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NEPŘEKROČITELNÁ STAVEBNÍ ČÁRA

LEGENDA:

ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE, POCHŮZÍ PLOCHY PRO PĚŠÍ - 
ULIČNÍ PROSTOR, DOPLŇKOVÁ ZELEŇ

Celé řešené území leží v chráněném ložiskovém území černého uhlí 
české časti hornoslezské pánve.
Stavba je zařazena do plochy C - území dotčené vlivy důlní činnosti.

BYTY, OBČANSKÁ VYBAVENOST, ADMINISTRATIVA, SLUŽBY, 
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HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

VJEZDY DO ÚZEMÍ

VJEZDY DO ÚZEMÍ S OMEZENÍM - PŘEDNOST PĚŠÍCH

OBOUSMĚRNÉ VJEZDY DO PODZEMNÍHO 
PODLAŽÍ - GARÁŽÍ 

PLOCHY PRO UMÍSTĚNÍ TRAFOSTANICE 

PLOCHY PRO UMÍSTĚNÍ PŘÍPOJKY KANALIZACE A VODOVODU

PLOCHY PRO UMÍSTĚNÍ PŘÍPOJKY NN

Regulační plán nahradí následující územní rozhodnutí: 

Územní rozhodnutí o umístění stavby bytového domu 
s integrovanou občanskou vybaveností o 5 nadzemních 
podlažích s vestavěným podkrovím a 1 podzemním 
podlažím na parc.č.582/7, 575/4, 693/1 a následujících
přípojek – vše v k.ú. Vítkovice: 
- přípojka vody na parc.č. 1201/1 
- přípojka kanalizace na parc.č. 1201/1 
- přípojka vedení NN na parc.č. 575/4, 582/7 

Územní rozhodnutí o umístění stavby zpevněných 
ploch a komunikací vč. parkoviště na parc.č. 582/7, 
575/4, 693/1.  

PLOCHY PRO ZÁSTAVBU, NA KTEROU RP NAHRAZUJE ÚR
NADZEMNÍ ČÁST A+B POLYFUNKČNÍCH DOMŮ

PLOCHY PRO ZÁSTAVBU PODZEMNÍCH 
ČÁSTÍ A+B BYTOVÉHO DOMU - GARÁŽÍ

PŘEKLÁDANÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A METALICKÁ SÍŤ V RÁMCI 
SAMOSTATNÉ DUR

LEGENDA:

ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO PĚŠÍ, KOMUNIKACE A ZELEŇ, 
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1.A      ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.A.a   Hlavní cíle řešení 

Smyslem zpracování regulačního plánu pro řešenou lokalitu je prověření 

možného plošného a prostorového uspořádání území a jeho příprava pro 

výstavbu polyfunkčního objektu s převládající funkcí bydlení, doplněnou 

občanskou vybaveností. Uvedený záměr je podložen reálným zájmem investora, 

z jehož podnětu se pořizuje a po svém schválení bude nahrazovat územní 

rozhodnutí pro  výstavbu objektu včetně přípojek. 

Stávající platný Územní plán zóny Vítkovic z roku 1998 bude tímto zpracovaným 

regulačním plánem po jeho schválení Zastupitelstvem města v plné míře 

nahrazen.  

 

Regulační plán tedy upřesňuje podmínky pro plánovanou zástavbu a je 

zpracován podle Zadání regulačního plánu Lokality Náměstí Jiřího z Poděbrad 

v Ostravě - Vítkovicích schváleného usnesením zastupitelstva města č. 580/11 ze 

dne 24.10.2007. 

1.A.b   Podklady 

- Územní plán města Ostravy 

- Územní plán zóny Vítkovice  

- Zadání regulačního plánu (usnesení Zastupitelstva města, 24.10.2007) 

- Polohopisné a výškopisné zaměření parcely 582/7 zpracované ing. Liborem 

Vlkem v červenci 2007 

- Polohopisné a výškopisné zaměření parcely 575/4 zpracované ing. Vratislavem 

Štěpánkem v únoru 2008 

- Inženýrsko – geologický průzkum území zpracované ing. Liborem Vlkem 

v srpnu 2007 

- Dendrologický průzkum v území, zpracovaný ing. Magdou Cigánkovou Fialovou 
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v srpnu 2007 

- Vyjádření Krajského úřadu ze dne 27.8.2008 : Závěr zjišťovacího řízení záměru 

„Novostavba polyfunkčního domu včetně přípojek náměstí ITALIA“  

1.A.c   Zhodnocení dříve zpracované a schválené územně plánovací 

dokumentace 

Podle Regulativů funkčního a prostorového uspořádání území  Územního plánu 

města Ostravy, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Ostravy č.j. 

778/M dne 5.10.1994 a účinného od 15.11.1994, včetně jeho pozdějších změn a 

úprav je řešené území situováno v ploše s funkčním využitím „Jádrové území“, 

které je zvýrazněno  ve výkrese č. 1: Územní plán města Ostravy - část Vítkovice 

Časovým horizontem platnosti Územního plánu je rok 2010. 

 

Dle Regulativů funkčního a prostorového uspořádání území města Ostravy platí 

pro jmenovanou zónu následující regulativy (vyňato z textu):  

 

2.A. Jádrové území 

 

Slouží: soustředění občanské vybavenosti spolu s bydlením v městské zástavbě 

centrálních částí obytných zón. 

 
1) Vhodné 
▪ Vybavenost centrálního charakteru, sloužící danému i širšímu území: 

administrativa, peněžnictví, soudnictví, obchod, služby, stravování, ubytování, 
hotely, zařízení kulturní, církevní, společenská, muzejní, zábavní a zařízení 
pro volný čas 

▪ Nájemné bytové domy (nad 3. NP) s vestavěnou občanskou vybaveností 
▪ Příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové, parkoviště, hromadné 

podzemní i nadzemní a vestavěné parkovací garáže 
▪ Zeleň veřejná a obytná 
 
2) Přípustné 
▪ Nájemné domy bez občanské vybavenosti, konzuláty, rezidence 
▪ Nerušící drobná výroba a služby 
▪ Benzinová čerpadla a servisní služby jako součást garáží a parkingů 
▪ Nezbytná technická vybavenost 
 
3) Vyjímečně přípustné 
▪ Občanská vybavenost necentrálního charakteru:  zařízení předškolní, školská, 

sportovní, zdravotnická,zařízení sociální péče. 
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Pro řešené území byl již dříve zpracován také Územní plán zóny Vítkovice, 

schválený usnesením ZMO dne 26.3.1998, který závazně stanovuje následující 

plošnou a prostorovou regulaci staveb: 

▪ na parcele 575/4 je situován domovní blok C9 o 3 nadzemních patrech 

▪ na parcele 582/7 je situován domovní blok C3 o 3 nadzemních patrech 

▪ na části parcely 693/1 je situován domovní blok C10 o 4 nadzemních patrech 

a 1 podzemním patru parkovacích stání 

Stávající platný Územní plán zóny Vítkovice v některých svých závěrech 

neodpovídá současným požadavkům na prostorově-ekonomické využití území a 

bude tímto regulačním plánem v plné míře nahrazen.  

 

Jiná územně plánovací dokumentace pro předmětné území nebyla vypracována. 

 

 

1.B      ŘEŠENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 

1.B.a   Vymezení a plocha řešeného území 

Řešenou lokalitu tvoří jižní polovina Nám. Jiřího z Poděbrad (parcela č. 693/1) a 

přilehlé  parcely p.č. 575/4, 582/7  v k.ú. Vítkovice. Celé území je vymezeno ze 

severu ulicí Šalounovou, ze západu západní hranicí parcely 576/3, z jihu ulicí 

Erbenovou a z východu západní hranicí parcel 575/4 a 582/7 až po ulici 

Šalounovu  .  

 

Celková rozloha území je cca 0,95 ha. 

1.B.b   Specifické charakteristiky řešeného území 

Lokalita se nachází v zastavěném území městské části Vítkovice a navazuje na 

převážně souvislou blokovou zástavbu. Na jihu sousedí se vstupem do Sadu 

Jožky Jabůrkové, jež představuje významný krajinný prvek.  V bezprostřední 

blízkosti  jsou dva menší městské parky – severně od ul. Šalounovy a další je na 

místě sousedního uličního bloku na východ od budoucí zástavby.  

Stávající blízké parky, jejich vzrostlé stromy i exponovaná poloha s mnoha 
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výhledy do této zeleně vytváří vhodný přírodní rámec budoucí výstavby. 

V řešeném území roste několik stromů a keřů, jejichž poloha a stav jsou popsány 

v dendrologickém průzkumu v příloze.  

Terénní reliéf je převážně rovinatý. 

 

Na vlastním staveništi se nacházejí následující stavby: přístřešek bývalé 

zastávky autobusů, plot s částěčně zděnou podezdívkou, několik asfaltových 

chodníků. Tyto stavby budou před realizací záměru demolovány.  Územím 

probíhá také síť veřejného osvětlení ve správě Ostravských komunikací a.s., 

která bude přeložena na základě samostatného územního rozhodnutí a 2 lampy 

VO budou zrušeny. Dále územím probíhá kabel metalické sítě společnosti 

Telefonica O2,a.s., jež bude také přeložen na základě samostatného územního 

rozhodnutí. 

1.B.c   Širší vztahy 

Prostorové: 

Území spadající do ostravské městské části Vítkovice  leží na jih od centra 

města, od kterého je vzdáleno cca 3 km a je položeno v nadmořské výšce 220 až 

230 m.n.m.  

Dopravní: 

Dopravně je lokalita velice dobře napojena na centrum města silnicí č.56 

Místeckou a je od něj vzdálena cca 3 km. Rychlé spojení s ostatními městskými 

částmi a blízkým okolím je zajištěno ulicí Výstavní a silnicí č. 11 Rudnou. Dobrá 

dostupnost území je zajištěna častými intervaly spojů městské hromadné dopravy 

– autobusy a tramvajemi, jejichž zastávky jsou v docházkové vzdálenosti: cca 

300 m od zastávky tramvaje a cca 100 m od zastávky autobusů MHD. Na okolní 

zástavbu je napojeno sítí komunikací pro pěší.  

Funkční: 

Funkčně je území napojeno na severu jak na park a poloblokovou zástavbu 

starších domů s byty a občanskou vybaveností (pošta, spořitelna), tak na část  

prostorného Náměstí Jiřího z Poděbrad s dominantou střední školy AHOL. Na 

východě území navazuje na malý parčík, za kterým následuje starší bloková 

zástavba, na jihu navazuje opět na starší uliční zástavbu s budovou mateřské 

školy a umělecké školy, na západě sousedí opět se starší uliční zástavbou a 
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parcelou se skladovým objektem soukromé firmy.  

 

 V městské části Vítkovice a v bezprostředním okolí řešeného území je dobře 

rozvinutá infrastruktura a občanská vybavenost včetně nemocnice, škol, 

sportovní haly atd., vybavenost celoměstského významu v Ostravě je snadno 

dostupná také autobusy a tramvajemi MHD.  

1.B.d  Podmínky pro vymezení pozemků a jejich využití 

Regulačním plánem jsou dotčeny následující parcely:     

- jižní část parcely 693/1, 582/7, 575/4 

Jejich funkční využití dle Územního plánu města Ostravy: 

- „Jádrové území“, pro které platí regulativy viz kap. 1.A.c. 

 

Záměr výstavby bytového domu s integrovanou občanskou vybaveností spadá do 

kategorie:   

Vhodné: 

▪ Nájemné bytové domy (nad 3. NP) s vestavěnou občanskou vybaveností 
▪ Příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové, parkoviště, hromadné 

podzemní i nadzemní a vestavěné parkovací garáže 
▪ Zeleň veřejná a obytná 
 

Regulační plán plně respektuje výše uvedené regulativy a nevyžaduje provedení 

změn v Územním plánu. 

1.B.e   Návrh urbanistické koncepce 

Doplnění bytové výstavby ve Vítkovicích se váže na vzrůstající zájem a 

tendence moderního bydlení v lokalitách se snadnou dostupností občanské 

vybavenosti a centra města, s přímou dostupností městské hromadné dopravy a 

s malou dojezdovou vzdáleností k pracovním příležitostem. 

 

Možnosti urbanistické koncepce a územního rozvoje řešeného území souvisejí s 

potřebou nových bytů, doplněním občanské vybavenosti a vytvářením nových 

pracovních příležitostí. Jsou dány dříve založenou urbanistickou koncepcí, která 

je dána i limitována: 

▪ stávající dopravní kostrou a založenou osnovou inženýrských sítí a jejich 

výhledem  
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▪ výškovou hladinou stávající zástavby, jež vytváří Nám. Jiřího z Poděbrad, 

jehož severní strana s budovou Střední školy AHOL spadá do území 

Městské památkové zóny Vítkovice  

 

Záměr investora předpokládá bytovou zástavbu s  integrovanou občanskou 

vybaveností v přízemí v rámci plošných rezerv dnešní uliční zástavby. Záměry 

střednědobého charakteru v dalším rozvoji a dostavbě lokality kolem Nám. Jiřího 

z Poděbrad budou formulovány v urbanistické studii, jež se v současné době 

zpracovává. Urbanistická koncepce lokality vychází ze stávajícího typu zástavby, 

způsobu parcelace a rozsahu využití pozemků. Návrh respektuje systém blokové 

nebo poloblokové a uliční zástavby.  

Základní dopravní schéma je navrženo jednoduše v souladu s již založenou 

dopravní strukturou. Klidový dopravní prostor (malé náměstí) je navržen mezi 

dvěma stavebními bloky v prostoru před vstupem do Sadu Jožky Jabůrkové. 

V souladu s již zpracovanou Urbanisticko – architektonickou studií  se navrhuje 

pětipodlažní zástavba s využitým podkrovím v šikmé střeše a s jedním 

podzemním podlažím, spojujícím obě části objektu. Urbanistická koncepce 

území není vázána na tvarovou jednotnost hmoty i tvarů objektů, architektonický 

záměr investora ji však předpokládá. V části území, jež bezprostředně přiléhá k  

Nám. Jiřího z Poděbrad je dána orientace střech ve většině své délky okapem 

směrem do náměstí. Toto řešení má napomoci dosažení urbanistické kompozice 

uzavření a akcentace prostoru náměstí s adekvátní protiváhou objektu Střední 

školy AHOL. 

 

POPIS ZÁMĚRU : 

Záměr sleduje výstavbu bytového domu sestávajícího se z částí A a B, každá ve 

tvaru nepravidelného písmene “U“.  Délky jednotlivých stavebních křídel budov 

jsou 43 m,  69 m a 48 m. Jedná se o budovu s 5-ti nadzemními podlažími a 

jedním společným podlažím podzemním. Fasáda objektů je členěna 

vystupujícími rizality vždy ve středu každého křídla. Objekty mají valbovou 

střechu a vestavěné podkroví. Počítá se s celkovou výškou objektů 15,5 -16 m 

k římse, čímž se orientují na výšku okolní zástavby na Nám. J. z Poděbrad. Část 

A ve tvaru „U“se otevírá západním směrem a část B se otevírá východním 

směrem.  Vstupy do objektů jsou vždy ve středu každého křídla objektu, počítá se 
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také do každého domu s minimálně jedním vstupem ze dvorní části. 

Tvar nadzemních částí domu dává vzniknout polouzavřeným společným dvorům 

u každého z nich, jež budou plnit sociální a společenské funkce pro jejich 

obyvatele. Dvory budou parkově upraveny, s posezením a popř. dětským hřištěm 

pro trávení volného času jejich obyvatel. Jsou zde umístěny i výjezdy 

z podzemních garáží a několik odstavných a parkovacích stání na terénu pro 

dohromady cca 27 vozů. Tyto poloveřejné prostory umožňují zásobování a 

příjezd k objektu také z dvorní části. Obě části tvaru U prostorově uzavírá vhodně 

navržená zeleň – vzrostlé  stromy a přísně střižené keře. 

V západní části území na parcele 575/4 bude vybudováno parkoviště pro cca 21 

vozů, které bude sloužit návštěvníkům obchodů v přízemí. 

Mezi budovami vzniká obytná ulice pouze pro pěší – náměstí, jež plní pobytové 

funkce, s obchody, službami a gastronomií. Probíhá tudy i nově navržená alej 

stromů, jež spojuje ulici Halasovu se vstupem do Sadu J. Jabůrkové.  Vhodné se 

zde jeví umístění vodního elementu. Toto náměstí má šíři 27 m, u ústí do ulic 

Šalounovy a Erbenovy 18 m, což umožňuje dostatečné oslunění a osvětlení.  

1.B.f   Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb 

Pro řešené území jsou stanoveny tyto zásady: 

1. V území budou respektovány stavební čáry, které omezují hranici staveb, 

kterou nelze překročit – nepřekročitelné stavební čáry. Nepřekročitelné 

stavební čáry tvoří nad terénem dva stavební bloky. Pod terénem tvoří jeden 

blok. 

2. Nepřekročitelné stavební čáry nad terénem jsou ve východozápadním 

směru vymezeny v ulici Šalounově prodloužením stávající stavební čáry a 

v ulici Erbenově prodloužením stávající stavební čáry. V severojižním směru 

je nepřekročitelná stavební čára západního bloku tvořena prodloužením 

stavební čáry, definovanou řadou domů, které tvoří západní stranu náměstí. 

Západní nepřekročitelná stavební čára východního bloku je vzdálena 15 m 

od západního bloku. Východní nepřekročitelná stavební čára východního 

bloku je vzdálena 14 m od západního okraje stávajícího parku č.p. 576/3. 

V ostatních případech je nepřekročitelná stavební čára definovaná hranicí 

pozemku v souladu s platnými předpisy. Nepřekročitelné stavební čáry viz 

v.č. 01. 
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3. Bude dodržena maximální výška svislé stěny budovy od terénu po okapní 

římsu, která je odvozena od římsy sousedního objektu pošty a činí 16,30 m. 

Nad tuto výšku lze umístit ustupující nadstavby. Maximální výška střešního 

hřebene je 21 m. 

4. Způsob zastřešení zástavby přímo uzavírající Nám. Jiřího z Poděbrad podél 

ulice Šalounovy bude tvořen okapovou stranou budovy směrem do náměstí 

a to většinou své délky.  V ostatních případech není způsob zastřešení 

předepsán. 

5. Součástí stavby musí být plochy pro odstavná a parkovací stání na základě 

výpočtu podle platné normy ČSN 736110. 

6. Křížení a souběh sítí technické infrastruktury bude respektovat ČSN 73 

6005. Tam, kde nelze tuto normu dodržet,  bude nutné dotyčné vedení  

umístit do chráničky.        

7. Při výstavbě technické infrastruktury budou dodržena příslušná ochranná 

pásma na základě požadavků jednotlivých správců sítí.  

1.B.g   Podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území 

Řešené území se nachází již mimo jižní hranici Městské památkové zóny Ostrava 

– Vítkovice a nepodléhá tedy ustanovení zákona č. 20/1987 o státní památkové 

péči v platném znění. 

1.B.g    Doprava 

Na nadřazenou komunikační síť je území napojeno prostřednictvím ul. Halasovy 

popř. Lidické, které ústí do rychlostních komunikací – silnice I/56 – přes 

mimoúrovňovou křižovatku do ul. Místecké a silnice I/11 do ul. Rudné. 

Severní a jižní hranici řešeného území tvoří méně významné obslužné 

komunikace spojující ul. Výstavní s Lidickou. Jedná se o ul. Šalounovu a 

Erbenovu, obě mají šířku cca 8,90 m.  

Aby bylo Nám. J. z Poděbrad se stávající okolní obytnou zástavbou co nejméně 

zatíženo hlukovými emisemi, jsou zvoleny ze dvorních částí dva obousměrné 

příjezdy k podzemním garážím v objektu:  z jihu přes ulici Erbenovu a z východu 

od stávajícího parčíku.  

Zásobování objektů bude navrženo jak z malého náměstí pro pěší v časově 

omezeném rozsahu, tak ze dvorů.  
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Trasy pro pěší jsou řešeny jednak jako veřejné chodníky podél jednotlivých křídel 

budov v návaznosti na stávající uliční síť se zdůrazněním pobytové funkce na 

nově vzniklém náměstí, a jednak jako vhodná pěší propojení v rámci 

poloveřejných dvorů. 

Odstavná rezidenční stání jsou řešena ve své většině pod terénem v jednom 

podzemním podlaží a jsou doplněna několika stáními na terénu .  

Parkovací stání pro návštěvníky a personál jsou řešeny na terénu. 

Celkové množství odstavných a parkovacích stání bude vypočteno podle platné 

normy ČSN 736110 a řešeno na parcele ve vlastnictví investora nebo prokázáno 

uzavřenými dlouhodobými smlouvami o nájmu parkovacích stání. 

Pozn.: Je vhodné prověřit možnost umístění několika dalších parkovacích stání na terén, např. 

jako podélná stání na ul. Erbenova zúžením stávajícího jízdního pruhu.  

Zastávky MHD – v blízkosti řešeného území na ul. Halasově se nachází  

zastávka autobusů MHD a v docházkové vzdálenosti 350 m také zastávka 

tramvají MHD. 

Cyklistická stezka –  nejbližší trasa cyklistické stezky v souladu s Územním 

plánem probíhá západně od území ulicí Lidickou.  

1.B.h   Podmínky pro řešení veřejné infrastruktury 

Vodovod 

Obě části objektu budou napojeny na vodovodní řad z ulice Erbenova, parc.č. 

1201/1, kterou prochází vedení DN 300 LT ve vlastnictví Ostravských vodáren a 

kanalizací a.s. (OVaK). Plocha pro realizaci přípojky mezi oběma nadzemními 

částmi objektu na parcele 693/1 je zřejmá z výkresu 03 v grafické části 

regulačního plánu.  

 

Výpočet potřeby vody: 
 
184 bytů – 3,5 osoby na byt 
Celkem 644 osob 
Průměrná potřeba vody 644 x 150 l/os.den = 96 600 l/den 
Vybavenost 3000 m2, odhad počtu zaměstnanců  200 zam 
Průměrná potřeba vody 200 x 60 l/zam.den = 12.000 l/den 
 
Celkem průměrná potřeba vody  108,6 m3/den 
Maximální denní potřeba   146,6 m3/den 
Roční potřeba vody    37.659 m3/rok 
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Kanalizace 

Odkanalizování objektu bude provedeno pomocí přípojky do kanalizačního řadu 

na ulici Erbenova, parc.č. 1201/1, kategorie kruhové 300, materiál beton, ve 

vlastnictví Ostravských vodáren a kanalizací a.s. (OVaK). Plocha pro realizaci 

přípojky mezi oběma nadzemními částmi objektu na parcele 693/1 je zřejmá 

z výkresu 03 v grafické části regulačního plánu.  

Kanalizace je řešena jako jednotná pro odvod splaškových i dešťových vod 

z plánované zástavby.  

Množství splaškových vod odpovídá potřebě vody. 
 

Elektro 

V území bude vybudována nová trafostanice na parcele 575/4, jejímž investorem 

je společnost Enigen, s.r.o.. Poloha umístění této trafostanice je  patrna z výkresu 

03 v grafické části regulačního plánu. Přípojení objektu na rozvody elektrické 

energie bude zajištěno z této trafostanice samostatnou přípojkou NN do 1.PP 

objektu kabelovým vedením. Plocha pro realizaci přípojky na parcele 582/7 a 

582/7 je zřejmá z výkresu 03 v grafické části regulačního plánu. 

Přívod vedení VN do trafostanice je projektován na základě samostatné 

dokumentace. 

 

Zásobování teplem a TUV 

Zásobování objektu teplem bude zajišťovat horkovod vedoucí z ulice Kutuzovovy 

přes náměstí k objektu, jehož realizace je ve fázi zpracovaného projektu. 

Horkovod je projektován na základě samostatné dokumentace. Realizaci a 

následný provoz bude zajišťovat Energetika Vítkovice a.s. 

 

Stávající veřejné osvětlení 

Stavba bytového domu vyvolá přeložku  vedení sítě VO. Tuto přeložku bude řešit 

samostatná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Stávající trasa VO 

v řešeném území je patrna z výkresu 03 v grafické části regulačního plánu.  

 

Sdělovací vedení Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 

Stavba bytového domu vyvolá přeložku vedení metalické sítě. Tuto přeložku 

bude řešit samostatná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Stávající 
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trasa sdělovacího vedení v majetku Telefonica 02 Czech Republic a.s. je 

patrna z výkresu 03 v grafické části regulačního plánu.  

1.B.i   Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření 

a asanací 

Regulační plán je nevymezuje, nejsou jeho součástí. 

1.B.j   Požadavky na přípravu území, demolice 

V rámci přípravy území pro realizaci záměru je nutno provést následující 

demolice, jež jsou na povrchu parcel viditelné nebo jsou součástí vyjádření 

správců sítí: 

D 1 - demolice přístřešku stanoviště autobusů  

D 2 - demolice zděné podezdívky plotu 

D 3 - demolice zpevněných ploch – chodníků 

D 4 - odstranění části vedení veřejného osvětlení  

V současné době se zpracovává žádost o odstranění výše uvedených staveb. 

1.B.l    Ložiska surovin a jejich využití 

Řešené území leží v chráněném ložiskovém území černého uhlí české části 

Hornoslezské pánve. Zasahuje do něj: 

Ložisko černého uhlí B3 071523 Důl Odra, závod Vítkovice se stanoveným 

dobývacím prostorem 20048 Vítkovice a chráněným ložiskovým územím CHLÚ  

14400000 české části Hornoslezské pánve 

Stavba je zařazena do plochy C1
0 – území dotčené vlivy důlní činnosti. 

1.B.n Životní prostředí 

Řešené území není pod ochranou zemědělského půdního fondu.  

Parcely č. 582/7, 575/4 jsou zatravněné, s dřevinami, které jsou posouzeny 

v dendrologickém průzkumu v příloze. 

Zástavba bude respektovat vzrostlou zeleň v maximálním možném rozsahu. 

Objekt bude vytápěn horkovodem s výměníkovou stanicí v podzemním podlaží.  
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Hluk 

Na hranici pozemků, resp. objektů staveb, které budou zdrojem hluku ve smyslu 

§30 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., budou dodrženy hygienické limity hluku pro 

chráněné venkovní prostory staveb (obytných staveb, resp.staveb pro školní a 

předškolní výchovu) dle platných předpisů.  

 

Odstraňování a likvidace tuhého domovního odpadu 

Předpokládá se separovaný sběr odpadu včetně problémových  odpadů a jejich 

odvoz do zařízení k jejich recyklaci nebo nezávadné likvidaci - dnes ZTO 

Ostrava. Stanoviště popelnic, event. kontejnerů, se předpokládá na pozemcích 

investora. V území budou opticky krytá stanoviště kontejnerů umístěna v rámci 

vnitrobloků, v případě integrace do uličního prostoru budou vytvořena jako krytá 

stanoviště porostlá popínavou zelení. 

1.B.m   Požadavky na případné posuzování vlivů záměru obsaženého 

v regulačním plánu na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu 

Na základě závěru zjišťovacího řízení Krajského úřadu ze dne 27.8.2008 nebude 

záměr „Novostavba polyfunkčního domu včetně přípojek náměstí ITALIA“ ze dne 

27.8.2008 dále posuzován – viz příloha. 

1.B.n   Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 

Regulační plán nahradí následující územní rozhodnutí: 

- Územní rozhodnutí o umístění stavby bytového domu s integrovanou 

občanskou vybaveností o 5 nadzemních podlažích s vestavěným podkrovím a 

1 podzemním podlažím na parc.č.582/7, 575/4, 693/1 a souvisejících přípojek 

– vše v k.ú. Vítkovice: 

▪ přípojka vody na parc.č. na parcele 693/1, 1201/1 

▪ přípojka kanalizace na parc.č. 693/1, 1201/1 

▪ přípojka vedení NN na parc.č. 575/4, 582/7 

- Územní rozhodnutí o umístění stavby zpevněných ploch a komunikací vč. 

parkoviště na parc.č. 582/7, 575/4, 693/1  










































