minimalizaci limitů z hlediska rozvoje území,
návaznost na uliční čáru ulice Opavská a návaznost kompozice území na stávající ulici francouzská a
obslužnou komunikaci obsluhující sousedící severo-západní zastavěné území. Pro výstavbu jsou vydefinovány
4 plochy, které od sebe rozdělují navržené plochy veřejného prostranství, které (mimo jiné) slouží jako koridory
pro inženýrské sítě - přeložky a základní dopravní infrastrukturu. Navržená šíře koridorů je závislá na četnosti
inženýrských sítí (jejich ochranných pásem) a návaznosti na strukturu zastavění okolních přilehlých oblastí (ul.
Francouzská, severo-západní obydlená část).
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Na tomto výkresu je navržena rovněž prostorová regulace daného území.
Na dalších výkresech je ilustrační příklad možného zastavění daného území, který vychází z
požadavků zadavatele. Jedná se o urbanistický návrh včetně dopravního napojení a technické
infrastruktury. Ve západní části, poblíž ulice Opavská, je navržen hotel s kapacitou min. 150 pokojů a
konferenčním sálem se stejnou kapacitou. Objekt je navržen jako výšková dominanta daného území a má 14
nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží (podzemní parkoviště). Ve východní část je navržena skupina
objektů občanského vybavení (služby, administrativa) s podlažností 3-4 nadzemní podlaží a 1 velkým
podzemním objektem pro parkování. V severní části je navrženo prodloužení stávajícího parku mezi krytým
bazénem - Sareza a ulici Martinovská. Objekty svými fasádami navazují na objekty podél ulice Francouzská a
navazují na uliční čáru na ulici Opavská, která je v dané lokalitě již velice rozvolněná. V návrhu je kladen
důraz na průchodnost území od stávajících bytových domů v severní části směrem k ulici Opavská a
Francouzská.

4.1 - VODOVOD, KANALIZACE PLYNOVOD
Vodovod:
Stávající stav:
V dotčeném území se nachází stávající vodovody, které jsou ve vlastnictví města Ostravy a jsou v
provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Jedná se o vodovod LT DN250, LT DN300 a PVC
DN150. Dále se v řešené území nachází v místě propojení těchto vodovodů armaturní šachtice, která je
osazena dálkovým měřením průtoku vody a dále pak redukčním ventilem pro oblast Třebovic.
Nový stav:
Z řešené studie vyplývá kolize těchto vodovodů a armaturní šachty s plánovanou zástavbou. V rámci stavby
je proto nutné řešit přeložky těchto vodovodů včetně armaturní šachty. Nová poloha armaturní šachtice je
situována na kraji zelené plochy podél nové obslužné komunikace. Přeložky vodovodů jsou navrženy v
koridorech veřejného prostranství. Minimální rozsah přeložky vodovodu je zakresleny v situaci technické
infrastruktury. Přeložku vodovodu je nutno řešit s minimálním omezením dodávky vody pro konečné
spotřebitele. Při návrhu je nutno dodržet podmínky provozovatele vodovodu, společnosti OVAK. Ochranné
pásmo vodovodu je 1,50 m od okraje potrubí na obě strany. Souběh a křížení s inženýrskými sítěmi řešit dle
ČSN 73 6005. Překládaný vodovod bude předán do majetku města Ostravy a bude provozován společností
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Na přeložené vodovodní řády se předpokládá napojení řešených objektů jednotlivými vodovodními
přípojkami. Předpokládaná potřeba vody je:
Objekt hotelu:
cca 300 lůžek x 45 m3/lůžko.rok
restaurace 400 jídel/den x 8 m3/1strávíka
sauna,wellness 300 lůžek x10 m3/lůžko.rok
Předpokládaná potřeba vody pro hotel

13.500 m3/rok, 37,0 m3/den
3.200 m3/rok, 8,8 m3/den
3.000 m3/rok, 8,2 m3/den
19.700 m3/rok, 53,97m3/den (0,6 l/s)

Administrativní objekty - cca 600 osob
600 zam. x 18 m3/zam.250 dnů
Předpokládaná potřeba vody pro administrativu

10.800 m3/rok, 43,2 m3/den
10.800 m3/rok, 43,2 m3/den (0,5 l/s)

ZASTAVOVACÍ STUDIE POZEMKU parc. č. 1503/1, k. ú. PORUBA-SEVER,
OSTRAVA-PORUBA
URBANISTICKÁ STUDIE

19-051-2
Leden 2020

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

03

Kanalizace splašková:

PLYNOVOD

Stávající stav:
Přes řešené území prochází stávající kanalizační sběrač jednotné kanalizační soustavy profilu DN1700 - beton.
Sběrač je ve vlastnictví města Ostravy a je v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Hloubka uložení sběrače pod terénem je 10-12 m.

Stávající stav:
V dotčeném území se nachází stávající rozvody nízkotlakého (NTL) plynu . Rozvody plynu jsou ve vlastnictví
firmy GasNet, s.r.o. Provozovatel sítí je společnost GridServices, s.r.o. Jedná se o stávající NTL plynovody profilu
DN100 - DN200. Plynovody jsou převážně z trub ocelových částečně z trub polyetylénových.

Nový stav:
Stávající sběrač po konzultaci se zástupci provozovatele kanalizace je nutno zachovat v původní trase.
Přeložka kanalizace není s ohledem na profil kanalizace, hloubku uložení sběrače a s ohledem na jeho
význam prakticky možná. Architektonický návrh proto respektuje stávající sběrač při dodržení jeho
ochranného pásma, které je 3,5 m od okraje potrubí sběrače na obě strany.

Nový stav:
Z řešené studie vyplývá kolize stávajícího NTL plynovodu PE-O/160 s plánovanou zástavbou hotelu. Z těchto
důvodů je řešena stranová přeložka NTL plynovodu. Přeložka NTL plynovodu je navržena z trub PE100RC
SDR11. Profil i rozsah přeložky je nutno projednat v dalším stupni s provozovatelem stávajícího plynovodu.
Minimální rozsah přeložky plynovodu je zakreslen v situaci technické infrastruktury. Přeložku plynu je nutno řešit
bez přerušení dodávky plynu dotčeným odběratelům. Při návrhu je nutno dodržet podmínky provozovatele
plynovodu. Ochranné pásmo plynovodu je 1,0 m od okraje potrubí na obě strany. Souběh a křížení s
inženýrskými sítěmi řešit dle ČSN 73 6005. Překládaný plynovod bude předán do majetku společnosti Gas Net,
s.r.o. a do provozování společnosti GridServices, s.r.o.
Na přeložený NTL plynovod je možno provést napojení objektu hotelu samostatnou plynovodní přípojkou. V
objektu hotelu je možno uvažovat s napojením technologie kuchyně, prádelny. S využitím plynu pro potřebu
vytápění není uvažováno. Přípojka plynu není v situaci technické infrastruktury zakreslena.

Napojení nově navržených objektů - hotelu a administrativy je řešeny výstavbou nového úseku splaškové
kanalizace, která bude napojena na kanalizační sběrač přes spádišťovou šachtici. Kanalizace splašková
bude vybudována v celém rozsahu gravitační. Kanalizace bude předána do provozování společnosti
Ostravské vodárny a kanalizace. Napojení jednotlivých objektů bude řešeno samostatnými kanalizačními
přípojkami - přípojky nejsou zakresleny v situaci technické infrastruktury. Kvalita vypouštěných vod musí
odpovídat kanalizačnímu řádu města Ostravy, vypouštění na ČOV. Tukem znečištěné vody musí být před
napojení na kanalizaci předčištěny v odlučovači tuku. Ochranné pásmo navrhované kanalizace je do
hloubky uložení 2,5m pod terénem 1,5m od okraje potrubí na obě strany. Při větší hloubce uložení
kanalizace se ochranné pásmo zvyšuje o 1 m.
Předpokládané množství odváděných splaškových vod:
Objekt hotelu:
19.700 m3/rok, 53,97m3/den
Administrativní objekty
10.800 m3/rok, 43,2 m3/den (0,5 l/s)
Kanalizace dešťová
Likvidaci dešťových vod ze střech objektů hotelu a administrativy a ze zpevněných ploch komunikací je
nutno řešit v souladu s platnou legislativou. Pokud jsou vhodné místní podmínky a dostatečně propustné
podloží, má se řešit zasakování dešťových vod do podloží. Při horších vsakovacích podmínkách je možné
vsakování kombinovat s retencí a regulovaným odpouštěním. V případě nevyhovujících vsakovacích
poměrů, je možné přistoupit pouze k retenci a regulaci odtoku. Z retenčních nádrží má být dešťová voda
odváděna přednostně do povrchových vod a dešťové kanalizace. Dalším opatřením pro zmenšení odtoku
dešťových vod z území je minimalizace zpevněných nepropustných ploch, střechy objektu řešit jako zelené
střechy. Dešťovou vodu je možno pro jednotlivé objekty akumulovat a dále využívat po jejich přečištění pro
zálivku zeleně a pro splachování WC. V rámci řešené studie není zpracován podrobný hydrogeologický
posudek. Součásti studie není podrobné řešení jednotlivých objektů.
Návrh řešení:
Návrh likvidace dešťových vod je proto proveden pouze orientačně. Dešťové vody je doporučeno v rámci
jednotlivých objektů akumulovat a v maximální možné míře využívat pro potřebu zálivky zelených ploch a
pro potřebu splachování WC. Přebytečné dešťové vody pak napojit kanalizačními přípojkami do dešťové
kanalizace. Dešťová kanalizace bude zasakována při vhodných vsakovacích podmínkách v řešeném území.
Havarijní přepad je možno odvést úsekem nové dešťové kanalizace do stávající dešťové kanalizace DN600,
která se nachází u křižovatky ulic Martinovská - Sokolská. Stávající dešťová kanalizace je mimo správu
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
V případě nevyhovujících vsakovacích poměrů budou vsaky nahrazeny retencemi s řízeným odtokem
dešťových vod.
Dešťová kanalizace bude ponechána v majetku investora. Dešťové vody ze zpevněných parkovacích ploch
budou napojeny na kanalizaci přes předčisticí zařízení. Ochranné pásmo kanalizace je do hloubky uložení
2,5m pod terénem 1,5m od okraje potrubí na obě strany. Při větší hloubce uložení kanalizace se ochranné
pásmo zvyšuje o 1 m.
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4.2 - ROZVODY TEPELNÉ SÍTĚ
Popis stávajícího stavu:
Ve vymezené ploše pro zástavbu se nacházejí rozvody tepelné sítě. Konkrétně se jedná o:
- páteřní rozvod hork ovodu 2xDN600 a
- přípojka 2xDN200 pro Krytý bazén Sareza
Páteřní rozvod 2xDN600:
Páteřní rozvod 2xDN600 je v majetku Veolie Energie a.s. a zásobuje teplem oblast městské části Poruba.
Prochází vymezeným územím z východní strany, kde podchází pod komunikací ulice Martinovská v
betonovém kanálu, směrem na západ. Přibližně v polonině vymezeného území se trasa potrubí lomí o 90°
směrem na jih ve směru ulice Francouzská. Před ulicí Opavská na kraji vymezeného území potrubí vstupuje
do betonového kanálu délky 6 m, na který navazuje velká betonová odbočná šachta Š93aOV o
půdorysných rozměrech 4,8x3,5m a výšky 3,3 m, ze které potrubí dále pokračuje průlezným betonovým
kolektorem pod ulicí Opavská. Před šachtou Š93aOV v betonovém kanálu je vysazena odbočka (přípojka)
2xDN200 pro Krytý bazén Sareza. V šachtě Š93aOV jsou umístěny sekční uzavírací klapky 2xDN600 na výstupu
z šachty (ve směru toku tepla) a odbočka s uzávěry 2xDN300 zásobující teplem IV. Obvod Poruba.
Potrubní rozvody 2xDN600 ve vymezeném území jsou nadzemní uložené na nízkých betonových patkách.
Přípojka 2xDN200 pro Krytý bazén Sareza:
Potrubní rozvod 2xDN200 je v majetku společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. (Sareza)
a zásobuje tepelnou energií Krytý bazén Sareza.
Přípojka prochází vymezeným územím od betonového kanálu Š93V, na který navazuje betonová ovládací
šachta Š93b, rovnoběžně s ulicí Opavská a dále téměř po okraji vymezeného území na západní straně
pokračuje směrem ke Krytému bazénu. V ovládací šachtě jsou umístěny uzávěry pro tuto přípojku a má
půdorysné rozměry 3,0 x 2,5 m a výšku 2,2 m.
Potrubní rozvody 2xDN200 jsou v celé délce trasy uloženy v podzemním betonovém kanálu.
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Parametry horkovodu:
- provozní tlak
- maxi dovolený tlak
- Tlaková třída
- provozní teplota:
o zima
o léto
- maximální dovolená teplota
- výkonová rezerva

-

1,2 až 2,2 MPa
2,5 MPa
PN40
ekvitermně max. 140°C
konstantně 75°C
160°C
dostatečná pro zamýšlený záměr

Popis technického řešení:
Z návrhu architektonického členění území vyplývá požadavek na změny vedení (přeložky) tepelných sítí ve
vymezeném území. Přeložky budou následující:
- páteřní horkovodní rozvod 2xDN600
- horkovodní přípojka 2xDN200 pro Krytý bazén Sareza
Přeložka páteřního horkovodu 2xDN600
Horkovodní rozvod 2xDN600 bude vymístěn tak, aby co nejméně omezoval výstavbu nových objektů. Je
nutné přeložit potrubí v délce trasy cca 124 m. Horkovod 2xDN600 bude nově uložen v zemi do betonového
neprůlezného kanálu o rozměr min. 3,1 x 2,0 m. Délka nové trasy potrubí 2xDN600 bude cca 173 m. Z důvodu
uvažovaných terénních úprav - navýšení terénu o cca. 2,5 m, musí být také stavebně upravena stávající
šachta Š93aOV. Předpokládáme, že bude muset být proveden minimálně nový betonový strop a rozšířit
všechny vstupy do šachty alespoň na rozměr 0,9x0,9 m. Během výstavby přeložky bude zajištěna dodávka
tepla pro IV. Obvod Poruba a Krytý bazén Sareza přes stávající potrubní ochozy (dostatečné pro letní provoz
mimo otopné období). Návrh trasy přeložky páteřního horkovodu je patrný ze situace technické infrastruktury.
Přeložka horkovodní přípojky 2xDN200 pro Krytý bazén Sareza
Horkovodní přípojka bude přeložena v části trasy potrubí od šachtice Š93b až po místo napojení za areálem
nově plánovaného hotelu, délka trasy je cca 199m. Přípojka bude přeložena do nové trasy o celkové délce
cca 153 m. Přípojka bude provedena jako podzemní předizolované potrubí o dimenzi teplonosné trubky 2x
DN200. Během výstavby přeložky bude muset být zachovaná dodávka tepla do Krytého bazénu, proto bude
muset být provedena provizorní přeložka v délce trasy cca. 110 m.
Připojení nových objektů na tepelnou síť
Ve vymezeném území jsou navržené nové objety a to hotel (hlavní objekt) a dalších pět objektů charakteru
služby, administrativa. Tyto objekty je možné napojit na tepelnou síť nacházející se v tomto území, protože
mají dostatečnou kapacitu.
Nový hotel navrhujeme napojit:
- na stávající horkovod 2xDN300 (IV. Obvod Poruba), který vede v bezprostřední blízkosti ulice
Opavská nebo
- na přeložený horkovod 2xDN200 (Krytý bazén Sareza) za podmínky, že příslušný úsek potrubí bude
muset být o větší jmenovité světlosti a se společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o
musí být uzavřena dohoda

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova 1064/12
702 00 OSTRAVA

IČO: 05725674
tel.: 595 693 250

Délka trasy přípojky bude cca 25 m (skutečná délka bude záležet na konečném návrhu umístění
objektu).
Nové objekty služby, administrativa navrhujeme napojit na přeložený páteřní horkovod 2xDN600. Celková
délka trasy přípojek bude cca 10 + 100 = 110 m (skutečná délka bude záležet na konečném návrhu umístění
objektů).
Návrh tras horkovodních přípojek je patrný ze situace technické infrastruktury. Nové horkovodní přípojky
budou provedeny z předizolovaných potrubí uložených přímo v zemi.
Dle podmínek Veolie Energie a.s. není možné vysazovat zeleň trvalého charakteru, chráněnou nebo jinak
výjimečnou, v ochranném pásmu tepelných vedení, které je 2,5 m od okraje vedení (potrubí) na obě strany
dle zákona c. 458/2000 Sb.

4.3 - ELEKTRO
Výpočet požadovaného soudobého příkonu celého řešeného území - konečný stav:
Výchozí podklady:
Hotelový komplex:
150-160 pokojů - 8 000 m2 - 600 kW
Plocha administrativy:
7 000 m2 - 700 kW
Technické vybavení:
40 kW
Stanovení soudobého příkonu lokality:
Soudobost mezi jednotlivými odběry:

Celkový maximální soudobý odběr území:
1 070 kW
Jak hotelový komplex, tak i administrativa bude mít vlastní trafostanici o výkonu 1000 kVA.
Grafická část:
Zakresleny hlavní koridory kabelových tras VN, s napojením na stávající sítě VN ČEZ Distribuce. Rozmístěny
nové trafostanice (3ks).
Stávající sítě ČEZ Distribuce budou stavbou dotčeny v místech dopravního napojení, předpokládají se malé
lokální přeložky, případně mechanické ochrany.
Stávající sítě VO budou stavbou dotčeny obdobně jako sítě ČEZu v místech dopravního napojení,
předpokládají se malé lokální přeložky, případně mechanické ochrany. Totéž platí i o podzemních
slaboproudých rozvodech.
Současný stav:
V blízkosti řešeného území se nacházejí distribuční trafostanice ČEZu, které zůstanou zachovány, včetně
vývodů NN z těchto trafostanic. Při křížení stávajících sítí s novými komunikacemi bude navržena jejich
mechanická ochrana.
Návrh:
Nové kabelové trasy VN a trafostanice budou navrženy dle standardů distributora. Návrh přípojek VN vychází
ze stávajících sítí v okolí řešeného území. Byly navrženy nejkratší možné trasy připojení.
Rozvody veřejného osvětlení budou respektovat Generel veřejného osvětlení a technickým požadavkům
provozovatele VO.
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4.4 - DOPRAVA
1.
Širší dopravní vazby
Nejdůležitější dopravní trasou pro řešené území je ulice Opavská (silnice II/479), která prochází po jižní hranici
zastavovací studie. Tato trasa zabezpečuje hlavní silniční napojení Poruby na centrum Ostravy i na silnici I/11
ve směru na Opavu. Východně od řešené plochy prochází ulice Martinovská (silnice III/46620), která
zabezpečuje vazby na Martinov a severní části Poruby.
Při celostátním sčítání dopravy v roce 2016 byly na těchto komunikacích zjištěny hodnoty RPDI (roční průměr
dopravní intenzity):
- Opavská - 19 020 vozidel za 24 hod., z toho 1114 těžkých
- Martinovská - 15 445 voz. za 24 hod., z toho 1797 těžkých.
Koncem roku 2019 došlo k zprovoznění prodloužené ulice Rudné a v následujících letech dojde k výstavbě
Severního spoje v úseku dálnice D1 - Provozní. Tyto stavby výrazně sníží dopravní zatížení ulice Opavské i
Martinovské.
2.
Napojení lokality na komunikační síť
Dopravní napojení lokality na okolní komunikační síť je řešeno ve třech bodech:
- hlavní příjezd k hotelovému vstupu je řešen z ulice Opavské ze směru od křižovatky s ulicí Martinovskou;
stávající odbočovací pruh k čerpací stanici je prodloužen na 70 m, odbočení k hotelu je přibližně v polovině
délky odbočovacího pruhu,
- hlavní napojení administrativních objektů a výjezd od hotelu je řešen napojením na ulici Martinovskou v
nové stykové křižovatce; v dalších stupních přípravy bude posouzena nezbytnost osazení této křižovatky
světelně signalizačním zařízením - zejména s ohledem na změny zátěží po zprovoznění Severního spoje,
- doplňkové napojení na obslužnou komunikaci k bytovým domům za Střední školou teleinformatiky; toto
nové propojení umožní výjezd od bytových domů do směrů na Svinov a Martinov bez současných závleků
po ulici Sokolovské; riziko zvýšených průjezdů od Martinovské k Opavské rozhodně nehrozí - trasa po ulici 1.
čs. armádního sboru je výrazně rychlejší.

3.
Vnitřní systém obslužných komunikací
Mezi vstupními body je navržena nová obslužná komunikace, která je vedena po západním a severním okraji
areálu hotelu a administrativy. Podél západního okraje hotelu jde o jednosměrnou jednopruhovou
komunikaci o šířce 4,0 m, navazující úsek je obousměrný. V úseku mezi administrativním centrem a ulicí
Martinovskou je vozovka rozšířena na 10 m pro rozřazení před křižovatkou a pro zabezpečení bezpečného
míjení autobusu s protijedoucími vozidly. Další navazující slepé větvě zpřístupňují podzemní parkovací garáže
pod hotelelem a administrativním centrem. Na všech obslužných komunikacích je předpokládán zklidněný
režim zóny 30 km/hod.
4.
Statická doprava
Nároky na statickou dopravu jsou vypočteny dle ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací) pro stupeň
automobilizace 1 : 2,0 (ka = 1,25), město nad 50 000 obyvatel mimo historické jádro s dobrou obsuhou MHD
(kp = 0,6):

V případě zvýšení kategorie hotelu na 4 nebo 5 hvězdičkovou by došlo ke zvýšení nároku o 40 stání.
Administrativa s malou návštěvností - 9000 m2 - 1 stání na 35 m2:
N = 9000/35 x 1,25 x 0,6 = 257 x 0,75 = 193 stání
Návrh parkování jsou řešeny v podzemích parkovacích garážích s doplňkovým stáním na terénu:
Hotel - parkovací garáž
100 stání
- stání na terénu
27 stání
celkem 127 stání
U vstupu do hotelu je navrženo jedno stání pro autobus hotelových hostů.
V případě hotelu vyšší kvality by vyšší potřeba parkování byla zabezpečena doplněním parkovací garáže o
další podzemní patro.
Administrativa - podzemní garáž
165 stání
- stání na terénu a na střeše garáže 64 stání
celkem 229 stání
5.
Obsluha hromadnou dopravou
Řešená lokalita je kvalitně obsloužena ze stávající tramvajové zastávky na ulici Opavské s docházkovými
vzdálenostmi 100 - 200 m.
6.
Hluk z dopravy
Dopravní zatížení ulice Opavské 19 020 vozidel/ z toho 1114 těžkých vyvolává ekvivalentní hladinu hluku 66
dB ve vzdálenosti 7,5 m od osy komunikace. Zatížení ulice Martinovské 15.445/1797 těžkých vyvolává hladinu
hluku 67,5 dB.
Hluková pásma od osy komunikací pro přirozený útlum na hodnotu 60 dB (hotel u silnice 3 tř.):
Opavská
66 dB
30 m
Martinovská
67,5 dB
40 m
Hlukové pásmo pro přirozený útlum na hodnotu 55dB (bydlení u silnice III. třídy) je 100m!
Uvedené hladiny hluku na ulici Opavské a Martinovské nezahrnují vliv tramvajové tratě, kterou výrazně
ovlivňuje stavební stav kolejiště. Podle zkušeností s obdobnými úseky lze odhadnou, že tramvajový provoz
zvedne ekvivalentní hladiny hluku o 1 - 3 dB.
Na konco roku 2019 došlo k zprovoznění prodloužené ulice Rudné a v následujících letech dojde k výstavbě
Severního spoje v úseku dálnice D1 - Provozní. Tyto stavby výrazně sníží hlukové zatížení ulice zástavby podél
Opavské i Martinovské.
7.
Cyklistická doprava
V současnosti jsou v okolí řešeného území vedeny cyklostezky podél jižního okraje ulice Opavské (trasa M) a
podél východního okraje ulice Martinovské (trasa T).
V zastavovací studii je doplněna nová spojovací cyklostezka, která napojí areál administrativy na obě
cyklotrasy M a T.

Hotel - 300 ubytovaných - 1 stání na 3 lůžka pro hotel ***
- konferenční sál pro 150 osob - 1 stání na 4 osoby:
N = (300/3 + 150/4) x 1,25 x 0,6 = (100 + 37,5) x 0,75 = 104 stání
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4.5 - GEOLOGIE

4.6 - ZELEŇ

Zájmové území je vymezeno ulicemi Opavská a Martinovská, stávající sídlištní zástavbou a parkem „Oáza
klidu“

Vyhodnocení zeleně

Širší okolí předmětné lokality se z geologického hlediska nachází v regionálním celku předhlubně karpatských
příkrovů. Geologickou stavbu horninového prostředí můžeme rozdělit na předkvartérní podloží a kvartérní
sedimentární pokryv. Předkvartérní podloží je sedimentární výplní vněkarpatské deprese, která je tvořena
marinními sedimenty bádenského stáří - modrošedými vápnitými jíly (slíny) s proměnlivým obsahem
jemnozrnné písčité složky. Mocnost těchto neogenních sedimentů dosahuje desítky metrů a jejich povrch se v
zájmové oblasti vyskytuje obvykle 5 - 10 m pod terénem.
Kvartérní sedimenty na území zájmové lokality jsou reprezentovány fluviálními sedimenty hlavní terasy Odry a
Opavy. Spodní část kvartérních sedimentů, které přímo nasedají na miocénní slíny, je tvořená akumulací
písčitých štěrků pleistocénního stáří. Štěrky jsou středně až hrubozrnné, špatně vytříděné a na bázi převládá
hrubší podíl klastů, mezerní hmota je písčitá s různým stupněm zahlinění. Mocnost dosahuje cca 2 - 4 m. Na
štěrcích hlavní terasy se místy nachází relikty glacigenních sedimentů sedimenty sálského zalednění a to
písčitými štěrky a jíly. Svrchní část kvartérního pokryvu je budována výhradně eolickými sedimenty sprašových
hlín o mocnosti cca 2 - 5 m. Místy podél erozních koryt drobných vodotečí se vyskytují deluviofluviální,
především hlinité sedimenty.
Nejsvrchnějším kvartérním členem na zájmové lokalitě jsou antropogenní navážky. Vyskytují se
nehomogenně, především v místech bývalé výstavby. Tvořeny jsou směsí redeponovaných hlín, stavební suti
apod.
Z hlediska hydrogeologické rajonizace spadá širší okolí zájmové oblasti do rajónu 1510 Kvartér Odry.
Hydrogeologický kolektor je na lokalitě tvořen především písčito-štěrkovými fluviálními
a glacifluviálními sedimenty. Průměrná hodnota koeficientu filtrace kolektoru písčitých štěrků a písků je n.10-4
m.s-1, koeficient transmisivity kolektoru je cca 1.10-3 m2.s-1. Podloží kolektoru je tvořeno nepropustnými
terciérními vápnitými jíly, v širším okolí případně karbonskými drobami a prachovci. Nadloží kolektoru sestává
z komplexu eolických, fluviálních a deluviofluviálních hlín polopropustného až nepropustného charakteru.
Generelní směr proudění podzemní vody je severovýchodní k údolní nivě Opavy.
Kvalita podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou vodou je v II. kategorii - voda vyžadující
složitější úpravu.
Způsob zakládání staveb v území bude záviset na složitosti základové konstrukce a výškovém osazení (lokalita
je mírně svažitá). Obecně lze předpokládat u nenáročných staveb plošné založení v poloze eolických jílů tř.
F6, případně stavby zakládat na pilotách vetknutých do předkvartérního podloží - miocenních jílů tř. F8.
Zemní pláň a aktivní zóna dopravních staveb bude po odtěžení svrchní humózní vrstvy zemin tř. F6 - jíly nízce
až středně plastické, konzistence tuhé až pevné. Dle ČSN 72 1002 - Klasifikace zemin pro dopravní stavby jsou
výše uvedené zeminy třídy F6 (z hlediska vhodnosti pro podloží) řazeny do tříd VIII - X. Jedná se tedy málo
vhodná až nevhodná podloží. Tyto zeminy jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, vysoce vzlínavé s
výškou kapilární vzlínavosti po nasycení vodou Hs =1.7 - 2.7 m. Vodní režim podloží lze hodnotit jako kapilární,
tj. velmi nepříznivý. Při napojení vodou jsou nestabilní a rozbřídavé.
Možnost vsakování srážkových vod bude nutno prověřit v rámci podrobnější projektové přípravy. Z hlediska
propustnosti se v území vyskytují štěrkovité sedimenty vhodné pro vsakování, omezujícím faktorem ale bude
úroveň hladiny podzemní vody a její napjatost.
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Pro „Zastavovací studie pozemku parc. č. 1503/1, k. ú. Poruba-sever, Ostrava-Poruba“ je pro prověření
možnosti využití území z hlediska urbanistického a architektonického, tj. navržení uspořádání území pro
vytvoření vyvážené a funkční plochy městského charakteru umožňující polyfunkční využití, zpracováno
posouzení stávající vzrostlé zeleně.
V současnosti je území lokalitou bez stavebních objektů, místy se vzrostlou zelení v prostoru významných
dopravních tras - ulice Martinovská a Opavská. Plocha nevykazuje území s přírodními hodnotami. Nejsou zde
vymezeny žádné registrované významné krajinné prvky ani chráněná území v režimu zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny.
Důvodem tohoto posouzení je vymezení ploch zeleně, které je možné označit jako zeleň zahrnující hodnotné
plochy pro možnost zakomponování stávající kvalitní zeleně pro nové funkční a prostorové uspořádání území.
Přehled použitých podkladů
•
•
•
•
•

Vyhodnocení stavu zeleně
Zeleň v zájmovém území lze rozdělit nazeleň podél silnice Martinovká, která zahrnuje i kvalitní stromy a zeleň
uvnitř vymezené plochy, která zahrnuje zejména zeleň náletovou, méně kvalitní. Zeleň člení území a má
funkci estetickou a hygienickou.
Zeleň podél ulice Martinovská
Dle Architektonické studie zůstane z velké části kvalitní zeleň zachována. Jedná se zejména o stromy
zahrnující v linii porost s lipou malolistou Tilia cordata s obvody kmenů 100 až 145 cm ve výšce 1,3 m (průměry
kmenů 33 až 46 cm). Vtroušena je i lípa velkovistá Tilia platyphyllos. Uvedené stromy vyžadují v současnosti
zejména zdravotní řez a případnou redukci ve směru k nadzemnímu vedení. Pro dané území mají význam
estetický a hygienický. Tato funkce bude uplatněna i nadále, dle navrhovaného nového využití území
zůstane tato zeleň zachována.
V jižní části je vtroušen javor horský Acer pseudoplatanus. J e však nezbytné upozornit na navrhovanou
přeložku teplovodu, v jejímž ochranném pásmu bude zeleň dotčena. Tato skutečnost bude v rámci
projektovaného stavu upřesněna.
Vnitřní zeleň je tvořena dvěma ucelenými plochami a roztroušenou zelení. Plocha s ucelenou zelení
navazující na ucelenou liniovou zeleň podél ulice Martinovská s porostem lípy je tvořena ovocnými stromy
(celkem 31 ks tvoří Cerasus avium, Malus sp., Prunus domestica). Jedná se o porost ve špatném zdravotním
stavu. Porost bude v důsledku navrhovaného využití plochy odstraněn.
Další ucelená plocha s porostem je situovaná v prostoru ukončení ulice Opavská. Tvoří ji opět zejména porost
se starými ovocnými stromy (Malus sp., Prunus domestica), ale také vzrostlá třešeň Cerasus avium a jabloň
Malus s obvody kmenů 110 až 140 cm ve výšce 1,3 m.
Objevuje se zde i hrušeň Pyrus. Uvedený porost bude v důsledku stavby odstraněn, není vhodné ani
uplatnění některých druhů do navrhované plochy parku.

ZASTAVOVACÍ STUDIE POZEMKU parc. č. 1503/1, k. ú. PORUBA-SEVER,
OSTRAVA-PORUBA
URBANISTICKÁ STUDIE

Podklady dle zadání Zastavovací studie pozemku parc. č. 1503/1, k. ú. Poruba-sever, Ostrava-Poruba
Projekt péče o stromy 2019 Ostrava Poruba, SAFE TRESS, s. r. o. Brno
Platné související zákony, předpisy, normy a vyhlášky
Průzkum zájmového území
Vlastní fotodokumentace stávajícího stavu v území
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Ve vnitřním prostoru pozemku rostou jednotlivé stromy, tvořené ve směru k čerpací stanici PHM dubem
červeným Qurecus rubra, lípou malolistou Tilia cordata, javorem stříbrným Acer sacharinum a bukem lesním
Fagus sylvatica (obvod kmene ve výšce 1,3 m do 80 cm). Uvedené stromy nebudou dle dosavadního řešení
stavbou dotčeny.
Ve vnitřním prostoru rostou roztroušeny jednotlivé stromy, tvořené jabloní Malus sp., vrbou jívou Salix caprea a
vrbou bílou Salix alba, javory Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, vyskytuje se zde rovněž dub letní
Qurecus robur s obvodem kmene cca 200 cm ve výšce 1,3 m (průměr kmene 64 cm, výška 13 m).
V severovýchodní části navazuje na linii líp do vnitřního prostoru skupina vrb (vrba jíva Salix caprea s
výmladky a infekcí kmene, doplněna javorem horským Acer pseudoplatanus).

5 ODHAD NÁKLADŮ
Odhad investičních nákladů je členěn do jednotlivých stavebních objektů. Tento odhad byl stanoven na
základě sazebníku ÚRS a ze zkušeností s obdobnými projekty. Cena závisí na složitosti výstavby a samotné
stavby, technologiích, standardu použitých materiálů a vybavení. U technické infrastruktury je cena za
přeložky a páteřní rozvody. Cena je pouze orientační a nezahrnuje hrubé terénní úpravy a nové přípojky
(cena je dosti závislá na typu připojení, energetické náročnosti, způsobu vytápění, hospodaření s vodou a
energiemi, apod. - nelze stanovit).
Objekt hotelu - 53 tis. m3 x 8500 kč = 450,5 mil. KČ (bez DPH)
Objekty služeb a administrativy - 70 tis. m3 x 9000 kč = 630 mil. KČ (bez DPH)
Zpevněné plochy pojížděné - 4800m2 x 3500 kč = 16,8 mil. KČ (bez DPH)
Zpevněné plochy pochůzí - 1900m2 x 2000 kč = 3,8 mil. KČ (bez DPH)
Parkové úpravy - 13500m2 x 400 kč = 5,4 mil. KČ (bez DPH)
Technická infrastruktura - vodovod - 500m x 10000 kč = 5 mil. KČ (bez DPH)
Technická infrastruktura - Armaturní šachta = 0,8 mil. KČ (bez DPH)
Technická infrastruktura - kanalizace splašková - 450m x 12000 kč = 5,4 mil. KČ (bez DPH)
Technická infrastruktura - Spádišťová šachta = 0,5 mil. KČ (bez DPH)
Technická infrastruktura - kanalizace dešťová - 720m x 10000 kč = 7,2 mil. KČ (bez DPH)
Technická infrastruktura - retence = 1,2 mil. KČ (bez DPH)
Technická infrastruktura - plynovod 65m x 12000 kč = 0,7 mil. KČ (bez DPH)
Technická infrastruktura - přeložka páteřního horkovodu (2xDN600) = 22,5 mil. KČ (bez DPH)
Technická infrastruktura - přeložka horkovodu k bazénu (2xDN200) = 6,3 mil. KČ (bez DPH)
Technická infrastruktura - provizorní přeložka pro krytý bazén = 0,7 mil. KČ (bez DPH)

Stav lokality dokladuje následující snímek

6 ZÁVĚR
Cílem studie bylo navrhnout, prověřit a posoudit možnosti využití vymezeného území v návaznosti na
urbanistickou struktury dané lokality, tj. navrhnout takové uspořádání území, aby vznikla vyvážená a funkční
plocha současného městského charakteru umožňující polyfunkční využití.
Dané území je za předpokladu změny územního plánu a provedení přeložek inženýrských sítí dobře využitelné
pro plochy s funkčním využitím občanské vybavení, sport, park apod. Daná lokalita je hlukově více zatížená a
není možné v ní stavět nové stavby pro bydlení.
Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že pro zájmové území je významná zejména liniová zeleň podél ulice
Martinovská, která bude dle návrhu využití území z velké části zachována. Zastavovací studie uvádí návrh
výsadeb, které doplní navrhované objekty na pozemku p. č. 1503/1 v k. ú. Poruba - sever s ohledem na
navrhované využití předmětného území. Jednotlivé výsadby zahrnují stromové a keřové patro. Návrh
výsadeb bude řešen s ohledem na inženýrské sítě a jejich ochranná pásma.
Samostatně je navržena ucelená zelená plocha parkového charakteru, který celý prostor využití
předmětného pozemku doplní o přírodní prvek. Návrh řešení sadových úprav bude vycházet z požadavku
začlenit předmětné území do zájmového území a s ohledem na doplnění vegetace jako náhradu za
provedené kácení zeleně, která bude pro nové využití území provedena.
Ve stromovém patru budou navrženy kmenné tvary listnatých druhů. Druhová skladba výsadeb bude
odpovídat zájmovému území. Výsadba keřů doplní výsadbu stromů na zatravněných plochách.
Při návrhu výsadeb bude postupováno v souladu s platnou legislativou a normami sadovnictví a krajinářství
(ČSN DIN 18 916 Výsadby rostlin) a sadovnictví a krajinářství (ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a
ploch pro vegetaci při stavebních činnostech).
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Postup projektové a inženýrské přípravy by pak byl následující:
- Podání návrhu na změnu územního plánu
- Přeložení stávající technické infrastruktury (vyjma kanalizačního sběrače DN 1700 v hloubce 10-12m)
- Architektonická studie
- Zajištění podkladů a průzkumů (zaměření, geologie, hydrogeologie, radon, ..)

ZASTAVOVACÍ STUDIE POZEMKU parc. č. 1503/1, k. ú. PORUBA-SEVER,
OSTRAVA-PORUBA
URBANISTICKÁ STUDIE

19-051-2
Leden 2020

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

08

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova 1064/12
702 00 OSTRAVA

IČO: 05725674
tel.: 595 693 250

ZASTAVOVACÍ STUDIE POZEMKU parc. č. 1503/1, k. ú. PORUBA-SEVER,
OSTRAVA-PORUBA
URBANISTICKÁ STUDIE

19-051-2
Leden 2020

FOTODOKUMENTACE

09

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova 1064/12
702 00 OSTRAVA

IČO: 05725674
tel.: 595 693 250

ZASTAVOVACÍ STUDIE POZEMKU parc. č. 1503/1, k. ú. PORUBA-SEVER,
OSTRAVA-PORUBA
URBANISTICKÁ STUDIE

19-051-2
Leden 2020

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

10

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova 1064/12
702 00 OSTRAVA

IČO: 05725674
tel.: 595 693 250

ZASTAVOVACÍ STUDIE POZEMKU parc. č. 1503/1, k. ú. PORUBA-SEVER,
OSTRAVA-PORUBA
URBANISTICKÁ STUDIE

19-051-2
Leden 2020

SITUACE - ORTOFOTOMAPA

11

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova 1064/12
702 00 OSTRAVA

IČO: 05725674
tel.: 595 693 250

ZASTAVOVACÍ STUDIE POZEMKU parc. č. 1503/1, k. ú. PORUBA-SEVER,
OSTRAVA-PORUBA
URBANISTICKÁ STUDIE

19-051-2
Leden 2020

SITUACE - KOORDINAČNÍ VÝKRES ÚP

12

0
23

8
22

LEGENDA
2

23

9

2

22

23

vymezení řešeného území

3

23

1

23

vymezení plochy pro
pozemní komunikaci dle ÚP

3

23

výrazná morgfologie terénu
PODZEMNÍ

VN

0
23
9
22

C

VODOVOD 300

UP

PĚ

M

PH

23

ŘE

nedostatek ploch pro
parkování a odstavení

3

žádoucí pěší propojení lokality
ochranné pásmo kanalizace

0
23

ochranné pásmo telovodu

ochranné pásmo VN
4

ochranné pásmo SLP

23

páteřní rádioreléový spoj

1

23

NADZEMNÍ HORKOVOD 2X 650233

3
23

5

4

23

23

6

23

NTL

VODOVOD 250 LT

UPC

5
23

2
23
VODOVOD DN 150 PVC

MARTINOVSKÁ

ochranné pásmo plynovodu

PODZEMNÍ HORKOVOD DN200

7

23

E

SK

AV

OP

hlukové pásmo pro hotel od
ulice Martinovská

2

ochranné pásmo vodovodu

NTL
6
23

OJ

P
NÍ

I
LIC
SU

DO

32

PE

2
23

NTL

OP

R
ŠÍ P

KANALIZACE DN 1700 BET

NTL

VODOVOD 100

1
23

VODOVOD 300

5

23

PODZEMNÍ HORKOVOD DN200

4
23

EM

R
MĚ
ÁS

ochranné pásmo komuikace

VIC

BO

TŘE

4
23

5

23
6

23

7

23

7

23

Z důvodu značného zasíťování pozemku
budou v návaznosti na možnost
zastavění nutné přeložky stávajících sítí.
Páteřní kanalizace vedená středem
řešeného území je v hloubce 10-12m a
bude v návrhu zachována (z důvodu
obzvlášť vysoké finanční a technické
náročnosti). Ostatní sítě lze bez větších
problémů přeložit. Přeložka teplovodu
bude
ovšem
(vzhledem
k
jeho
významnosti)
složitější a finančně
nákladná. Z tohoto důvodů bude nutné
(v případě, že nechceme úplně
znehodnotit západní část řešeného
území) změnit stávající funkční využití
území. Ve stávajícím ÚP města Ostravy je
značná část navržena jako plocha
pozemních
komunikací
(obslužná
komunikace). Jelikož by tímto územím
měla vést pouze obslužná komunikace,
bylo by vhodné celou plochu změnit na
využití pro občanskou vybavenost, kde je
rovněž přípustná pozemní komunikace.
tato změna výrazně přispěje k využití
daného území.

OPAVSKÁ

OPAVSKÁ
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