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Zastupitelstvo města Ostravy, příslušné podle §6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební 
zákon), v souladu s ustanovením § 62 odst. 1 téhož zákona a podle § 171 a následných 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy 
 
 

v y d á v á 
 

regulační plán v lokalitě Studentská v k. ú. Poruba, 
 

který je v souladu s ustanovením § 61 a následných stavebního zákona a § 19 odst. 1 
přílohou č. 11 vyhlášky č. 5000/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a obsahuje: 
 
10072-ÚPD-I OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU 
 
10072-ÚPD-I-1 Textová část 
 
10072-ÚPD-I-1 Textová část 
                      2. Textová část v rozsahu územních rozhodnutí 

 
10072-ÚPD-I-3 Grafická část 
 
10072-ÚPD-I-3-01.1 Hlavní výkres I. 
10072-ÚPD-I-3-01.2 Hlavní výkres II. 
10072-ÚPD-I-3-02 Výkres pořadí změn v území 
10072-ÚPD-I-3-03 Výkres technické infrastruktury 
10072-ÚPD-I-3-04 Výkres dopravní infrastruktury 
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
(neobsazeno, nevyskytují se zde) 
 
10072-ÚPD-II OBSAH ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 
 
10072-ÚPD-II-5 Textová část odůvodnění regulačního plánu 
10072-ÚPD-II-5 Textová část odůvodnění regulačního plánu 
 
10072-ÚPD-II-6 Grafická část odůvodnění regulačního plánu 
10072-ÚPD-II-5-01 Koordinační výkres 
10072-ÚPD-II-5-02 Výkres širších vztahů 
10072-ÚPD-II-5-03 Půdorys 1.PP 
10072-ÚPD-II-5-04 Půdorys 1.NP 
10072-ÚPD-II-5-05 Půdorys 2.NP 
10072-ÚPD-II-5-06 Půdorys typického nadzemního podlaží 
10072-ÚPD-II-5-07 Půdorys 8.NP 
10072-ÚPD-II-5-08 Řez A-A’ 
10072-ÚPD-II-5-09 Pohledy 
 
DOKLADOVÁ ČÁST DÚR „BYTOVÝ DŮM OSTRAVA-PORUBA“ 
 
 
 
Toto opatření obecné povahy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Ostravy  
č.:…………………..ze dne ………………………….. 
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Obsah textové části: 

 
1. TEXTOVÁ ČÁST: 

a) vymezení řešené plochy 

b) podmínky pro vymezení a využití pozemků 

c) podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 

d) podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 

e) podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí 

f) podmínky pro ochranu veřejného zdraví 

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb 

a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro 

asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, s uvedením 

katastrálních území a parcelních čísel 

h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 

opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením katastrálních 

území a parcelních čísel 

i) výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje 

j) údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části 

 
 
2. TEXTOVÁ ČÁST V ROZSAHU ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ: 

a) druh a účel umísťovaných staveb 

b) podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, které nejsou 

zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně podmínek ochrany 

navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu (například 

uliční a stavební čáry, podlažnost, výšku zástavby, objemy a tvary zástavby, 

intenzitu využití pozemků) 

c) podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu 

d) podmínky pro změny staveb a změny vlivu staveb na využití území 

e) podmínky pro vymezená ochranná pásma 

f) podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické 

stability 

g) stanovení pořadí změn v území (etapizaci) 

h) vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 

odst. 1 stavebního zákona 

 
 



TEXTOVÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ (OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY) 

 

Stránka | 4  
 

1.    TEXTOVÁ ČÁST: 

 

a)        vymezení řešené plochy 

Řešena plocha se nachází severozápadně od kolejí vysoké školy Báňské na pozemcích p.č. 
1726/1, 1725, 1579/3, 1720/1 k.ú. Poruba – 715154.  
 
b) podmínky pro vymezení a využití pozemků 
 
Regulační plán vymezuje využití řešeného pozemku v souladu s Územním plánem města 
Ostravy, který jej vymezuje následovně: 
 
Bydlení hromadné – slouží k bydlení v nájemných domech v městské a sídlištní zástavbě. 
 
Funkční využití:  
 
Vhodné 
Různé typy nájemných domů (většinou nad 3 N.P. viz poznámka) převážně bez vestavěné 
vybavenosti.  
Vybavenost, sloužící danému území: zařízení obchodu, služeb, místní správy, předškolní, školní 
(základní a střední školy), zdravotnická, sportovní, stravovací, společenská, zařízení pro 
volnočasové aktivity.  
Příslušné komunikace motorové, cyklistické, pěší, parkoviště.  
Zeleň veřejná a obytná, dětská hřiště, hřiště pro mládež a dospělé.  
 
Přípustné 
Vybavenost, sloužící širšímu území: zařízení obchodu, služeb, stravování, školská, zdravotnická, 
církevní, kulturní, sociální, ubytovací, administrativní.  
Nerušící drobná výroba a služby.  
Příslušné hromadné podzemní a nadzemní garáže, vestavěné garáže.  
Nezbytná technická vybavenost.  
 
Vyjímečně přípustné 
Rodinné domky.  
Hotely, administrativní budovy.  
Boxové garáže  
Benzinová čerpadla jako součást hromadných garáží.  
 
Lesy – slouží k relaxaci obyvatel města, součást kostry ekologické stability krajiny, produkci dřeva 
Funkční využití: 
Vhodné 
 
Zeleň vysoká, střední, nízká, travnaté plochy 
Přípustné 
 
Drobné sportovní zařízení 
Účelové lesní cesty, pěší a cyklistické komunikace, kondiční dráhy, naučné stezky, běžecké tratě. 
Vodárenská zařízení 
 
 

Parcelní 
číslo 

Vlastník Druh pozemku Funkční využití 

 
1726/1 

Viladomy Ostrava, s.r.o. 
Václavské nám. 799/48 
110 00 Praha Nové Město 

 
ostatní plocha 

 
Bydlení hromadné, 
Lesy 

http://funkcni-vyuziti-vhodne.html/
http://funkcni-vyuziti-pripustne.html/
http://funkcni-vyuziti-vyjimecne-pripustne.html/
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1725 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8 
729 30 Ostrava Moravská Ostrava 

 
ostatní plocha 

 
Bydlení hromadné 

 
1579/3 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8 
729 30 Ostrava Moravská Ostrava 

 
ostatní plocha 

 
Bydlení hromadné 

 
1720/1 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8 
729 30 Ostrava Moravská Ostrava 

 
lesní pozemek 

 
Lesy 

 
 
Regulační plán tento obecný výčet Územního plánu města Ostravy na daném pozemku 
konkretizuje a vymezuje pro využití následovně: 
 
Na řešeném pozemku regulační plán umisťuje 

- bytový dům s počtem 25 bytů o 8 nadzemních podlažích a 1 podzemním podlaží. V objektu 
jsou umístěny dvě podlaží garáží pro osobní vozidla 

- oplocení o výšce 2m 
- příjezdové komunikace a zpevněné plochy  
- přípojky inženýrských sítí elektro, dálkový ohřev tepla, vody, kanalizace jednotné , 

kanalizace dešťové, sdělovací kabely – venkovní a veřejné osvětlení. 
 
Bližší vymezení druhů umisťovaných staveb je dále uvedeno v bodě 2. Textové části v rozsahu 
územních rozhodnutí. Vymezení a využití řešených ploch je znázorněno v grafické části 
regulačního plánu, uvedené v části 10072 ÚPD -1 -3 grafická část tohoto opatření obecné povahy. 
 
 
c) podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 
 
Dopravní infrastruktura 
Stavbou dopravní infrastruktury je přístupová komunikace, která prodlužuje stávající ulici 
Studentská, vedoucí k bytovým domům.  
 
Technická infrastruktura 
Stavby technické infrastruktury budou umístěny v komunikacích, betonových a štěrkových 
plochách, zeleni, zatravňovacích tvárnicích a v ploše s rozebíratelnou betonovou dlažbou. 
 
Zásobování vodou 
Výstavbou se provede nová přípojka vody, na kterou bude napojeno veškeré zařízení v SO 01 – 
Bytový dům. Přípojka vody bude napojena na stávající vodovodní řad DN 100 – litina. 
Přípojka vody bude napojena na stávající vodovodní řad DN 100 - litina. Napojení se provede 
osazením odbočky DN 100/80, která se osadí mezi speciální příruby pro potrubí z litiny HAWLE 
č.7106, jištěné proti posunu. Těsně za napojením bude na přípojce osazeno šoupátko DN 80 se 
zemní zákopovou soupravou a poklopem.  
Přípojka D 90 - DN 80 bude vedena do vodoměrné šachtice, která bude umístěna 2,15 m od místa 
napojení na vodovodní řad (mimo ochranné pásma stávajících vedení). Ve vodoměrné šachtici 
1500 x 900 x 1600 s.v. bude umístěn centrální fakturační vodoměr s příslušnými armaturami.  
Za vodoměrnou šachtici bude přípojka vody vedena k SO 01 Bytový dům,  kde se napojí na vnitřní 
rozvod vody. V nejvyšším místě bude do potrubí osazen vzdušník DN 50. Vzdušník bude osazen 
na odbočku DN 80/50.  
Potrubí přípojky vody bude v místech křížení se stávající komunikaci uloženo v chráničce DN 150.  
V trase přípojky vody se nacházejí stávající inženýrské sítě, při jejich křížení a souběhu budou 
respektovány vzdálenosti křížení a souběhů  podle ČSN 73 6005.   
Délka potrubí 
- Přípojka vody do VŠ                   2,15 m 
- Přípojka vody za VŠ                   221,90 m 
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Celkem                         224,05 m 
 
Kanalizace 
Výstavbou IO 06 – Přípojka kanalizace jednotné se provede nová kanalizace, na kterou budou 
napojeny odpadní splaškové vody ze zařízení v SO 01.  
Splaškové vody z SO 01 – Bytový dům budou napojeny do stávající kanalizace pro veřejnou 
potřebu DN 1000 - beton. Výškově je kanalizace vedena výše než je vyústění splaškové 
kanalizace z SO 01, proto budou napojeny do čerpací stanice splaškových vod, ze které budou 
splaškové vody výtlakem vedeny do Šs1 a dále gravitaci do stávající revizní šachtice St.Š. 
Napojení se provede útesem DN 150 ve výšce 600 mm nad dnem šachtice. 
Výtlačné potrubí bude pod stávající komunikaci uloženo v chráničce DN 150 mm. 
 
Vzhledem k tomu, že dešťové vody ze stavby budou odváděny do zásaku, budou dešťové vody 
z plochy parkoviště osobních vozidel, kde může dojít k výskytu C10  -  C40  (NEL), napojeny do 
čerpací stanice a výtlakem napojeny spolu se splaškovými vodami na kanalizaci pro veřejnou 
potřebu.  
V trase přípojky kanalizace splaškové se nacházejí stávající inženýrské sítě, při jejich křížení a 
souběhu budou respektovány vzdálenosti křížení a souběhů  podle ČSN 73 6005.   
Délka potrubí 
- výtlak - HDPE DN 80                         208,70 m 
- gravitace - KG SN8 DN 150                   39,65 m 
Celkem                           248,35 m 
 
Kanalizace dešťová včetně zásaku 
Výstavbou IO 07 – Kanalizace dešťová včetně zásaku se provede nová kanalizace, na kterou 
budou napojeny dešťové vody z navržených zpevněných ploch a dešťové vody ze střechy SO 01 – 
Bytový dům . 
Stávající kanalizace pro veřejnou potřebu je výškově nevyhovující pro napojení dešťových vod 
z prostoru navržené stavby. Veškeré dešťové vody by se musely přečerpávat a to je ekonomicky 
velmi nevýhodné. 
V prostoru navržené stavby byl proveden Hydrogeologický posudek, který je podkladem pro návrh 
zásaků dešťových vod. 
Kanalizace dešťová je navržena kolem objektu tak, aby se do ní napojily dešťové vody 
z navržených zpevněných ploch (mimo parkoviště osobních vozidel)  a ze střechy SO 01. 
V trase kanalizace dešťové se nacházejí navržené inženýrské sítě, při jejich křížení a souběhu 
budou respektovány vzdálenosti křížení a souběhů  podle ČSN 73 6005.   
 
Zásak dešťových vod 
Zásaky jsou navrženy z voštinových panelů NIDAPLAST. Zásak pro dešťové vody ze střech  a 
zpevněných ploch (mimo parkoviště osobních vozidel) bude umístěn na jihozápadní straně 
navrženého bytového domu, kde bude prostor upravený zatravněním. 
Navržený způsob zásaku, použitím štěrbinových panelů NIDAPLAST, využívá kapacitu objemu 
panelů jako retence, která se postupně vyprázdní vsakem do podloží a je znovu připravena pro 
přívod dešťových vod.  
Pro výpočet množství panelů pro zásak dešťových vod byl použit výpočet od dodavatelské fa ASIO 
s ohledem na koeficient průsaků podle HGP. 
Kapacita zásaku - ZS 
ZS  - dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch    
48 ks panelů NIDAPLAST x 1,39 = 66,72 m3 = užitný objem 
 
Délka potrubí 
 
- KG SN8 DN 150                           21,95 m 
- KG SN8 DN 200                     80,90 m 
Celkem                    102,85 m 
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Zásobování elektrickou energii 
Zamýšlená výstavba bytového domu s 25 bytovými jednotkami a zázemím se bude nacházet na 
parcelním čísle 1726/1 v kat.území Poruba-715154 o výměře 8290 m2. 
Nová přípojka NN bude provedena na základě stanoviska ČEZ a.s.4120511444 ze dne 13.11.2009 
a bude vedena z trafostanice TS, která je v majetku ČEZ Distribuce a.s. až po provedených 
úpravách zařízení distribuční soustavy. Tyto úpravy zajistí ČEZ Distribuce a.s. jako provozovatel 
distribuční soustavy na své náklady v rámci  investičních opatření a to v souladu s ustanovením 
zákona č.458/2000 Sb.  
Přípojka bude vedena v zeleném pásu na parc.č.1725, 1579/3 v souběhu s přípojkou vody, 
přípojkou splaškové kanalizace a s přípojkou na dálkový ohřev tepla. Dále na pozemku 1726/1 
povede přes parkoviště z rozebíratelné betonové dlažby do budovy, kde vstoupí přes obvodovou 
zeď. Trasa přípojky v budově bude řešena pod stropem garáže a vyvedena přes strop na 
obvodovou zeď, kde se umístí nová HDS typové řady SS200 DCK Holobkov. Kabely se uloží na 
dno výkopu do pískového lože o tloušťce vrstvy alespoň 10 cm.Kabely budou vtaženy do plastové 
chráničky KOPODUR. Mezera mezi kabely by měla odpovídat tloušťce největšího kabelu. Pak se 
kabely zasypou další 10 cm vrstvou písku, na kterou se položí cihly,které mají ochránit kabely před 
mechanickým poškozením při případných zemních pracích. Zbytek výkopu se zasype zeminou, do 
které se uloží asi 30cm pod povrchem terénu výstražná značkovací folie oranžové barvy, která 
označí uložení silových kabelů. Výkop se nesmí zasypat popelem, struskou nebo jiným chemickým 
odpadem, který by mohl poškodit izolaci kabelů a zkrátit tak jejich dobu života. Ochranné pásmo 
podzemního vedení elektrizační soustavy do 110kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací 
techniky je stanoveno v §46, odst.5 zák.458/00Sb.a činí 1m po obou stranách krajního kabelu 
kabelové trasy.Doporučené ochranné pásmo je 1m od vnějšího okraje potrubí (ČSN 73 
6005).Místa křížení a souběhy ostatních zařízení energetiky musí být provedeny zejména  dle 
ČSN ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2 ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.  
Ochrana proti přepětí  
Pro el. rozvody v celém objektu bytového domu bude navržena základní dvoustupňová ochrana 
proti přepětí. Provedení je přizpůsobeno nové normě pro ochranu před bleskem ČSN EN 62 305. 
U vstupu el. energie do objektu na venkovní zdi objektu bude zabudována další skříňka označená 
PS+, která bude obsahovat svodiče přepětí 1. typu. Svodiče přepětí 2. typu budou pak 
zabudovány v rozváděčích REx za fakturačním měřícím zařízením spotřeby el. energie vůči ČEZ, 
další svodiče přepětí 2. typu pak jsou dle potřeby ve vybraných podružných rozváděčích na 
jednotlivých podlažích. 
Tam, kde to bude charakter provozu el. zařízení vyžadovat, bude lokálně řešena i ochrana proti 
přepětí 3. typu  (např. pro napojení výpočetní a sdělovací techniky, EZS, EPS a podobně). 
 
Telekomunikace 
Výstavbou IO 11 Sdělovací kabely se provede napojení objektu Bytového domu na optické 
sdělovací kabely Telefonica O2. Napojení bude ze stávajícího objektu na par.č.1722. Trasa kabelů 
povede přes pozemek par.č.1725 a pak na pozemku parc.č.1726/1(pozemek investora) vstupuje 
do objektu. Projekt a výstavbu IO 11 Sdělovací kabely zajišťuje Telefonica O2. 
 
Zásobování teplem 
Objekt bude napojen na horkovod, firmy Dalkia,  v dané oblasti. Napojení objektu vyžaduje 
výstavbu přípojky horkovodu, dimenze DN65 v délce cca 178m metrů, a přeložení stávajícího 
horkovodu z dimenze DN65 na dimenzi DN80 (případně DN100), v délce cca 81 metrů. 
Horkovodní přípojka bude v celé délce podzemní, provedena předizolovaným bezkanálovým 
potrubím s alarmsystémem, o rozměru DN65. Teplonosá ocelová trubka podle DIN 2458 s 
tvarovkami (kolena 45° a 90°) izolována polyuretanovou pěnou s objemovou hmotností 80~90 
kg/m3, a s opláštěním plášťovou trubkou z tvrdého polyetylénu podle DIN 8074 upravené 
způsobem corona. 
Horká voda bude přivedena do objektu, kde je v technickém podlaží vyčleněna místnost o ploše 
cca 30 m2, která bude sloužit pro domovní předávací stanici voda – voda. V DPS bude 
připravována topná voda, která bude rozvedena do jednotlivých bytů v objektu. 
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Občanské vybavení a veřejné prostranství 
Nevyskytují se. 
 
 
d) podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 
 
Umístění objektu bytového domu je dáno orientací stavební parcely vůči světovým stranám, 
daným funkčním využitím pozemku investora dle platného ÚP, možností umístění příjezdové 
komunikace, a dále poměrně velikou svažitostí části stavební parcely (rozdíl úrovní koncových 
bodů parcely je cca 6,5m). 
 
V současné době je je dle platného územního plánu částí pozemku plocha plnící funkcí lesa, k 
zastavění je určena pouze severní část pozemku s funkčním určením  bydlení hromadného, kde je 
možné také situovat dopravní napojení. Orientace parcely vůči světovým stranám je vcelku 
optimální, ze severovýchodu je možné umístit vstup do objektu a příjezd vozidel, na osluněné 
strany je možno orientovat klidové části většiny bytů, tak, aby bylo možno dosáhnout 
požadovaného oslunění bytů. 
 
Regulační plán respektuje územní rozhodnutí č. 100/10 o umístění stavby „Cyklistická stezka na 
území Mob Ostrava Poruba ve vazbě na MOb Krásné Pole, Lokalita č. 7: ˇusek ul. Studentská – 
Hvězdárna Krásné Pole“ na pozemcích parc. č. 1720/1, 1720/8, 1727/1, 1777, 1778/73, 1778/80, 
1778/99 v katastrálním území Poruba, které vydal odbor stavebně správní Magistrátu města 
Ostravy dne 4.6.2010 pod č.j. SMO/143721/10/Správ./Šv, sp.zn. S-SMO/094569/10/Správ. Toto 
územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.7.2010. 
 
Ochrana kulturních hodnot území 
V řešeném území nejsou žádné objekty zapsané do seznamu nemovitých kulturních památek, 
nenachází se zde žádná stavba, která by přispívala k identitě města.  
Navržené řešení respektuje kulturní hodnoty území. 
 
Ochrana přírodních hodnot území 
Dle dendrologického průzkumu se v daném místě nachází neudržovaný lesopark, kde převážná 
část dřevin je náletových a jde o běžnou zeleň. Rozsah kácení je navržen pouze v rozsahu nutném 
pro výstavbu objektu budovy, komunikací a částečně přípojek inženýrských sítí. Dřeviny jsou 
nahraditelné z místních zdrojů. Nevyskytují se zde plochy zvláště chráněných území. 
Stavbou nedojde k narušení dálkových pohledů. 
Nová zástavba nenarušuje z architektonického ani urbanistického hlediska stávající stav. 
Architektonický výraz objektu je založen na kontrastu kompaktní hmoty bytů v provedení s bílou 
omítkou nebo ve variantě s větranou fasádou z cementovláknitých desek a pohledového betonu 
nezatepleného parkovacího soklu budovy, který budou porůstat popínavé rostliny. Pohledový 
beton je alternativně řešen i s předsazenou gabionovu stěnou.  Výrazným prvkem fasád jsou 
lodžie na prosluněných stranách objektu, které jsou oživeny přírodními optickými žaluziemi z 
křivého akátového dřeva, ty mají kontrastovat s přísnou čistou geometrií stavby a nenásilně 
propojovat okolní lesní exteriér s výrazně prosklenými interiéry bytů.  Přízemí objektu je bohatě 
proskleno s vazbou na zatravněné terasy na garážích a okolní lesní terén, umožňuje tak pronikání 
příjemného přírodního okolí do interiéru společných částí domu, podpořené užitím akátových  
prvků před prosklenou fasádou v interiéru.  Celková vertikálně koncipována hmota je kromě 
horizontálních lodžií přerušena z jihu měkkou šikmou linií střechy garážové rampy a objekt je 
korunován horizontálními pergolami, zastřešujícími terasy horního podlaží, které kromě funkčního 
zastínění dotvářejí i hmotovou kompozici objektu a odlehčují oba propojené kvádry bytové části 
objektu. 
 
Ochrana civilizačních hodnot území 
Občanské vybavení 
Občanské vybavení se v řešeném území nenachází, je rozptýleno v rámci města v odpovídající 
docházkové vzdálenosti. 
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Technické vybavení 
Řešená lokalita bude napojena na stávající řady inženýrských sítí 
 
Hydrogeologické poměry 
Z regionálně-hydrogeologického hlediska patří zájmové území převážně rajónu „Kulm Nízkého 
Jeseníku povodí Odry“, v prostoru údolní nivy Porubky  pak hydrogeolockému rajónu „Fluviální a 
glacigenní sedimenty v povodí Odry“. Oběh vody v tomto rajónu je vázán zejména na průlinově 
propustné fluviální štěrkovité sedimenty a nesoudržné glacigenní sedimenty, představující primární 
zvodeň. 
Pro oběh a akumulaci mělké zvodně mají význam průlinově propustné písčité sedimenty GT2 a 
štěrkovité sedimenty GT3. Vrstvy písčitých a štěrkovitých sedimentů označujeme vzhledem k 
poměru jejich popustnosti k nadložním sedimentům GT1 za hydrologické kolektory. Mocnost 
kolektorů se v daném místě pohybuje v rozmezí 10,7 – 13,8m. Koeficient filtrace  kf, stanovený na 
základě získaných křivek zrnitosti těchto zemin činí 4,0x10-5 až 9,8x10-5m.s-1. 
Kolektory jsou dotovány boční infiltrací z povrchových recipientů a atmosférickými srážkami s 
rámci příslušného povodí. Propustnost glacigenních i fluviálních sedimentů, vyjádřená 
koeficientem filtrace kf  se pohybuje v rozmězí  n. 10-4 – 10-6, tyto sedimenty řadíme mezi slabě 
propustné až mírně propustné. Zvodeň je volná až slabě napjatá. Úroveň hladiny podzemní vody 
lze zastihnout v glacigenních písčitých a štěrkovitých zeminách v hloubce cca 10 – 12m p.t., místy 
je zakleslá hlouběji. 
 
Podložní izolátor tvoří velmi slabě až nepatrně propustné miocénní sedimenty spodního badenu 
kf=n.10-8 až n.10-9 m.s-1. Nadložní eolitické sedimenty představují poloizolátor až izolátor o 
analogických hydrofyzikálních parametrech. 
Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 8,8 – 12,5m p.t. (243,5 – 244,7m n.m.). Základové 
poměry nebudou ovlivněny přítomností podzemní vody v případě plošného založení. Agresivita 
podzemní vody na betonové konstrukce nebyla zjištěna. 
Na základě Inženýrskogeologického průzkumu vyhotového firmou G-Consult ( Zoglobossou, 
2009), lze hodnotit základové poměry jako složité. Stavební objekt se řadí do kategorie náročné 
konstrukce a při navrhování základů dporučujeme postupovat dle zásad 3. geotechnické kategorie. 
 
Radon 
Radonovým průzkumem provedeným v zájmovém území (Radkontrol - Ing. Doležal, 12/2009), byla 
stanovena objemová aktivita radonu v půdním vzduchu. Souhrnné hodnocení dle platné metodiky, 
které vychází ze třetího kvartilu souboru (52,0 kBq.m3) ve vztahu ke zjištěné propustnosti podloží,  
odpovídá střednímu radonovému indexu. Protiradonová opatření se řeší dle ČSN 73 0601 - 
Ochrana staveb proti radonu z podloží. 
 

 
e) podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí 
 
Navrhované řešení nevykazuje žádné negativní důsledky na životní prostředí. 

 
- pro ochranu čistoty vody je navržena přípojka kanalizace splaškové vody a následně její 

napojení na stávající kanalizaci pro veřejnou potřebu. Dešťové vody z parkoviště osobních 
vozidel budou napojeny přes čerpací výtlačnou stanicí taktéž do kanalizace pro veřejnou 
potřebu. Dešťové vody z objektu a zpevněných ploch budou napojeny do zásaků. 

- pro ochranu ovzduší je navržen ekologický způsob vytápění. Objekt bude napojen na 
horkovod firmy Dalkia v dané oblasti. 

- nakládání s odpady v řešené lokalitě bude řešeno stávajícím způsobem jako v celém 
městě, včetně separace a sběru recyklovatelného odpadu, a sběru a likvidace 
nebezpečného odpadu. 

- pro ochranu životního prostředí jsou parkovací místa řešeny v suterénu budovy. Na 
povrchu budou umístěna pouze nezbytná parkovací stání pro návštěvy. 
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f) podmínky pro ochranu veřejného zdraví 
 
Ochrana ovzduší 
Posuzovaný záměr Bytový dům Ostrava-Poruba nebude působit negativně na žádnou složku 
životního prostředí. Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno 
důsledným dočištěním dopravních prostředků a průběžným čištěním užívaných veřejných 
komunikací.Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů, kontaminace půdy 
ropnými látkami ze stavebních mechanismů 
Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 
 
Ochrana před hlukem vibracemi a otřesy 
Hluk z dopravy způsobí zanedbatelné navýšení hlukové hladiny u nejbližší obytné zástavby. Po 
dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi  
a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací NV č. 272/2011 Sb. (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním 
prostoru hodnotu 65dB v době od 7 do 21 hodin a v době od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB). 
Stavba nebude po dokončení a následném užívání zvyšovat hladinu hluku v okolním prostředí. 
Vlivy na veřejné zdraví se tedy neočekávají. Vlivy na hlukovou situaci lze hodnotit jako 
nevýznamné. Hluková studie bude vypracována v dalším stupni projektové dokumentace. 
 
Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob 
 
Areál bude z části oplocený a hlídaný EZS (elektronický zabezpečovací systém). 
   
g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb 

a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, s uvedením 
katastrálních a parcelních čísel 

 
Nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby.  
 
 
h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 

opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením katastrálních 
území a parcelních čísel 

 
V řešené ploše regulačního plánu nejsou vymezeny žádné další veřejně prospěšné stavby nebo 
veřejně prospěšná opatření pro které by bylo vymezováno předkupní právo ve prospěch města, 
kraje nebo státu – ČR. 
 
 
i) výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje 
 
Regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby BYTOVÝ DŮM OSTRAVA – 
PORUBA, která obsahuje: 
 
Stavební objekty: 
SO 01 – Bytový dům 
SO 02 – Oplocení 
 
Inženýrské objekty: 
IO 01 - Příprava území  
IO 01.1-Kácení zeleně 
IO 02 - Komunikace a zpevněné plochy 
IO 03 – Přípojka elektro 
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IO 04 – Přípojka na dálkový ohřev tepla 
IO 05 - Přípojky vody 
IO 06 – Přípojka kanalizace jednotné 
IO 07 - Kanalizace dešťová včetně zásaků  
IO 08 - Terénní a sadové úpravy, venkovní mobiliář  
IO 09 - Venkovní osvětlení 
IO 10 – Veřejné osvětlení 
IO 11 – Sdělovací kabely 
 
 
j) údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části 
 
Počet listů regulačního plánu: 18 
Počet příloh grafické části: 5  
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2.      TEXTOVÁ ČÁST V ROZSAHU ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ: 

 
a) druh a účel umísťovaných staveb 
 
Stavební objekty: 
SO 01 – Bytový dům 
SO 02 – Oplocení 
 
Inženýrské objekty: 
IO 01 - Příprava území  
IO 01.1-Kácení zeleně 
IO 02 - Komunikace a zpevněné plochy 
IO 03 – Přípojka elektro 
IO 04 – Přípojka na dálkový ohřev tepla 
IO 05 - Přípojky vody 
IO 06 – Přípojka kanalizace jednotné 
IO 07 - Kanalizace dešťová včetně zásaků  
IO 08 - Terénní a sadové úpravy, venkovní mobiliář 
IO 09 - Venkovní osvětlení 
IO 10 – Veřejné osvětlení 
IO 11 – Sdělovací kabely 
 
Charakteristika území a stavebního pozemku 
Záměrem investora je vybudovat moderní vysoce nadstandardní byty v klidné části Ostravy-
Poruby. Areál se nachází severozápadně od kolejí vysoké školy Báňské na pozemcích p.č. 
1726/1, 1725, 1579/3, 1720/1. 
Umístění objektu bytového domu  je dáno orientací stavební parcely vůči světovým stranám,  
daným funkčním využitím pozemku investora dle platného ÚP, možností umístění příjezdové 
komunikace, a dále poměrně velikou svažitostí části stavební parcely (rozdíl úrovní koncových 
bodů parcely je cca 6,5m).  
 
SO 01 Bytový dům 
Objekt bytového domu s počtem 25 bytů se skládá ze dvou celků propojených ze severu 
chodišťovým jádrem, navazujícím přízemím se vstupem a společenskými prostory a dvoupodlažní 
garáže. Hmoty stavby jsou vůči sobě výškově posunuty o polovinu výšky podlaží, tj. cca o 1,65 m. 
Výškovým posunem o polovinu patra je možno dosáhnout kratších sjezdových ramp do suterénu a 
optimálně tak využit plochy parcely k zastavění, která je pro požadovaný počet parkovacích stání 
poměrně stísněná. Díky posunu jednotlivých podlaží suterénu o půl patra je rovněž možné 
optimální založení základů na svažitém pozemku směrem jihozápadním, čímž se výrazně snižuje 
objem vykopané zeminy.  
Architektonický výraz objektu je založen na kontrastu kompaktní hmoty bytů v provedení s bílou 
omítkou nebo ve variantě s větranou fasádou z cementovláknitých desek a pohledového betonu 
nezatepleného parkovacího soklu budovy, který budou porůstat popínavé rostliny. Pohledový 
beton je alternativně řešen i s předsazenou gabionovu stěnou.  Výrazným prvkem fasád jsou 
lodžie na prosluněných stranách objektu, které jsou oživeny přírodními optickými žaluziemi z 
křivého akátového dřeva, ty mají kontrastovat s přísnou čistou geometrií stavby a nenásilně 
propojovat okolní lesní exteriér s výrazně prosklenými interiéry bytů. Přízemí objektu je bohatě 
proskleno s vazbou na zatravněné terasy na garážích a okolní lesní terén, umožňuje tak pronikání 
příjemného přírodního okolí do interiéru společných částí domu, podpořené užitím akátových  
prvků před prosklenou fasádou v interiéru.  Celková vertikálně koncipována hmota je kromě 
horizontálních lodžií přerušena z jihu měkkou šikmou linií střechy garážové rampy a objekt je 
korunován horizontálními pergolami, zastřešujícími terasy horního podlaží, které kromě funkčního 
zastínění dotvářejí i hmotovou kompozici objektu a odlehčují oba propojené kvádry bytové části 
objektu. 
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SO 02 Oplocení 
Oplocení o výšce 2m z čtyřhranného poplastovaného pletiva bude obklopovat část pozemku  
o ploše cca 1200 m2, přiléhající k jižní straně bytového domu s možností vstupu branami v 
severovýchodním, jihovýchodním a jihozápadním rohu oplocené části pozemku. Délka oplocení je 
120 m. Velikost jednotlivých polí bude převážně 2500 mm, maximální velikost polí smí být 3000 
mm, výška výplně 2000 mm. Založení sloupků bude provedeno do prefabrikovaných základových 
betonových patek osazených do podkladního betonu. Výkopy pro jednotlivé základové patky 
budou na úroveň 850 pod upravený terén 
 
IO 01 Příprava území 
Do přípravy území budou zahrnuty práce jako vyklizení staveniště, kácení zeleně a odstranění 
křovin včetně kořenových systémů. Dle dendrologického průzkumu se v daném místě nachází 
neudržovaný lesopark, kde převážná část dřevin je náletových a jde o běžnou zeleň. Rozsah 
kácení je navržen pouze v rozsahu nutném pro výstavbu objektu budovy, komunikací a částečně 
přípojek inženýrských sítí. Dřeviny jsou nahraditelné z místních zdrojů. 
 
IO 02 Komunikace a zpevněné plochy 
Příjezd k nově navrženému bytovému domu je ze stávající ulice Studentská v Ostravě – Porubě.  
Propojení mezi nově navrženým BD a stávající komunikací bude provedeno asfaltovou komunikací 
ve sklonu 12% směrem k navržené budově. Bude provedeno odvodnění komunikace a parkoviště 
pomocí žlabů a uličních vpustí tak, aby byl zabezpečen odtok vody mimo nově navrženou budovu. 
Napojení na stávající  komunikaci v šířce 11,5m se provede odkopáním hrany stávající vozovky na 
hloubku konstrukční vrstvy a jejím očištěním, přičemž bude respektován stávající spád těchto 
vozovek. Je nutno dbát na plynulé směrové i výškové napojení na stávající komunikaci. 
Před bytovým domem je navrženo parkoviště o počtu čtyř kolmých stání pro osobní automobily  
o rozměrech 2,4x5,3m a jedno stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace  
o rozměrech 3,5x5,3m, konstrukce vozovky parkovacích stání bude z rozebíratelné betonové 
dlažby. 
Pro zásah hasičských vozidel je na východní straně objektu v návaznosti na novou příjezdovou 
komunikaci navržena plocha ze zatravňovacích tvárnic. V jižním areálu oplocení jsou navrženy 
štěrkové pochůzí plochy.  
 
IO 03 Přípojka elektro 
Zamýšlená výstavba bytového domu s 25 bytovými jednotkami a zázemím se bude nacházet na 
parcelním čísle 1726/1 v kat.území Poruba-715154 o výměře 8290 m2. 
Nová přípojka NN bude provedena na základě stanoviska ČEZ a.s.4120511444 ze dne 13.11.2009 
a bude vedena z trafostanice TS, která je v majetku ČEZ Distribuce a.s. až po provedených 
úpravách zařízení distribuční soustavy. Tyto úpravy zajistí ČEZ Distribuce a.s. jako provozovatel 
distribuční soustavy na své náklady v rámci  investičních opatření a to v souladu s ustanovením 
zákona č.458/2000 Sb.  
 
IO 04 Přípojka na dálkový ohřev tepla 
Objekt bude napojen na horkovod, firmy Dalkia,  v dané oblasti. Napojení objektu vyžaduje 
výstavbu přípojky horkovodu, dimenze DN65 v délce cca 178 metrů, a přeložení stávajícího 
horkovodu z dimenze DN65 na dimenzi DN80 (případně DN100), v délce cca 81 metrů. 
Horkovodní přípojka bude v celé délce podzemní, provedena předizolovaným bezkanálovým 
potrubím s alarmsystémem, o rozměru DN65. Teplonosá ocelová trubka podle DIN 2458 s 
tvarovkami (kolena 45° a 90°) izolována polyuretanovou pěnou s objemovou hmotností 80~90 
kg/m3, a s opláštěním plášťovou trubkou z tvrdého polyetylénu podle DIN 8074 upravené 
způsobem corona. 
Horká voda bude přivedena do objektu, kde je v technickém podlaží vyčleněna místnost o ploše 
cca 30 m2, která bude sloužit pro domovní předávací stanici voda – voda. V DPS bude 
připravována topná voda, která bude rozvedena do jednotlivých bytů v objektu. 
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IO 05 Přípojka vody 
Výstavbou se provede nová přípojka vody, na kterou bude napojeno veškeré zařízení v SO 01 – 
Bytový dům. Přípojka vody bude napojena na stávající vodovodní řad DN 100 - litina, v místě ozn. 
V1. 
Přípojka vody bude napojena na stávající vodovodní řad DN 100 - litina, v místě ozn. V1. Napojení 
se provede osazením odbočky DN 100/80, která se osadí mezi speciální příruby pro potrubí z litiny 
HAWLE č.7106, jištěné proti posunu. Těsně za napojením bude na přípojce osazeno šoupátko DN 
80 se zemní zákopovou soupravou a poklopem.  
Přípojka D 90 - DN 80 bude vedena do vodoměrné šachtice, která bude umístěna 2,15 m od místa 
napojení na vodovodní řad (mimo ochranné pásma stávajících vedení). Ve vodoměrné šachtici 
1500 x 900 x 1600 s.v. bude umístěn centrální fakturační vodoměr s příslušnými armaturami.  
Za vodoměrnou šachtici bude přípojka vody vedena k SO 01 Bytový dům,  kde se napojí na vnitřní 
rozvod vody. V nejvyšším místě bude do potrubí osazen vzdušník DN 50. Vzdušník bude osazen 
na odbočku DN 80/50.  
Potrubí přípojky vody bude v místech křížení se stávající komunikaci uloženo v chráničce DN 150.  
 
IO 06 Přípojka kanalizace jednotné 
Výstavbou IO 06 – Přípojka kanalizace jednotné se provede nová kanalizace, na kterou budou 
napojeny odpadní splaškové vody ze zařízení v SO 01.  
Splaškové vody z SO 01 – Bytový dům budou napojeny do stávající kanalizace pro veřejnou 
potřebu DN 1000 - beton. Výškově je kanalizace vedena výše než je vyústění splaškové 
kanalizace z SO 01, proto budou napojeny do čerpací stanice splaškových vod, ze které budou 
splaškové vody výtlakem vedeny do Šs1 a dále gravitaci do stávající revizní šachtice St.Š. 
Napojení se provede útesem DN 150 ve výšce 600 mm nad dnem šachtice. 
Výtlačné potrubí bude pod stávající komunikaci uloženo v chráničce DN 150 mm. 
Jeden vstup vodovodní přípojky do objektu bytového domu bude v prostoru technické místnosti.  
Vzhledem k tomu, že dešťové vody ze stavby budou odváděny do zásaku, budou dešťové vody 
z plochy parkoviště osobních vozidel, kde může dojít k výskytu C10  -  C40  (NEL), napojeny do 
čerpací stanice a výtlakem napojeny spolu se splaškovými vodami na kanalizaci pro veřejnou 
potřebu.  
 
IO 07 Kanalizace dešťová včetně zásaku 
Výstavbou IO 07 – Kanalizace dešťová včetně zásaku se provede nová kanalizace, na kterou 
budou napojeny dešťové vody z navržených zpevněných ploch a dešťové vody ze střechy SO 01 – 
Bytový dům . 
Stávající kanalizace pro veřejnou potřebu je výškově nevyhovující pro napojení dešťových vod 
z prostoru navržené stavby. Veškeré dešťové vody by se musely přečerpávat a to je ekonomicky 
velmi nevýhodné. 
V prostoru navržené stavby byl proveden Hydrogeologický posudek, který je podkladem pro návrh 
zásaků dešťových vod. 
Kanalizace dešťová je navržena kolem objektu tak, aby se do ní napojily dešťové vody 
z navržených zpevněných ploch (mimo parkoviště osobních vozidel)  a ze střechy SO 01 
Zásaky jsou navrženy z voštinových panelů NIDAPLAST. Zásak pro dešťové vody ze střech   
a zpevněných ploch (mimo parkoviště osobních vozidel) bude umístěn na jihozápadní straně 
navrženého bytového domu, kde bude prostor upravený zatravněním. 
Navržený způsob zásaku, použitím štěrbinových panelů NIDAPLAST, využívá kapacitu objemu 
panelů jako retence, která se postupně vyprázdní vsakem do podloží a je znovu připravena pro 
přívod dešťových vod. 
 
IO 08 Terénní a sadové úpravy, venkovní mobiliář 
Po dokončení výstavby budou ohumusovány v tl. 100mm a osety travním semenem plochy, jenž 
jsou určeny k ozelenění a plochy, které budou narušeny stavebními pracemi. 
Výkop pro novou konstrukci zpevněné plochy bude proveden v nutném rozsahu. Ornice bude 
zpětně použita při ohumusování v rámci jemných terénních a sadových úprav. Budou dodrženy 
zásady normy ČSN DIN 18915 (83 9011) Práce s půdou. Výkopek bude použit pro  zásyp  popř. 
odvezen a uložen na skládku.  
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V rámci sadových úprav se jedná o výsadbu okrasných dřevin a keřů dle návrhu zahradního 
architekta. Mobiliář umístěný na pozemku, bude obsahovat stabilní odpočivné lavičky podél pěších 
tras a prvky aktivního odpočinku pro děti z přírodních materiálů. 
 
IO 09 Venkovní osvětlení 
V souvislosti s výstavbou objektu bytového domu bude zřízeno venkovní osvětlení v okolí tohoto 
objektu.Kabelové rozvody ke světelným soustavám venkovního osvětlení jsou navrženy v zemi ve 
výkopech. Jsou použity kabely CYKY, uložené vesměs v chráničkách. Elektrické napojení těchto 
světelných soustav se provede přímo z hlavního rozváděče objektu nezálohovaných elektrických 
rozvodů.  
Spínání tohoto osvětlení bude stykačové s automatickým ovládáním pomocí soumrakového 
spínače, doplněného případně o spínací hodiny. Toto bude doplněno o možnost ručního ovládání 
přímo z hlavního rozváděče. 
 
IO 10 Veřejné osvětlení 
V souvislosti s výstavbou obytného domu bude rozšířeno stávající veřejné osvětlení přístupové 
komunikace. Bude osazen sadový žárově zinkovaný stožár BM 5 se svítidlem 70W. Napojení je 
navrženo odbočením ze stožáru č. 59/3 kabelem CYKY-J 4x10 uloženým ve společné trase 
s přípojkou NN v průběžné chráničce DVR 75. Technické řešení bylo konzultováno se správou VO 
– OK, a.s. 
 
IO 11 Sdělovací kabely 
Výstavbou IO 11 Sdělovací kabely se provede napojení objektu Bytového domu na optické 
sdělovací kabely Telefonica O2. Napojení bude ze stávajícího objektu na par.č.1722. Trasa kabelů 
povede přes pozemek par.č.1725 a pak na pozemku parc.č.1726/1(pozemek investora) vstupuje 
do objektu. Projekt a výstavbu IO 11 Sdělovací kabely zajišťuje Telefonica O2. 
 
 
b) podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, které nejsou 

zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně podmínek ochrany 
navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu (například 
uliční a stavební čáry, podlažnost, výšku zástavby, objemy a tvary zástavby, 
intenzitu využití pozemků) 

 
Pro vytvoření identity lokality jsou významné podmínky prostorového uspořádání staveb ovlivňující 
vnímaný prostor. 
 
Stavební čáry, hranice 
Stavební čára je vymezena ve výkrese 09032-ÚPD-I-3-01.1 – Hlavní výkres I. 
 
Výška zástavby 
Úroveň vstupu do objektu: ±0,00m 
Výška objektu nad místnosti 1.05 – Hala: +3,50m (max. 5,00m) 
Výška objektu po horní hranu atiky: 25,51m (max. 27,00m) 
Výška objektu po nadstřešní horní pochůzí střechy: 26,60m (max. 28,00m) 
Suterén pod úrovní vstupu do objektu: 1,50m, 3,00m a 4,50m (max. 2,50m, 4,00m, 5,50m) 
Úroveň teras: + 1,85m (max. 3,00m) 
 
Objemy a tvary zástavby 
Architektonický výraz objektu je založen na kontrastu kompaktní hmoty bytů v provedení s bílou 
omítkou nebo ve variantě s větranou fasádou z cementovláknitých desek a pohledového betonu 
nezatepleného parkovacího soklu budovy, který budou porůstat popínavé rostliny. Pohledový 
beton je alternativně řešen i s předsazenou gabionovu stěnou.  Výrazným prvkem fasád jsou lodžie 
na prosluněných stranách objektu, které jsou oživeny přírodními optickými žaluziemi z křivého 
akátového dřeva, ty mají kontrastovat s přísnou čistou geometrií stavby a nenásilně propojovat 
okolní lesní exteriér s výrazně prosklenými interiéry bytů.  Přízemí objektu je bohatě proskleno s 
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vazbou na zatravněné terasy na garážích a okolní lesní terén, umožňuje tak pronikání příjemného 
přírodního okolí do interiéru společných částí domu, podpořené užitím akátových  prvků před 
prosklenou fasádou v interiéru.  Celková vertikálně koncipována hmota je kromě horizontálních 
lodžií přerušena z jihu měkkou šikmou linií střechy garážové rampy a objekt je korunován 
horizontálními pergolami, zastřešujícími terasy horního podlaží, které kromě funkčního zastínění 
dotvářejí i hmotovou kompozici objektu a odlehčují oba propojené kvádry bytové části objektu. 
 
Intenzita využití pozemků 
Zeleň   41,2% 
Zpevněné plochy 15,4% 
Bytový dům  43,4% 
 
Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.  
Vstupy do objektu jsou řešeny s max. rozdílem 20 cm a s vodorovným manipulačním prostorem 
před vstupem větším než 1500 x 2000 mm. Vstupní dveře do objektů  mají dodrženy parametry  
světlost min.900 mm, opatřená vodorovným madlem v max. výšce 1000 mm. Prosklené vstupní 
dveře budou mít ve výšce 1100 až 1600 mm nad podlahou označení výraznou páskou š. min.50 
mm nebo pruhem značek 50 x50 mm v max. vzdálenosti 150 mm – označení zvolí uživatel 
jednotné v celém areálu. 
Parkovací místa vyhrazená pro ZTP budou označena mezinárodním symbolem přístupnosti, 
vodorovným označením. Výškový rozdíl bude 20 mm a stání bude vyznačené v šíři 3500 mm 
(sklon max. 5%). Dále splňujeme počet parkovacích stání na každou dílčí parkovací plochu a to v 
počtu 3 parkovacích stání uvnitř budovy a 1 parkovací stání na venkovním parkovišti pro osoby 
těžce pohybově postižené. 
Pro svislou komunikaci mezi patry je ve schodišťovém prostoru navržen výtah. Volná plocha před 
výtahem splňuje požadavky na minimální plochu 1,5 x 1,5m. 
Pro imobilní osoby bude v 1.N.P.  vyhrazeno wc, které je vybaveno dveřmi s křídly š.900 mm 
s madly, speciálním umyvadlem pro ZTP se sklopným madlem vedle umyvadla, sklopným 
zrcadlem, dávkovačem mýdla, zásobníkem papírových ručníků, odpadkovým košem  
a věšákem na oděvy ve výšce 1200 mm nad podlahou. Přístup i dveře budou označeny 
mezinárodním symbole. Záchodová mísa bude zvýšená, dveře se budou otvírat směrem ven. 
Zámek na dveřích bude otevíratelný zvenku. 
Bezbariérové řešení bytů není v této fázi projektu navrženo, ale na základě požadavků budoucího 
majitele bytu, není problém po několika úpravách toto dodržet. 
 
 
c) podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravu a technickou 

infrastrukturu 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu 
Příjezd k nově navrženému bytovému domu je ze stávající ulice Studentská v Ostravě – Porubě. 
Propojení mezi nově navrženým BD a stávající komunikací bude provedeno asfaltovou komunikací 
ve sklonu 12% směrem k navržené budově. Bude provedeno odvodnění komunikace a parkoviště 
pomocí žlabů a uličních vpustí tak, aby byl zabezpečen odtok vody mimo nově navrženou budovu. 
Napojení na stávající  komunikaci v šířce 11,5m se provede odkopáním hrany stávající vozovky na 
hloubku konstrukční vrstvy a jejím očištěním, přičemž bude respektován stávající spád těchto 
vozovek. Je nutno dbát na plynulé směrové i výškové napojení na stávající komunikaci. Před 
bytovým domem je navrženo parkoviště o počtu čtyř kolmých stání pro osobní automobily o 
rozměrech 2,4x5,3m a jedno stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace o 
rozměrech 3,5x5,3m, konstrukce vozovky parkovacích stání bude z rozebíratelné betonové dlažby. 
Pro zásah hasičských vozidel je na východní straně objektu v návaznosti na novou příjezdovou 
komunikaci navržena plocha ze zatravňovacích tvárnic. V jižním areálu oplocení jsou navrženy 
štěrkové pochůzí plochy. 
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Napojení na technickou infrastrukturu 
Zásobování vodou 
Stavba Bytový dům Ostrava – Poruba bude napojena na stávající vodovodní řad DN 100 – litina. 
 
Kanalizace 
Stavba Bytový dům Ostrava – Poruba bude napojena do stávající kanalizace pro veřejnou potřebu 
DN 1000 – beton. 
Výstavbou IO 07 – Kanalizace dešťová včetně zásaku se provede nová kanalizace, na kterou 
budou napojeny dešťové vody z navržených zpevněných ploch a dešťové vody ze střechy SO 01 – 
Bytový dům . 
Stávající kanalizace pro veřejnou potřebu je výškově nevyhovující pro napojení dešťových vod 
z prostoru navržené stavby. Veškeré dešťové vody by se musely přečerpávat a to je ekonomicky 
velmi nevýhodné. 
Kanalizace dešťová je navržena kolem objektu tak, aby se do ní napojily dešťové vody 
z navržených zpevněných ploch (mimo parkoviště osobních vozidel)  a ze střechy SO 01. 
 
Zásobování elektrickou energii 
Areál bude napojen na trafostanici TS, která je v majetku ČEZ Distribuce a.s. až po provedených 
úpravách zařízení distribuční soustavy. Tyto úpravy zajistí ČEZ Distribuce a.s. jako provozovatel 
distribuční soustavy na své náklady v rámci  investičních opatření a to v souladu s ustanovením 
zákona č.458/2000 Sb.  
Přípojka bude vedena v zeleném pásu na parc.č.1725, 1579/3 v souběhu s přípojkou vody, 
přípojkou splaškové kanalizace a s přípojkou na dálkový ohřev tepla. Dále na pozemku 1726/1 
povede přes parkoviště z rozebíratelné betonové dlažby do budovy, kde vstoupí přes obvodovou 
zeď. Trasa přípojky v budově bude řešena pod stropem garáže a vyvedena přes strop na 
obvodovou zeď, kde se umístí nová HDS typové řady SS200 DCK Holobkov. Kabely se uloží na 
dno výkopu do pískového lože o tloušťce vrstvy alespoň 10 cm.Kabely budou vtaženy do plastové 
chráničky KOPODUR. Mezera mezi kabely by měla odpovídat tloušťce největšího kabelu. Pak se 
kabely zasypou další 10 cm vrstvou písku, na kterou se položí cihly,které mají ochránit kabely před 
mechanickým poškozením při případných zemních pracích. Zbytek výkopu se zasype zeminou, do 
které se uloží asi 30cm pod povrchem terénu výstražná značkovací folie oranžové barvy, která 
označí uložení silových kabelů. Výkop se nesmí zasypat popelem, struskou nebo jiným chemickým 
odpadem, který by mohl poškodit izolaci kabelů a zkrátit tak jejich dobu života. Ochranné pásmo 
podzemního vedení elektrizační soustavy do 110kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací 
techniky je stanoveno v §46, odst.5 zák.458/00Sb.a činí 1m po obou stranách krajního kabelu 
kabelové trasy.Doporučené ochranné pásmo je 1m od vnějšího okraje potrubí (ČSN 73 
6005).Místa křížení a souběhy ostatních zařízení energetiky musí být provedeny zejména  dle 
ČSN ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2 ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.  
 
Zásobování plynem 
Bytový dům Ostrava – Poruba nebude napojen na plynovod. 
 
Telekomunikace 
Bytový dům Ostrava – Poruba bude napojen na optické sdělovací kabely Telefonica O2 ze 
stávajícího objektu na parc. č. 1722 a povede přes pozemek parc. č. 1725. 
 
Zásobování teplem 
Objekt bude napojen na horkovod firmy Dalkia v danné oblasti.  Napojení objektu bude realizováno 
pomocí přípojky horkovodu, dimenze DN65 v délce cca 178m metrů, a přeložení stávajícího 
horkovodu z dimenze DN65 na dimenzi DN80 (případně DN100), v délce cca 81 metrů. 
 
d) podmínky pro změny staveb a změny vlivu staveb na využití území 
 
Na území se nenacházejí stávající stavby. 
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e)  podmínky pro vymezená ochranná pásma 
 
Je nutno je respektovat ochranná pásma vyplývající z platné legislativy. Ochranné pásmo 
vodovodu a kanalizace je do DN500 1,5m od vnějšího líce na obě strany, nad DN500 2,5m, při 
hloubce uložení nad 2,5m pak 3,5m. U NTL a STL plynovodů, kabelů EI a telefonních kabelů 1m 
na obě strany. U teplovodů 2m. Ochranné pásmo lesa je 50m. Při souběhu podzemních vedení lze 
tyto vzdálenosti zmenšit dle ČSN 73 6005.  
 
 
f) podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické 

stability 
 

Řešeným územím neprochází žádný prvek územního systému ekologické stability. 

 
 
g) stanovení pořadí změn v území (etapizaci) 
 
Stavba nebude etapizována. I. a jedinou etapou je stavba bytového domu Ostrava – Poruba 
s oplocením a inženýrskými objekty (příprava území, kácení zeleně, komunikace a zpevněné 
plochy, přípojka elektro, přípojka na dálkový ohřev tepla, přípojka vody, přípojka kanalizace 
jednotné, kanalizace dešťová včetně vsaků, Terenní a sadové úpravy, venkovní mobiliář, venkovní 
osvětlení, veřejné osvětlení, sdělovací kabely) 
 
 
h) vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 

odst. 1 stavebního zákona 
 

Stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení nejsou v rámci regulačního plánu vymezeny. 
 
 
 
 

3 Grafická část: 
 
10072-ÚPD-I-3-01.1 Hlavní výkres I. 
10072-ÚPD-I-3-01.2 Hlavní výkres II. 
10072-ÚPD-I-3-02 Výkres pořadí změn v území 
10072-ÚPD-I-3-03 Výkres technické infrastruktury 
10072-ÚPD-I-3-04 Výkres dopravní infrastruktury 
V
(
 

ýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
neobsazeno, nevyskytují se zde) 
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O D Ů V O D N Ě N Í 
regulačního plánu v lokalitě Studentská v Porubě 

skládá se z textové a grafické části a obsahuje v souladu s přílohou č. 11 k vyhlášce č.500/2006 

Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti, náležitosti vyplývající ze správního řádu a náležitosti, které jsou 

uvedeny v ust. § 68 odst. 1 stavebního zákonu. 

 
1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 
 
OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ: 

a) údaje o způsobu pořízení regulačního plánu 

b) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších vztahů, včetně 

vyhodnocení souladu regulačního plánu pořizovaného krajem s politikou územního 

rozvoje a zásadami územního rozvoje, u ostatních regulačních plánů též souladu 

s územním plánem 

c) údaje o splnění zadání regulačního plánu 

d) komplexní zdůvodnění řešení, včetně zdůvodnění navržené urbanistické koncepce 

e) informace o výsledcích posuzování vlivu na životní prostředí, byl-li regulační plán 

posuzován, spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko příslušného 

orgánu dle zvláštního právního předpisu, popřípadě zdůvodnění, proč toto 

stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno 

f) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

g) vyhodnocení souladu se stavebním zákonem, obecnými požadavky na využívání 

území, s cíli a úkoly územního plánování, zejména charakterem území, a s požadavky 

na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 

h) vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, 

popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných 

zájmů dotčených osob 

 

2.    GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 
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1a) Údaje o způsobu pořízení regulačního plánu 

Pořizovatel: MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY 
  Útvar hlavního architekta 

Prokešovo náměstí 8 
729 30 Ostrava 

 
Zhotovitel: KANIA A.S. 
  Nádražní 731/165 
  702 00 Ostrava-Přívoz 
 

Ing. arch. Lukáš Gelnar 
Ing. David Kania 
Ing. arch. Milan Sýkorský   
Ing. Radim Lazecký 

   
Regulační plán v lokalitě Studentská byl pořízen z podnětu Magistrátu města Ostravy – Útvaru 
hlavního architekta. Řešené území se nachází v katastrálním území Poruba. O pořízení rozhodlo 
Zastupitelstvo města Ostravy (dále ZMO) na zasedání dne 15. září 2010 (č. usnes. 
3268/ZMO610/41). Návrh zadání zpracoval dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.,o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 
projednal MMO – Útvar hlavního architekta. ZMO schválilo zadání regulačního plánu v lokalitě 
Studentská usnesením č. 0347/ZMO1014/7 ze dne 27.4.2011. 
 
Vzhledem k tomu, že obsah a rozsah regulačního plánu, tak jak je uveden v zákoně č. 183/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon) a navazujících vyhláškách není totožný 
s obsahem dokumentace pro územní řízení, ale současně nahrazuje územní rozhodnutí, doplnil 
pořizovatel regulační plán v textové části a grafické části odůvodnění o konkrétní řešení stavby 
v rozsahu dokumentace pro územní řízení tak, aby dotčené orgány, osoby a vlastníci, kteří mohou 
být dotčeni řešením, byli o stavbách, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí, 
maximálně informováni v rozsahu běžného klasického územního řízení dle stavebního zákona a 
mohli tak hájit své zájmy.  
 
O tyto dokumenty doplněná dokumentace byla projednána s dotčenými orgány státní správy před 
zahájením pořizování regulačního plánu dle §65 odst. 1a stavebního zákona. V textové části 
regulačního plánu je tato dokladová část a odůvodnění nazývána dokumentace pro územní 
rozhodnutí z důvodu snazšího rozlišení regulačního plánu a podkladů (dokumentace pro územní 
řízení) předaných žadatelem o vydání regulačního plánu.  
 
1b) Vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších vztahů, včetně 
vyhodnocení souladu regulačního plánu pořizovaného krajem s politikou územního rozvoje a 
zásadami územního rozvoje, u ostatních regulačních plánů též souladu s územním plánem 
 
Lokalita vymezená regulačním plánem Studentská nevyvolává potřebu řešení širších územních 
vztahů. Regulační plán Studentská je zpracován se zřetelem na vytvoření optimálních podmínek 
pro udržitelný rozvoj. Umožňuje hospodářský rozvoj a zároveň chrání a rozvíjí hodnoty území a 
společenský potenciál obyvatel.  
 
Regulační plán v lokalitě Studentská je vypracován v souladu s´Územním plánem města Ostravy. 
Z Územního plánu města Ostravy vyplývá požadavek respektovat zařazení řešeného území do 
funkční plochy  „Bydlení hromadné“. Tento požadavek je výše uvedeným regulačním plánem plně 
respektován, neboť v dané ploše umisťuje objekt bytového domu.  
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1c) Údaje o splnění zadání regulačního plánu 
 

Dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky dotčených orgánů a se schváleným 
zadáním. 
 
Požadavky dotčených orgánů obdržených v zadání: 
 
Hasičský záchranný sbor MSK 
HZS MSK požadoval, aby bylo předloženo ke schválení podrobné požárně bezpečnostní řešení 
jednotlivých nově navržených stavebních objektů, které bude vypracováno v souladu s požadavky 
platné legislativy a dle platných technických předpisů. 
 
Hasičskému záchrannému sboru MSK bylo předloženo požárně bezpečnostní řešení jednotlivých 
nově navržených stavebních objektů, které byly vypracovány v souladu s požadavky platné 
legislativy a dle platných technických norem. Dle stanoviska ze dne 21.9.2010, zn.: HSOS-9923-
2/2010, nemá Hasičský záchranný sboru MSK námitek. Je splněno. 
 
Úřad pro civilní letectví 
Úřad pro civilní letectví dle vyjádření ze dne 1.6.2011, č.j.: 003250-11-701, nemá k návrhu 
připomínky a nepředpokládá ohrožení bezpečnosti leteckého provozu. Požaduje respektovat 
ochranné pásmo heliportu  Fakultní nemocnice v Porubě. 
 
Jsou respektována ochranná pásma heliportu Fakultní nemocnice v Porubě. Je splněno. 
 
ČR – Státní energetická inspekce 
V zadání regulačního plánu lokality Studentská byl požadován soulad s požadavky Státní 
energetické koncepce a území energetické koncepce Moravskoslezského kraje.  
 
Požadavek byl zapracován do bodu e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury,obsahu zadání 
regulačního plánu lokality Studentská. Regulační plán lokality Studentská musí být v souladu 
s požadavky Státní energetické koncepce a územní energetické koncepce. Kladné stanovisko 
výše uvedeného dotčeného orgánu k návrhu předmětného regulačního plánu je nedílnou součástí 
tohoto dokumentu (textové části odůvodnění). Je splněno. 
 
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno 
Katastrální území Poruba je situováno v prostoru zájmového území ministerstva obrany. Jedná se 
o ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení. Česká republika – Ministerstvo 
obrany,  
 
Požadavek byl zapracován do bodu e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury,obsahu zadání 
regulačního plánu lokality Studentská. Vojenská ubytovací a stavební správa vydala souhlasné 
stanovisko dne 27.9.2010, č.j. 3513-7196/18322/2010-1383-ÚP-OL.. Kladné stanovisko výše 
uvedeného dotčeného orgánu k návrhu předmětného regulačního plánu je nedílnou součástí 
tohoto dokumentu (textové části odůvodnění). Je splněno. 
 
Magistrát města Ostravy – Odbor ochrany životního prostředí 
 
Z hlediska ochrany vod 
MMO – Odbor ochrany životního prostředí doporučuje, aby u nově navržených objektů bylo 
zajištěno zásobování pitnou vodou a zabezpečena nezávadná likvidace splaškových odpadních 
vod a byla vyřešena likvidace srážkových vod tak, aby nebyla dotčena práva a právem chráněné 
zájmy vlastníků okolních nemovitostí. 
 
Zásobování objektu pitnou vodou bude pomocí nové přípojky vody, na kterou bude napojeno 
veškeré zařízení v bytovém domě. Přípojka vody bude napojena na stávající vodovodní řad DN 
100-litina. Odpadní splaškové vody z bytového domu budou napojeny na nově vybudovanou 
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přípojku jednotné kanalizace, která bude napojena do stávající kanalizace pro veřejnou potřebu 
DN 1000-beton. Výškově je kanalizace vedena výše než je vyústění splaškové kanalizace 
z bytového domu, proto budou napojeny do čerpací stanice splaškových vod, ze které budou 
splaškové vody výtlakem vedeny do šachty a dále gravitaci do stávající revizní šachtice. Dešťové 
vody ze střech a nově navržených zpevněných ploch budou napojeny na nově vybudovaný objekt 
kanalizace dešťové včetně zásaku. Zásaky jsou navrženy z voštinových panelů NIDAPLAST. 
Zásak pro dešťové vody ze střech  a zpevněných ploch (mimo parkoviště osobních vozidel) bude 
umístěn na jihozápadní straně navrženého bytového domu, kde bude prostor upravený 
zatravněním. Navržený způsob zásaku, použitím štěrbinových panelů NIDAPLAST, využívá 
kapacitu objemu panelů jako retence, která se postupně vyprázdní vsakem do podloží a je znovu 
připravena pro přívod dešťových vod. Pro výpočet množství panelů pro zásak dešťových vod byl 
použit výpočet od dodavatelské fa ASIO s ohledem na koeficient průsaků podle HGP. 
 
Vzhledem k tomu, že dešťové vody ze stavby budou odváděny do zásaku, budou dešťové vody 
z plochy parkoviště osobních vozidel, kde může dojít k výskytu C10  -  C40  (NEL), napojeny do 
čerpací stanice a výtlakem napojeny spolu se splaškovými vodami na kanalizaci pro veřejnou 
potřebu. Je splněno. 
 
Z hlediska ochrany přírody 
Odbor ochrany životního prostředí požadoval doplnit obsah zadání o požadavky na posouzení 
vlivu záměru na ochranu krajinného rázu, včetně řešení barevnosti objektů. 
 
Vliv záměru na ochranu krajinného rázu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§12) 
ve znění pozdějších předpisů bude zpracován v rozsahu s platnou legislativou. Požadavek byl s  
zapracován do bodu d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území, obsahu zadání regulačního 
plánu lokality Studentská.  
 
Posouzení vlivu záměru na ochranu krajinného rázu v obsahu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny (§12) ve znění pozdějších předpisů – dle koordinovaného závazného stanoviska 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství čj: MSK 
27402/2010, Sp. zn.: ŽPZ/7305/2010/Jak327.2 S5, k dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby 
„Bytový dům Ostrava – Poruba“, krajský úřad, příslušný podle §77a odst. 4 písm. n) uvedeného 
zákona posouzením předloženého záměru ve smyslu §45 i téhož zákona, dospěl k závěru, že jeho 
realizace, nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (stanovené 
nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, 
ve znění pozdějších předpisů), neboť žádná z těchto lokalit nebude záměrem územně dotčena a 
z charakteru záměru je zřejmé, že nebude ani dálkově působit na tyto lokality. Je splněno. 
 
Z hlediska ochrany ovzduší 
V souladu se zákonem o ochraně ovzduší bude pro dodávky tepelné energie využíván přednostně 
systém CZT, pokud to není možné, je požadováno umístění malých spalovacích zdrojů s nízkou 
emisní vydatností, na řešeném území by nemělo docházet k umisťování středních velkých a 
zvláště velkých stacionárních spalovacích a ostatních zdrojů znečišťování ovzduší. Doprava, 
parkování a řešení dopravní obslužnosti dotčeného území nesmí zhoršit imisní situaci z hlediska 
emisí škodlivin z dopravy do vnějšího ovzduší.  
 
Požadavek byl zapracován do bodu d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot územ, obsahu 
zadání regulačního plánu lokality Studentská.  
 
Tepelná energie bude dodávána do objektu horkovodem firmy Dalkia, na který bude objekt v dané 
oblasti napojen. Posuzovaný záměr Bytový dům Ostrava-Poruba nebude působit negativně na 
žádnou složku životního prostředí.  
V rámci dokumentace pro územní řízení byla vypracována rozptylová studie, posouzení vlivu akce 
„Bytový dům Ostrava Poruba“. Navržená realizace a provoz Bytového domu Ostrava – Poruba 
včetně souvisejícího navýšení intenzity dopravy a také včetně instalace odvětrávacího systému 
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podzemních garáží nezpůsobí výrazné změny z pohledu imisní zátěže vlivem sledovaných látek. 
Jedná se vždy pouze o velmi nízké poměrné navýšení imisního pozadí, které tvoří celkovou imisní 
zátěž lokality. Podíly vypočtených doplňkových imisních koncentrací na těchto absolutních 
hodnotách jsou minimální. Je patrné, že sice pravděpodobně bude docházet ve všech bodech k 
navýšení stávající imisní zátěže, ovšem v porovnání s absolutními hodnotami jsou veškerá tato 
navýšení jen velmi málo významná. Jedná se pouze o nepatrné příspěvky k vztažným absolutním 
hodnotám jako jsou imisní limity nebo měřené imisní pozadí. 
Porovnáním dříve uvedených hodnot vypočtených doplňkových imisních koncentrací s imisními 
limity lze předpokládat, že doplňková imisní zátěž trvale obydlených oblastí posuzované lokality 
vyvolaná vlivem provozu posuzovaného záměru není příliš významná a s vysokou 
pravděpodobností nezpůsobí překračování imisních limitů. Imisní limit pro denní koncentrace 
PM10 a cílový imisní limit pro roční koncentrace benzo(a)pyrenu mohou být překročeny v zájmové 
lokalitě již v současné době, ale příspěvek nového zdroje bude minimální, prakticky zanedbatelný. 
Budou respektovány koncepční materiály Moravskoslezského kraje v oblasti ochrany ovzduší a 
energetiky. Jedná se o „Integrovaný program pro zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského 
kraje“ a „Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje“. Je splněno. 
 
Krajská hygienická stanice v Ostravě 
Vzhledem k tomu, že regulační plán lokality Studentská nahradí územní rozhodnutí o umístění 
staveb nebo zařízení, musí být jeho součástí garance nepřekročení hlukových limitů daných 
Nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
z provozu, resp. užívání nových staveb. 
 
Požadavek byl zapracován do bodu h) Další požadavky vyplývající z územně analytických 
podkladů a ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní 
ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby 
území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy), obsahu zadání regulačního 
plánu lokality Studentská.  
 
Hluk z dopravy způsobí zanedbatelné navýšení hlukové hladiny u nejbližší obytné zástavby.  
K překročení hygienických limitů nedojde. Vlivy na veřejné zdraví se tedy neočekávají. Vlivy na 
hlukovou situaci lze hodnotit jako nevýznamné. Stavba nebude po dokončení a následném užívání 
zvyšovat hladinu hluku v okolním prostředí. V dalším stupni projektové dokumentace bude 
doložena hluková studie. 
Jsou respektovány limity využití území, jeho hodnoty, požadavky plynoucí ze zvláštních právních 
předpisů. V současné době je je dle platného územního plánu částí pozemku plocha plnící funkcí 
lesa, k zastavění je určena pouze severní část pozemku s funkčním určením bydlení hromadného, 
kde je možné také situovat dopravní napojení. 
Vzhledem k předpokládaným složitým základovým poměrům, byl v rámci dokumentace pro územní 
řízení zpracován inženýrsko - geologický průzkum. Na základě tohoto průzkumu vyhotoveného 
firmou G-Consult (Zoglobossou, 2009), lze hodnotit základové poměry jako složité. Stavební objekt 
se řadí do kategorie náročné konstrukce a při navrhování základů doporučujeme postupovat dle 
zásad 3. geotechnické kategorie. Kladné stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu k návrhu 
předmětného regulačního plánu je nedílnou součástí tohoto dokumentu (textové části 
odůvodnění). Je splněno. 
 
Krajský úřad – Moravskoslezský kraj 
 
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Krajský úřad konstatuje, že předmětný regulační plán je nutno posoudit dle zákona o posuzování 
vlivu na životní prostředí, zejména vzhledem k umístění nových parkovacích ploch v území, 
v procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí. 
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Požadavek byl zapracován do bodu j) Případný požadavek na posuzování vlivů záměru 
obsaženého v regulačním plánu na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu, včetně 
případného požadavku na posouzení vlivů záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 
oblast, obsahu zadání regulačního plánu lokality Studentská.  
 
V rámci dokumentace pro územní řízení bylo vypracováno oznámení podlimitního záměru dle §6 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. Z hlediska životního prostředí je 
záměr umisťován do lokality z východní strany navazující na stávající obytnou zástavbu, 
z ostatních stran navazující na lesní pozemky, v jejichž ochranném pásmu bude stavba 
realizována. Severní hranici zájmového území tvoří funkční regionální biokoridor – vlastní bytový 
dům však nebude přímo na hraně pozemku realizován. Vliv záměru na tento biokoridor bude cca 
ve stejné úrovni jako v současné době (vliv stávající obytné zástavby, která je ve stejném souběhu 
jako popisovaný bytový dům). V lokalitě se nevyskytují žádná zvláště chráněná území (dle §14 
zákona 114/1992 Sb.). Vzhledem ke stavu lokality (ze 40% porostlá stromy) bude součástí 
přípravy území provedeno kácení cca 80ks převážně náletových dřevin a keového podrostu 
(součástí přípravy území byl vypracován dendrologický průzkum), a dále odstranění humózní 
vrstvy půdy. Ta bude následně využita v rámci terénních a sadových úprav po realizaci stavby. 
Posuzovaný záměr nebude působit negativně na žádnou složku životního prostředí.Je splněno. 
 
Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 
Krajský úřad požaduje respektování koncepčních materiálů Moravskoslezského kraje v oblasti 
ochrany ovzduší a energetiky. 
 
Budou respektovány koncepční materiály Moravskoslezského kraje v oblasti ochrany ovzduší a 
energetiky. Jedná se o „Integrovaný program pro zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského 
kraje“ a „Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje“. Je splněno 
 
Posouzení splnění zadání - požadavky na obsah zadání regulačního plánu: 
 
Obsah zadání: 

- Vymezení řešeného území 
- Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 
- Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 
- Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
- Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
- Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření 
- Požadavky na asanace 
- Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních 

předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a 
bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, 
ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) 

- Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 
- Případný požadavek na posuzování vlivů záměru obsaženého v regulačním plánu na 

životní prostředí podle zvláštního právního předpisu, včetně případného požadavku na 
posouzení vlivů záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 

- Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 
- Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění 

s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu 
vyhotovení 

 
Zadání je splněno. Rozbor jednotlivých bodů je uveden v níže uvedených kapitolách.  
 
Vymezení řešeného území 
Hranice pořizovaného regulačního plánu jsou vymezeny v souladu se zadáním. Jsou vymezeny 
v grafické části regulačního plánu a řeší pozemky dotčené výstavbou 1726/1, 1725, 1579/3, 
1720/1 v k.ú. Poruba. 
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Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 
Vymezené plochy jsou v souladu s Územním plánem města Ostravy, který stanovuje funkční 
využití „Bydlení hromadné“. V grafické části jsou vyznačeny plochy vymezené k zástavbě, v textu 
jsou pozemky vymezeny dostatečně podrobně – dle jednotlivých parcel s uvedením vlastníka 
pozemku a druhu pozemku. 
 
Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 
Umístění objektu bytového domu, pro který regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí o umístění 
stavby, je dáno orientací stavební parcely vůči světovým stranám, daným funkčním využitím 
pozemku investora dle platného ÚP, možností umístění příjezdové komunikace, a dále poměrně 
velikou svažitostí části stavební parcely (rozdíl úrovní koncových bodů parcely je cca 6,5m).           
V současné době je dle platného územního plánu část pozemku plocha plnící funkci lesa.               
K zastavění je určena pouze vymezená plocha v severní části pozemku s funkčním určením 
hromadného bydlení, kde je možné také situovat dopravní napojení. Orientace parcely vůči 
světovým stranám je vcelku optimální, ze severovýchodu je možné umístit vstup do objektu a 
příjezd vozidel, na osluněné strany je možno orientovat klidové části většiny bytů tak, aby bylo 
možno dosáhnout požadovaného oslunění bytů.  
V objektu se nachází 7 nadzemních podlaží a 1. PP 1,5m, 3,0m a 4,5m pod úrovní vstupu do 
objektu. 
 
Suterén (1.PP) 1,5m, 3m a 4,5m pod úrovní vstupu do objektu obsahuje 48 garážových stání pro 
osobní automobily včetně 3 stání pro invalidy, mycí box pro samoobslužné mytí a čištění vozidel a 
dále pak boxy náležící cca ke 2 parkovacím stáním vozidel. Parkovací stání jsou díky nosnému 
modulu 7,5m koncipována svou šířkou 2,5m pro vozidla střední a vyšší střední třídy. Dále jsou k 
objektu navržena 4 venkovní parkovací stání + 1 stání pro invalidy. Tato parkovací stání budou 
složit jako venkovní parkoviště hostů. 
 
Stavební čára je vymezena ve výkrese 09032-ÚPD-I-3-01.1 – Hlavní výkres I. Detailní výšková 
regulace jednotlivých stavebních celků je stanovena v 0932-ÚPD-I-Textová část v bodě 2. Textová 
část v rozsahu územních rozhodnutí, odstavec b). 
 
Architektonický výraz objektu je založen na kontrastu kompaktní hmoty bytů v provedení s bílou 
omítkou nebo ve variantě s větranou fasádou z cementovláknitých desek a pohledového betonu 
nezatepleného parkovacího soklu budovy, který budou porůstat popínavé rostliny. Pohledový 
beton je alternativně řešen i s předsazenou gabionovu stěnou.  Výrazným prvkem fasád jsou lodžie 
na prosluněných stranách objektu, které jsou oživeny přírodními optickými žaluziemi z křivého 
akátového dřeva, ty mají kontrastovat s přísnou čistou geometrií stavby a nenásilně propojovat 
okolní lesní exteriér s výrazně prosklenými interiéry bytů.  Přízemí objektu je bohatě proskleno s 
vazbou na zatravněné terasy na garážích a okolní lesní terén, umožňuje tak pronikání příjemného 
přírodního okolí do interiéru společných částí domu, podpořené užitím akátových prvků před 
prosklenou fasádou v interiéru. Celková vertikálně koncipována hmota je kromě horizontálních 
lodžií přerušena z jihu měkkou šikmou linií střechy garážové rampy a objekt je korunován 
horizontálními pergolami, zastřešujícími terasy horního podlaží, které kromě funkčního zastínění 
dotvářejí i hmotovou kompozici objektu a odlehčují oba propojené kvádry bytové části objektu. 
 
Příjezd k nově navrženému bytovému domu je ze stávající ulice Studentská v Ostravě – Porubě. 
Ze severovýchodu je umístěn vstup do objektu. Přístup k bytovému domu bude též branami 
v severovýchodním, jihovýchodním a jihozápadním rohu oplocené části pozemku. 
 
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
Posouzení vlivu záměru na ochranu krajinného rázu v obsahu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny (§12) ve znění pozdějších předpisů – dle koordinovaného závazného stanoviska 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství čj: MSK 
27402/2010, Sp. zn.: ŽPZ/7305/2010/Jak327.2 S5, k dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby 
„Bytový dům Ostrava – Poruba“, krajský úřad, příslušný podle §77a odst. 4 písm. n) uvedeného 
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zákona posouzením předloženého záměru ve smyslu §45 i téhož zákona, dospěl k závěru, že jeho 
realizace, nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (stanovené 
nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, 
ve znění pozdějších předpisů), neboť žádná z těchto lokalit nebude záměrem územně dotčena a 
z charakteru záměru je zřejmé, že nebude ani dálkově působit na tyto lokality. 
 
Tepelná energie bude dodávána do objektu horkovodem firmy Dalkia, na který bude objekt v dané 
oblasti napojen. Posuzovaný záměr Bytový dům Ostrava-Poruba nebude působit negativně na 
žádnou složku životního prostředí.  
V rámci dokumentace pro územní řízení byla vypracována rozptylová studie, posouzení vlivu akce 
„Bytový dům Ostrava Poruba“. Navržená realizace a provoz Bytového domu Ostrava – Poruba 
včetně souvisejícího navýšení intenzity dopravy a také včetně instalace odvětrávacího systému 
podzemních garáží nezpůsobí výrazné změny z pohledu imisní zátěže vlivem sledovaných látek. 
Jedná se vždy pouze o velmi nízké poměrné navýšení imisního pozadí, které tvoří celkovou imisní 
zátěž lokality. Podíly vypočtených doplňkových imisních koncentrací na těchto absolutních 
hodnotách jsou minimální. Je patrné, že sice pravděpodobně bude docházet ve všech bodech k 
navýšení stávající imisní zátěže, ovšem v porovnání s absolutními hodnotami jsou veškerá tato 
navýšení jen velmi málo významná. Jedná se pouze o nepatrné příspěvky k vztažným absolutním 
hodnotám jako jsou imisní limity nebo měřené imisní pozadí. 
Porovnáním dříve uvedených hodnot vypočtených doplňkových imisních koncentrací s imisními 
limity lze předpokládat, že doplňková imisní zátěž trvale obydlených oblastí posuzované lokality 
vyvolaná vlivem provozu posuzovaného záměru není příliš významná a s vysokou 
pravděpodobností nezpůsobí překračování imisních limitů. Imisní limit pro denní koncentrace 
PM10 a cílový imisní limit pro roční koncentrace benzo(a)pyrenu mohou být překročeny v zájmové 
lokalitě již v současné době, ale příspěvek nového zdroje bude minimální, prakticky zanedbatelný. 
 
Budou respektovány koncepční materiály Moravskoslezského kraje v oblasti ochrany ovzduší a 
energetiky. Jedná se o „Integrovaný program pro zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského 
kraje“ a „Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje“. 
 
Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
Dle požadavku ČSN 73 6110 je v suterénu objektu navrženo 45 odstavných stání + 3 stání pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhl. 398/2009 Sb. Dále jsou k objektu 
navržena (dle ČSN 73 6110) 4 venkovní parkovací stání + 1 stání pro invalidy. Tato parkovací 
stání budou složit jako venkovní parkoviště hostů. 
 
Zásobování objektu pitnou vodou bude pomocí nové přípojky vody, na kterou bude napojeno 
veškeré zařízení v bytovém domě. Přípojka vody bude napojena na stávající vodovodní řad DN 
100-litina. 
Odpadní splaškové vody z bytového domu budou napojeny na nově vybudovanou přípojku 
jednotné kanalizace, která bude napojena do stávající kanalizace pro veřejnou potřebu DN 1000-
beton. Výškově je kanalizace vedena výše než je vyústění splaškové kanalizace z bytového domu, 
proto budou napojeny do čerpací stanice splaškových vod, ze které budou splaškové vody 
výtlakem vedeny do šachty a dále gravitaci do stávající revizní šachtice. 
Dešťové vody ze střech a nově navržených zpevněných ploch budou napojeny na nově 
vybudovaný objekt kanalizace dešťové včetně zásaku. Zásaky jsou navrženy z voštinových panelů 
NIDAPLAST. Zásak pro dešťové vody ze střech  a zpevněných ploch (mimo parkoviště osobních 
vozidel) bude umístěn na jihozápadní straně navrženého bytového domu, kde bude prostor 
upravený zatravněním. Navržený způsob zásaku, použitím štěrbinových panelů NIDAPLAST, 
využívá kapacitu objemu panelů jako retence, která se postupně vyprázdní vsakem do podloží a je 
znovu připravena pro přívod dešťových vod. Pro výpočet množství panelů pro zásak dešťových 
vod byl použit výpočet od dodavatelské fa ASIO s ohledem na koeficient průsaků podle HGP. 
Vzhledem k tomu, že dešťové vody ze stavby budou odváděny do zásaku, budou dešťové vody 
z plochy parkoviště osobních vozidel, kde může dojít k výskytu C10  -  C40  (NEL), napojeny do 
čerpací stanice a výtlakem napojeny spolu se splaškovými vodami na kanalizaci pro veřejnou 
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potřebu. 
V trase přípojky kanalizace splaškové se nacházejí stávající inženýrské sítě, při jejich křížení a 
souběhu budou respektovány vzdálenosti křížení a souběhů  podle ČSN 73 6005.   
 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, vplatném znění. Tato vyhláška byla změněna vyhláškou č. 269/2009 Sb. a dále pak 
vyhl.č.22/2010 Sb. 
Pozemek svou polohou, velikostí a plošným uspořádáním umožňuje využití pro navrhovaný účel 
Bytového domu a je dopravně napojen na veřejně přístupnou komunikaci dostatečné šíře. Na 
pozemku je vyřešeno 5 venkovních parkovacích stání přímo u objektu, vyhrazené místo na 
odkládání směsného komunálního odpadu, vsakování dešťových vod. Přístup požární techniky je 
zajištěn, podrobněji viz. Požárně bezpečnostní řešení. Přesah zatravňovacích tvárnic pro příjezd 
hasičů na pozemku parc.č. 1725 je ošetřen smlouvou s majitelem pozemku. Stavba je umístěná 
tak, že nepřesahuje na sousední pozemek, ani její část. Umístění stavby splňuje vzájemné 
odstupy budovy od okolních staveb. Odstup sousední budovy, respektive jejich protilehlých stěn, je 
50,3m, což je více než výška vyšší z protilehlých stěn a to je 23,9m(objekt Bytového domu). 
 
Hluk z dopravy způsobí zanedbatelné navýšení hlukové hladiny u nejbližší obytné zástavby.  
K překročení hygienických limitů nedojde. Vlivy na veřejné zdraví se tedy neočekávají. Vlivy na 
hlukovou situaci lze hodnotit jako nevýznamné. Stavba nebude po dokončení a následném užívání 
zvyšovat hladinu hluku v okolním prostředí. V dalším stupni projektové dokumentace bude 
doložena hluková studie. 
 
Katastrální území Poruba je situováno v prostoru zájmového území ministerstva obrany. Jedná se 
o ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení. Česká republika – Ministerstvo 
obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa vydala souhlasné stanovisko dne 27.9.2010, č.j. 
3513-7196/18322/2010-1383-ÚP-OL 
 
Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření 
Nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. 
 
Požadavky na asanace 
Požadavky na asanaci nejsou v souvislosti s regulačním plánem známy. 
 
Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů 
(např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými 
rizikovými přírodními jevy) 
Jsou respektovány limity využití území, jeho hodnoty, požadavky plynoucí ze zvláštních právních 
předpisů. V současné době je je dle platného územního plánu částí pozemku plocha plnící funkcí 
lesa, k zastavění je určena pouze severní část pozemku s funkčním určením  bydlení hromadného, 
kde je možné také situovat dopravní napojení. 
 
Vzhledem k předpokládaným složitým základovým poměrům, byl  v rámci dokumentace pro 
územní řízení zpracován inženýrskogeologický průzkum. Na základě tohoto průzkumu vyhotového 
firmou G-Consult (Zoglobossou, 2009), lze hodnotit základové poměry jako složité. Stavební objekt 
se řadí do kategorie náročné konstrukce a při navrhování základů dporučujeme postupovat dle 
zásad 3. geotechnické kategorie. 
 
Úřad pro civilní letectví dle vyjádření ze dne 1.6.2011, č.j.: 003250-11-701, nemá k návrhu 
připomínky a nepředpokládá ohrožení bezpečnosti leteckého provozu. Jsou respektována 
ochranná pásma heliportu Fakultní nemocnice v Porubě.  
 
Hasičskému záchrannému sboru MSK bylo předloženo požárně bezpečnostní řešení jednotlivých 
nově navržených stavebních objektů, které byly vypracovány v souladu s požadavky platné 
legislativy a dle platných technických norem. Dle stanoviska ze dne 21.9.2010, zn.: HSOS-9923-
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2/2010, nemá Hasičský záchranný sboru MSK námitek. 
 
Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 
Regulační plán nahradí územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
 
Členění a umístění stavby na pozemku: 

Označení Název objektu Parc. číslo (k.ú. 
Poruba) 

SO 01 Bytový dům 1726/1 
SO 02 Oplocení 1726/1 
IO 01 Příprava území 1726/1, 1725 
IO 01.1 Kácení zeleně 1726/1, 1725 
IO 02 Komunikace a zpevněné plochy 1726/1, 1725 
IO 03 Přípojka elektro 1725, 1579/3, 1726/1 
IO 04 Přípojka na dálkový ohřev tepla 1725, 1579/3, 1726/1, 

1720/1 
IO 05 Přípojka vody 1725, 1579/3, 1726/1 
IO 06 Přípojka kanalizace jednotné 1725, 1579/3, 1726/1 
IO 07 Kanalizace dešťová včetně vsaku 1726/1 
IO 08 Terénní a sadové úpravy, venkovní 

mobiliář  
1726/1 

IO 09 Venkovní osvětlení 1726/1 
IO 10 Veřejné osvětlení 1726/1 
IO 11 Sdělovací kabely 1726/1, 1725 

 
 
Případný požadavek na posuzování vlivů záměru obsaženého v regulačním plánu na životní 
prostředí podle zvláštního právního předpisu, včetně případného požadavku na posouzení vlivů 
záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 
 
V rámci dokumentace pro územní řízení bylo vypracováno oznámení podlimitního záměru dle §6 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. Z hlediska životního prostředí je 
záměr umisťován do lokality z východní strany navazující na stávající obytnou zástavbu, 
z ostatních stran navazující na lesní pozemky, v jejichž ochranném pásmu bude stavba 
realizována. Severní hranici zájmového území tvoří funkční regionální biokoridor – vlastní bytový 
dm však nebude přímo na hraně pozemku realizován. Vliv záměru na tento biokoridor bude cca ve 
stejné úrovni jako v současné době (vliv stávající obytné zástavby, která je ve stejném souběhu 
jako popisovaný bytový dům). V lokalitě se nevyskytují žádná zvláště chráněná území (dle §14 
zákona 114/1992 Sb.). Vzhledem ke stavu lokality (ze 40% porostlá stromy) bude součástí 
přípravy území provedeno kácení cca 80ks převážně náletových dřevin a keového podrostu 
(součástí přípravy území byl vypracován dendrologický průzkum), a dále odstranění humózní 
vrstvy půdy. Ta bude následně využita v rámci terénních a sadových úprav po realizaci stavby. 
Posuzovaný záměr nebude působit negativně na žádnou složku životního prostředí. 
 
Krajský úřad shledal předmět návrhu regulačního plánu shodným s předmětem předloženého 
podlimitního záměru, který mu byl předložen a ke kterému vydal sdělení dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení 
dle výše uvedeného zákona. Toto sdělení je nedílnou součástí tohoto odůvodnění. 
 
Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 
Nejsou stanoveny. 
 
Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem 
na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresu a počtu vyhotovení 
Obsah regulačního plánu a obsah odůvodnění regulačního plánu je vypracován v souladu se 
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zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s přílohou č. 
11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
1d) Komplexní zdůvodnění řešení, včetně zdůvodnění navržené urbanistické koncepce 
 
Širší vztahy 
Záměrem investora je vybudovat moderní vysoce nadstandardní byty v klidné části Ostravy-
Poruby. Areál se nachází severozápadně od kolejí vysoké školy Báňské na pozemcích p.č. 
1726/1, 1725, 1579/3, 1720/1 v k. ú. Poruba. 
 
Umístění objektu bytového domu je dáno orientací stavební parcely vůči světovým stranám,  
daným funkčním využitím pozemku investora dle platného ÚP, možností umístění příjezdové 
komunikace, a dále poměrně velikou svažitostí části stavební parcely (rozdíl úrovní koncových 
bodů parcely je cca 6,5m).  
 
Řešení je v souladu s principy udržitelného rozvoje území. Řešení není v rozporu se zájmy 
v území (ochrana přírody, ÚSES a další). Koncepce uspořádání krajiny obsažena v platném ÚP 
není navrženými změnami ovlivněna. 
 
Urbanistická koncepce 
Pro danou lokalitu jsou navrženy objekty: 
 
Stavební objekty: 
SO 01 – Bytový dům 
SO 02 – Oplocení 
 
Inženýrské objekty: 
IO 01 - Příprava území  
IO 01.1-Kácení zeleně 
IO 02 - Komunikace a zpevněné plochy 
IO 03 – Přípojka elektro 
IO 04 – Přípojka na dálkový ohřev tepla 
IO 05 - Přípojky vody 
IO 06 – Přípojka kanalizace jednotné 
IO 07 - Kanalizace dešťová včetně zásaků  
IO 08 - Terénní a sadové úpravy, venkovní mobiliář  
IO 09 - Venkovní osvětlení 
IO 10 – Veřejné osvětlení 
IO 11 – Sdělovací kabely 
 
Stavební i inženýrské objekty jsou navrženy v souladu s Územním plánem města Ostravy. 
 
Doprava 
Příjezd k nově navrženému bytovému domu je ze stávající ulice Studentská v Ostravě – Porubě.  
Propojení mezi nově navrženým BD a stávající komunikací bude provedeno asfaltovou komunikací 
ve sklonu 12% směrem k navržené budově. Bude provedeno odvodnění komunikace a parkoviště 
pomocí žlabů a uličních vpustí tak, aby byl zabezpečen odtok vody mimo nově navrženou budovu. 
Napojení na stávající  komunikaci v šířce 11,5m se provede odkopáním hrany stávající vozovky na 
hloubku konstrukční vrstvy a jejím očištěním, přičemž bude respektován stávající spád těchto 
vozovek. Je nutno dbát na plynulé směrové i výškové napojení na stávající komunikaci. 
Před bytovým domem je navrženo parkoviště o počtu čtyř kolmých stání pro osobní automobily  
o rozměrech 2,4x5,3m a jedno stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace  
o rozměrech 3,5x5,3m, konstrukce vozovky parkovacích stání bude z rozebíratelné betonové 
dlažby. 
Pro zásah hasičských vozidel je na východní straně objektu v návaznosti na novou příjezdovou 
komunikaci navržena plocha ze zatravňovacích tvárnic. V jižním areálu oplocení jsou navrženy 
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štěrkové pochůzí plochy.  
 
 
Na zemní pláni musí být dosaženo min. hodnoty modulu přetvárnosti zemní pláně Edef,2 = 45MPa 
(ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, TP 170). V případě, že se v podloží budou 
vyskytovat nevhodné zeminy, bude nutné provést sanaci.  
Násypy budou ze zeminy nenamrzavé vhodné do násypu. Založení zemního tělesa bude 
provedeno v souladu s ustanovením norem ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací, ČSN 73 3050 Zemní práce. Násyp bude řádně zhutněn dle ČSN 72 1006.  
 
Navrženy jsou betonové obrubníky 150x250mm, na styku s asfaltovým povrchem budou lemovány 
jednořádkem z drobné kostky do betonového lože B12.5 tl. 100mm s bočními opěrami.  Výška 
obrubníků je navržena 120mm nad vozovkou, výška snížených obrub je navržena 20mm. Pochůzí 
štěrkové plochy v jižním areálu oplocení budou lemovány záhonovým obrubníkem 100x250mm.   

Před zahájením stavby je nutno vytýčit všechna podzemní vedení, která se v prostoru stavby 
vyskytují. Veškeré stávající i nově navržené sítě, které budou procházet pod zpevněnými plochami 
je nutno uložit do chrániček. Volné plochy budou sadovnicky upraveny. Tyto plochy budou po 
dostavbě všech základních objektů urovnány, případně doplněny zeminou, srovnaná nezhutněná 
pláň bude pokryta ornicí a oseta trávou. 
 
Návrh vozovek 
 

a) Příjezdová komunikace (plocha 169m2): 
 
 Asfaltový beton střednězrnný  ABS II 40mm          ČSN 73 6121 
 Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové  PS, EK           ČSN 73 6129 
      emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,20kg/m2     
 Obalované kamenivo střednězrnné OKS I      110mm           ČSN 73 6121 
 Štěrkodrť 0-32 ŠD           150mm          ČSN 73 6126 
 Štěrkodrť 0-32 ŠD min.150mm          ČSN 73 6126 
celkem min. 450mm 
  
Min. hodnota modulu přetvárnosti zemní pláně Edef,2 = 45 MPa (ČSN 72 1006, TP 170). 

Min. hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠD 150 mm  Edef,2 = 70 MPa  

(ČSN 72 1006, TP 170). 

Min. hodnota modulu přetvárnosti podkladní vrstvy ŠD 150 mm  Edef,2 = 100 MPa  

(

 

ČSN 72 1006, TP 170). 

b) vnější parkoviště pro automobily (plocha  72m2): 
 
 Betonová dlažba   DLI          80mm     ČSN  73 6131-1 
 Lože z drobného kameniva 0-2 nebo 0-4 L          40mm    ČSN  73 6131-1 
 Štěrkodrť 0-32  ŠD   min. 150mm      ČSN  73 6126 
 Štěrkodrť 0-32  ŠD   min. 150mm      ČSN  73 6126           
celkem             min. 420mm 

 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti zemní pláně Edef,2 = 45Mpa (ČSN 72 1006, TP 170). 
Min. hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠD 150 mm  Edef,2 = 70 MPa  
(ČSN 72 1006, TP 170). 
Min. hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠD 150 mm  Edef,2 = 100 MPa  
(ČSN 72 1006, TP 170). 
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Parkování 
Dle požadavku ČSN 73 6110 je v suterénu objektu navrženo 45 odstavných stání + 3 stání pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhl. 398/2009 Sb. Dále jsou k objektu 
navržena (dle ČSN 73 6110) 4 venkovní parkovací stání + 1 stání pro invalidy. Tato parkovací 
stání budou složit jako venkovní parkoviště hostů. 
 
Výpočet počtu parkovacích stání (dle ČSN 736110 ) venkovní parkovací stání: 
druh objektu: obytné okrsky 
účelová jednotka: obyvatel 50 (25 bytů) 
Počet účelových jednotek na 1 stání: 20 (krátkodobých 100%) 
                                                     
výpočet parkovacích stání: 
Celkový počet stání 
N = Oo x ka + Po x ka x kp  
 
Základní počet parkovacích stání: 
Po = 50 : 20 = 2,5 
 
ka   součinitel vlivu stupně automobilizace, uvažovaný stupeň automobilizace 1:2,5 (součinitel 1,0) 
kp   součinitel redukce počtu stání 
 
N = Oo x ka + Po x ka x kp  
N =  0 x 1,0 + 2,5 x 1,0 x 1,0 = 2,5 
N = 3 parkovací stání pro osobní automobily 
 
Návrh:  
4 parkovací stání + 1 parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dle 
398/2009 Sb. 
 
Výpočet počtu odstavných stání (dle ČSN 736110 )vnitřní parkovací stání: 
druh objektu: obytný dům – rodinný 
účelová jednotka: byt do 100m2 celkové plochy,12 bytů 
Počet účelových jednotek na 1 stání: 1 
                                                     
výpočet odstavných stání: 
Celkový počet stání 
N = Oo x ka + Po x ka x kp  
 
Základní počet odstavných stání: 
Oo = 12 : 1 = 12 
 
ka   součinitel vlivu stupně automobilizace, uvažovaný stupeň automobilizace 1:2,5 (součinitel 1,0) 
kp   součinitel redukce počtu stání 
 
N = Oo x ka + Po x ka x kp  
N =  12 x 1,0 = 12 
N = 12 odstavných stání pro osobní automobily 
 
Požadavek dle ČSN 736110:  
 
1
S
 

2 odstavných stání + 1 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dle 398/2009 
b. 
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Výpočet počtu odstavných stání (dle ČSN 736110 )vnitřní parkovací stání: 
druh objektu: obytný dům – rodinný 
účelová jednotka: byt nad 100m2 celkové plochy,13 bytů 
Počet účelových jednotek na 1 stání: 0,5 
                                                     
výpočet odstavných stání: 
Celkový počet stání 
N = Oo x ka + Po x ka x kp  
 
Základní počet odstavných stání: 
Oo = 13 : 0,5 = 26 
 
ka   součinitel vlivu stupně automobilizace, uvažovaný stupeň automobilizace 1:2,5 (součinitel 1,0) 
kp   součinitel redukce počtu stání 
 
N = Oo x ka + Po x ka x kp  
N =  26 x 1,0 = 26 
N = 26 odstavných stání pro osobní automobily 
 
Požadavek dle ČSN 736110:  
 
26 odstavných stání + 2 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dle 398/2009 
Sb. 
 
Shrnutí : 
Celkem min. 38 odstavných stání + 3 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 
dle 398/2009 Sb. 
 
Navrženo 45 odstavných stání + 3 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace dle 398/2009 Sb. 
 
Technická infrastruktura 
 
Zásobování elektrickou energii 
Zamýšlená výstavba bytového domu s 25 bytovými jednotkami a zázemím se bude nacházet na 
parcelním čísle 1726/1 v kat.území Poruba-715154 o výměře 8290 m2. 
Nová přípojka NN bude provedena na základě stanoviska ČEZ a.s.4120511444 ze dne 13.11.2009 
a bude vedena z trafostanice TS, která je v majetku ČEZ Distribuce a.s. až po provedených 
úpravách zařízení distribuční soustavy. Tyto úpravy zajistí ČEZ Distribuce a.s. jako provozovatel 

istribuční soustavy na své náklady v rámci  investičních opatření a to v souladu s ustanovením 
ákona č.458/2000 Sb.  

d
z
 
Přípojka bude vedena v zeleném pásu na parc.č.1725, 1579/3 v souběhu s přípojkou vody, 
přípojkou splaškové kanalizace a s přípojkou na dálkový ohřev tepla. Dále na pozemku 1726/1 
povede přes parkoviště z rozebíratelné betonové dlažby do budovy, kde vstoupí přes obvodovou 
zeď. Trasa přípojky v budově bude řešena pod stropem garáže a vyvedena přes strop na 
obvodovou zeď, kde se umístí nová HDS typové řady SS200 DCK Holobkov. Kabely se uloží na 
dno výkopu do pískového lože o tloušťce vrstvy alespoň 10 cm.Kabely budou vtaženy do plastové 
chráničky KOPODUR. Mezera mezi kabely by měla odpovídat tloušťce největšího kabelu. Pak se 
kabely zasypou další 10 cm vrstvou písku, na kterou se položí cihly,které mají ochránit kabely před 
mechanickým poškozením při případných zemních pracích. Zbytek výkopu se zasype zeminou, do 
které se uloží asi 30cm pod povrchem terénu výstražná značkovací folie oranžové barvy, která 
označí uložení silových kabelů. Výkop se nesmí zasypat popelem, struskou nebo jiným chemickým 
odpadem, který by mohl poškodit izolaci kabelů a zkrátit tak jejich dobu života. Ochranné pásmo 
podzemního vedení elektrizační soustavy do 110kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací 
techniky je stanoveno v §46, odst.5 zák.458/00Sb.a činí 1m po obou stranách krajního kabelu 
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kabelové trasy.Doporučené ochranné pásmo je 1m od vnějšího okraje potrubí (ČSN 73 
6005).Místa křížení a souběhy ostatních zařízení energetiky musí být provedeny zejména  dle 
ČSN ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2 ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52. 
Zásobování teplem 
Objekt bude napojen na horkovod, firmy Dalkia,  v dané oblasti. Napojení objektu vyžaduje 
výstavbu přípojky horkovodu, dimenze DN65 v délce cca 178 metrů, a přeložení stávajícího 
horkovodu z dimenze DN65 na dimenzi DN80 (případně DN100), v délce cca 81 metrů. 
Horkovodní přípojka bude v celé délce podzemní, provedena předizolovaným bezkanálovým 
potrubím s alarmsystémem, o rozměru DN65. Teplonosá ocelová trubka podle DIN 2458 s 
tvarovkami (kolena 45° a 90°) izolována polyuretanovou pěnou s objemovou hmotností 80~90 
kg/m3, a s opláštěním plášťovou trubkou z tvrdého polyetylénu podle DIN 8074 upravené 
způsobem corona. 
Horká voda bude přivedena do objektu, kde je v technickém podlaží vyčleněna místnost o ploše 
cca 30 m2, která bude sloužit pro domovní předávací stanici voda – voda. V DPS bude 
připravována topná voda, která bude rozvedena do jednotlivých bytů v objektu 
Horkovodní přípojka bude provedena ručně se zvýšenou opatrností, bez použití mechanizačních 
prostředků. Výstavbou přípojky horkovodu vznikne trvalé omezení ochranným pásmem horkovodu 
(cca 5,5m2) v části pozemku 1720/1 v k.ú. Poruba plnící funkci lesa. 
 
Zásobování vodou 
Výstavbou se provede nová přípojka vody, na kterou bude napojeno veškeré zařízení v SO 01 – 
Bytový dům. Přípojka vody bude napojena na stávající vodovodní řad DN 100 - litina, v místě ozn. 
V1. 
Přípojka vody bude napojena na stávající vodovodní řad DN 100 - litina, v místě ozn. V1. Napojení 
se provede osazením odbočky DN 100/80, která se osadí mezi speciální příruby pro potrubí z litiny 
HAWLE č.7106, jištěné proti posunu. Těsně za napojením bude na přípojce osazeno šoupátko DN 
80 se zemní zákopovou soupravou a poklopem.  
Přípojka D 90 - DN 80 bude vedena do vodoměrné šachtice, která bude umístěna 2,15 m od místa 
napojení na vodovodní řad (mimo ochranné pásma stávajících vedení). Ve vodoměrné šachtici 
1500 x 900 x 1600 s.v. bude umístěn centrální fakturační vodoměr s příslušnými armaturami.  
Za vodoměrnou šachtici bude přípojka vody vedena k SO 01 Bytový dům,  kde se napojí na vnitřní 
rozvod vody. V nejvyšším místě bude do potrubí osazen vzdušník DN 50. Vzdušník bude osazen 
na odbočku DN 80/50.  
Potrubí přípojky vody bude v místech křížení se stávající komunikaci uloženo v chráničce DN 150.  
 
V
r
 

 trase přípojky vody se nacházejí stávající inženýrské sítě, při jejich křížení a souběhu budou 
espektovány vzdálenosti křížení a souběhů  podle ČSN 73 6005.   

Délka potrubí 
 
- Přípojka vody do VŠ                       2,15 m 
- Přípojka vody za VŠ                   221,90 m 
Celkem                    224,05 m 
 
Kanalizace jednotná 
Výstavbou IO 06 – Přípojka kanalizace jednotné se provede nová kanalizace, na kterou budou 
napojeny odpadní splaškové vody ze zařízení v SO 01.  
Splaškové vody z SO 01 – Bytový dům budou napojeny do stávající kanalizace pro veřejnou 
potřebu DN 1000 - beton. Výškově je kanalizace vedena výše než je vyústění splaškové 
kanalizace z SO 01, proto budou napojeny do čerpací stanice splaškových vod, ze které budou 
splaškové vody výtlakem vedeny do Šs1 a dále gravitaci do stávající revizní šachtice St.Š. 
Napojení se provede útesem DN 150 ve výšce 600 mm nad dnem šachtice. 
Výtlačné potrubí bude pod stávající komunikaci uloženo v chráničce DN 150 mm. 
Jeden vstup vodovodní přípojky do objektu bytového domu bude v prostoru technické místnosti.  
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Vzhledem k tomu, že dešťové vody ze stavby budou odváděny do zásaku, budou dešťové vody 
z plochy parkoviště osobních vozidel, kde může dojít k výskytu C10  -  C40  (NEL), napojeny do 
čerpací stanice a výtlakem napojeny spolu se splaškovými vodami na kanalizaci pro veřejnou 
potřebu.  
 
V trase přípojky kanalizace splaškové se nacházejí stávající inženýrské sítě, při jejich křížení  
a souběhu budou respektovány vzdálenosti křížení a souběhů  podle ČSN 73 6005.   
 
Délka potrubí 
 
- výtlak - HDPE DN 80                         208,70 m 
- gravitace - KG SN8 DN 150                    39,65 m 
Celkem                    248,35 m 
 
Kanalizace dešťová včetně vsaku 
Výstavbou IO 07 – Kanalizace dešťová včetně zásaku se provede nová kanalizace, na kterou 
budou napojeny dešťové vody z navržených zpevněných ploch a dešťové vody ze střechy SO 01 – 
Bytový dům . 
Stávající kanalizace pro veřejnou potřebu je výškově nevyhovující pro napojení dešťových vod 
z prostoru navržené stavby. Veškeré dešťové vody by se musely přečerpávat a to je ekonomicky 
velmi nevýhodné. 
V prostoru navržené stavby byl proveden Hydrogeologický posudek, který je podkladem pro návrh 
zásaků dešťových vod. 
Kanalizace dešťová je navržena kolem objektu tak, aby se do ní napojily dešťové vody 
z navržených zpevněných ploch (mimo parkoviště osobních vozidel)  a ze střechy SO 01. 
V trase kanalizace dešťové se nacházejí navržené inženýrské sítě, při jejich křížení a souběhu 
budou respektovány vzdálenosti křížení a souběhů  podle ČSN 73 6005.   
 
Zásak dešťových vod 
Zásaky jsou navrženy z voštinových panelů NIDAPLAST. Zásak pro dešťové vody ze střech   
a zpevněných ploch (mimo parkoviště osobních vozidel) bude umístěn na jihozápadní straně 
navrženého bytového domu, kde bude prostor upravený zatravněním. 
 
Navržený způsob zásaku, použitím štěrbinových panelů NIDAPLAST, využívá kapacitu objemu 
panelů jako retence, která se postupně vyprázdní vsakem do podloží a je znovu připravena pro 
přívod dešťových vod. 
 
P
s
 

ro výpočet množství panelů pro zásak dešťových vod byl použit výpočet od dodavatelské fa ASIO 
 ohledem na koeficient průsaků podle HGP. 

Kapacita zásaku - ZS 
 
- ZS  - dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch    
     48 ks panelů NIDAPLAST x 1,39 = 66,72 m3 = užitný objem 
 
Délka potrubí 
- KG SN8 DN 150                           21,95 m 
- KG SN8 DN 200                     80,90 m 
Celkem                    102,85 m 
 
Venkovní osvětlení 
V souvislosti s výstavbou objektu bytového domu bude zřízeno venkovní osvětlení v okolí tohoto 
objektu.Kabelové rozvody ke světelným soustavám venkovního osvětlení jsou navrženy v zemi ve 
výkopech. Jsou použity kabely CYKY, uložené vesměs v chráničkách. Elektrické napojení těchto 
světelných soustav se provede přímo z hlavního rozváděče objektu nezálohovaných elektrických 
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rozvodů.  Spínání tohoto osvětlení bude stykačové s automatickým ovládáním pomocí 
soumrakového spínače, doplněného případně o spínací hodiny. Toto bude doplněno o možnost 
ručního ovládání přímo z hlavního rozváděče. 
Veřejné osvětlení 
V souvislosti s výstavbou obytného domu bude rozšířeno stávající veřejné osvětlení přístupové 
komunikace. Bude osazen sadový žárově zinkovaný stožár BM 5 se svítidlem 70W. Napojení je 
navrženo odbočením ze stožáru č. 59/3 kabelem CYKY-J 4x10 uloženým ve společné trase 
s přípojkou NN v průběžné chráničce DVR 75. Technické řešení bylo konzultováno se správou VO 
– OK, a.s. 
Zvýšení instalovaného příkonu zapínacího  bodu RVO 991:   0,083 kW 
 
Sdělovací kabely 
Výstavbou IO 11 Sdělovací kabely se provede napojení objektu Bytového domu na optické 
sdělovací kabely Telefonica O2. Napojení bude ze stávajícího objektu na par.č.1722. Trasa kabelů 
povede přes pozemek par.č.1725 a pak na pozemku parc.č.1726/1(pozemek investora) vstupuje 
do objektu. Projekt a výstavbu IO 11 Sdělovací kabely zajišťuje Telefonica O2. 

 
 
1e) Informace o výsledcích posuzování vlivu na životní prostředí, byl-li regulační plán 
posuzován, spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko příslušného orgánu 
dle zvláštního právního předpisu, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho 
část nebylo respektováno 
 
Na základě zadání regulačního plánu bylo příslušným orgánem (KÚ MSK) stanoveno, že je nutné 
předmětný regulační plán v lokalitě Studentská posoudit dle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Na regulačním plánem řešenou stavbu bytového domu bylo vypracováno oznámení 
podlimitního záměru dle §6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. 
Z hlediska životního prostředí je záměr umisťován do lokality z východní strany navazující na 
stávající obytnou zástavbu, z ostatních stran navazující na lesní pozemky, v jejichž ochranném 
pásmu bude stavba realizována. Severní hranici zájmového území tvoří funkční regionální 
biokoridor – vlastní bytový dm však nebude přímo na hraně pozemku realizován. Vliv záměru na 
tento biokoridor bude cca ve stejné úrovni jako v současné době (vliv stávající obytné zástavby, 
která je ve stejném souběhu jako popisovaný bytový dům). V lokalitě se nevyskytují žádná zvláště 
chráněná území (dle §14 zákona 114/1992 Sb.). Vzhledem ke stavu lokality (ze 40% porostlá 
stromy) bude součástí přípravy území provedeno kácení cca 80ks převážně náletových dřevin a 
keřového podrostu (součástí přípravy území byl vypracován dendrologický průzkum), a dále 
odstranění humózní vrstvy půdy. Ta bude následně využita v rámci terénních a sadových úprav po 
realizaci stavby. Posuzovaný záměr nebude působit negativně na žádnou složku životního 
prostředí. 
 
Posouzení vlivu záměru na ochranu krajinného rázu v obsahu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny (§12) ve znění pozdějších předpisů – dle koordinovaného závazného stanoviska 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství čj: MSK 
27402/2010, Sp. zn.: ŽPZ/7305/2010/Jak327.2 S5, k dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby 
„Bytový dům Ostrava – Poruba“, krajský úřad, příslušný podle §77a odst. 4 písm. n) uvedeného 
zákona posouzením předloženého záměru ve smyslu §45 i téhož zákona, dospěl k závěru, že jeho 
realizace, nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (stanovené 
nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, 
ve znění pozdějších předpisů), neboť žádná z těchto lokalit nebude záměrem územně dotčena a 
z charakteru záměru je zřejmé, že nebude ani dálkově působit na tyto lokality. 
 
Krajský úřad shledal předmět návrhu regulačního plánu shodným s předmětem předloženého 
podlimitního záměru, který mu byl předložen a ke kterému vydal sdělení dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení 
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dle výše uvedeného zákona. Toto sdělení je nedílnou součástí tohoto odůvodnění. 
 
 
1f) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa  
 
Areál má být realizován na pozemcích č. 1726/1, 1725, 1579/3, v katastrálním území Poruba. 
Pozemky jsou charakterizovány jako ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha, ostatní 
komunikace). Nejsou požadavky na zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených k 
plnění funkce lesa. 
 
 
1g) Vyhodnocení souladu se stavebním zákonem, obecnými požadavky na využívání území, 
s cíli a úkoly územního plánování, zejména charakterem území, a s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území 
 
Regulační plán je vypracován v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, 
především vyhláškami č.500/2006 Sb.,o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, zachovává a rozvíjí charakter území a přitom respektuje ochranu 
jeho architektonických a urbanistických hodnot. 
 
 
1h) Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů 
dotčených osob   
 
Stanoviska dotčených orgánů byla respektována. V částech, ve kterých nebylo možné připomínky 
zapracovat doslovně, byla zvolena vhodná forma tak, aby jejich věcný důsledek na regulační plán 
zůstal zachován. Ochrana práv a právem chráněných zájmů dotčených osob jsou regulačním 
plánem respektovány. 
 
Útvar hlavního architekta obdržel v průběhu projednávání návrhu regulačního plánu v lokalitě 
Studentská při společném projednávání s dotčenými orgány, při veřejném projednávání 
stanoviska, vyjádření a námitky níže uvedených dotčených orgánů a dalších subjektů -obdržená 
stanoviska jsou ofocena - naskenována a opatřena jejich vyhodnocením: 
 
Ministerstvo obrany - 5.9. 2011, Ministerstvo průmyslu a obchodu - 7. 9. 2011, Ministerstvo 
zemědělství – 8. 9. 2011, 29.11.2011, ČR – Státní energetická inspekce – 14.9.2011, 6.12. 2011, 
Ministerstvo životního prostředí – 15. 9. 2011, 14.10.2011, Městský obvod Poruba - 20. 9. 2011, 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor OŽP a Z (koordinované stanovisko) - 26.9.2011, 
Krajská hygienická stanice MSK – 3.10. 2011, 19.12. 2011, Magistrát města Ostravy, odbor 
ochrany životního prostředí – 12.10.2011, Ministerstvo životního prostředí – 14.10.2011, Ostravské 
vodárny a kanalizace – 21.12. 2011, 18.1.2012. 
 
Návrh dokumentace návrhu regulačního plánu obsahuje dále ve spisu Inženýrsko – geologický 
průzkum a Oznámení podlimitního záměru (oba dva dokumenty byly zpracovány společností G-
Consult, spol. s r. o), a Rozptylovou studii firmy E-expert.  
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu, že nemá k návrhu regulačního 
plánu v lokalitě Studentská připomínky. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu, že nemá k návrhu regulačního 
plánu v lokalitě Studentská připomínky. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu, že nemá k návrhu regulačního 
plánu v lokalitě Studentská připomínky. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí sdělení výše uvedeného dotčeného orgánu, k návrhu regulačního plánu 
v lokalitě Studentská, že není v rozporu s ochranou jeho zájmů. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu, že nemá k návrhu regulačního 
plánu v lokalitě Studentská připomínky. 
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Vyhodnocení požadavku: 
Bereme na vědomí požadavek výše uvedeného městského obvodu. Uvedený požadavek byl 
doplněn v bodě d) textové části návrhu regulačního plánu v lokalitě Studentská. 
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Vyhodnocení koordinovaného stanoviska : 
K bodu 1 
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
nejsou návrhem regulačního plánu dotčeny. 
K bodu 2 
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích nejsou návrhem regulačního plánu dotčeny.  
K bodu 3 
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích v působnosti 
krajského úřadu nejsou návrhem regulačního plánu dotčeny. 
K bodu 4 
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v působnosti 
krajského úřadu nejsou návrhem regulačního plánu dotčeny. 
K bodu 5 
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v působnosti krajského úřadu nejsou návrhem regulačního plánu dotčeny. 
K bodu 6 
Bereme na vědomí, že Krajský úřad MSK příslušný dle §77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/19992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny souhlasí s návrhem regulačního plánu v lokalitě Studentská. 
K bodu 7 
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu v působnosti krajského úřadu nejsou návrhem regulačního plánu 
dotčeny. 
K bodu 8 
Bereme na vědomí, že Krajský úřad shledal předmět návrhu regulačního plánu shodným 
s předmětem předloženého podlimitního záměru, který mu byl předložen a ke kterému vydal 
sdělení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, že předložený záměr 
nepodléhá zjišťovacímu řízení dle výše uvedeného zákona. 
K bodu 9 
Bereme na vědomí, že Krajský úřad MSK k předloženému návrhu regulačního plánu v lokalitě 
Studentská nevydává z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší stanovisko, neboť 
předložený návrh regulačního plánu umisťování zdrojů znečišťování ovzduší nezahrnuje. 
K bodu 10 
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy , chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského 
úřadu nejsou návrhem regulačního plánu dotčeny. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu, že s návrhem  regulačního 
plánu v lokalitě Studentská souhlasí bez připomínek. 
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Ochrana vod: 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí kladné stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu k návrhu  regulačního 
plánu v lokalitě Studentská. 
 
Ochrana ZPF: 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu, že nemá k návrhu  regulačního 
plánu v lokalitě Studentská připomínky. 
 
Ochrana přírody:  
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí akceptování použitých materiálů a barev z hlediska ustanovení §12, zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a kladné stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu 
příslušného dle ust. §77, odst. 1, písm. q) výše uvedeného zákona, k návrhu regulačního plánu 
v lokalitě Studentská. 
 
Lesní hospodářství: 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí kladné závazné stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu k dotčení 
parcely, pozemku č. 1720/1, který je určen k plnění funkcí lesa a zároveň k umístění stavby do 
50m od okrajů pozemků 1720/8 a 1727/1, které jsou určeny k plnění funkcí lesa. Uvedené 
podmínky budou řešeny v dalších stupních projektové dokumentace.  
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu, že k návrhu  regulačního plánu 
v lokalitě Studentská nemá žádné připomínky. 
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Stanoviska a námitky, které byly obdrženy k řízení o návrhu regulačního plánu: 
 

 
Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu, že nemá námitky k návrhu 
regulačního plánu lokality Studentská. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí sdělení výše uvedeného dotčeného orgánu, k návrhu regulačního plánu 
v lokalitě Studentská, že není v rozporu s ochranou jeho zájmů. 
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Vyhodnocení připomínky:  
 
Vzhledem k uvedenému požadavku správce sítě se konalo jednání, na základě kterého správce 
sítě přepracoval své vyjádření a vydal nové, které je uvedeno na následující straně. 
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Vyhodnocení připomínky:  
Bereme na vědomí vyjádření správce sítě, že s výše uvedeným návrhem regulačního plánu 
souhlasí. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí připomínku dotčeného orgánu s tím, že uvedené číslo předpisu bylo dle 
připomínky opraveno. 
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Odbor Útvar hlavního architekta Magistrátu města Ostravy, jako příslušný pořizovatel dle ust. § 6 

odst. 1 stavebního zákona, zabezpečil veřejné projednání návrhu regulačního plánu v lokalitě 

Studentská v Ostravě - Porubě dle § 67 stavebního zákona. K tomuto návrhu regulačního plánu 

podali v zákonné lhůtě námitky: 

 

NÁMITKA Č. 1 - Ing. Anna Jakobová, předsedkyně představenstva Bytového družstva 

Studentská, Studentská 2/1771, 708 00 Ostrava – Poruba. 

 

NÁMITKA Č. 2 - Ing. Anna Jakobová, předsedkyně představenstva Bytového družstva 

Studentská, Studentská 2/1771, 708 00 Ostrava – Poruba, jedná se o obsahově totožné 

námitky, uvedené v bodě 1.  

 

NÁMITKA Č. 3 - podaná petičním výborem (Námitka podaná na veřejném projednání dne 

19.12.2011) 

 

NÁMITKA Č. 4 - zástupce SBD Studentská (Námitka podaná na veřejném projednání dne 

19.12.2011) 

 

NÁMITKA Č. 5 - Bytové družstvo Studentská (Námitka podaná na veřejném projednání dne 

19.12.2011) 
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Stránka | 61  

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU (OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY) 
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Vyhodnocení oprávněnosti k podání námitek č. 1., 2., 4., 5. 

 

Námitky podané Stavebním bytovým družstvem Studentská, zastoupeným Ing. Annou 

Jakobovou, předsedkyní představenstva a Ing. Ilse Ryšovou, místopředsedkyní Bytového 

družstva Studentská, oprávněnými jednat za Stavební bytové družstvo Studentská 2/1771, 

708 00 Ostrava – Poruba. 

 

Pořizovatel posoudil a vyhodnotil oprávněnost podávající paní Ing. Jakobové a Ing. Ilse Ryšové, 
zastupující Stavební bytové družstvo: 
 
a) Dle §67, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
stavební zákon), 
 
b) Dle §67, odst. 4 a §85, odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb. 
 
Ad a) Dle §67, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
jen stavební zákon), kde je uvedeno, že námitky proti návrhu na vydání regulačního plánu mohou 
podat osoby uvedené v ustanovení § 85 odst. 1 a 2 nejpozději při veřejném projednání. 
 
Námitky byly podány dne 14 a 15.12.2011, 19.12.2011, tedy zákonem ve stanovené lhůtě, 
neboť veřejné projednání se konalo 19.12.2011. 
 
Ad b) Dle §67, odst. 4 a §85, odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb. (námitky proti návrhu na vydání 
regulačního plánu mohou podat osoby uvedené v ustanovení § 85 odst. 1 a 2) 
 
I když namítající paní Ing. Anna Jakobová a Ing. Ilse Ryšová nejsou přímo osobami, přesně 
definovanými zákonem (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám 
anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno,), které by byly oprávněny dle výše uvedených paragrafů k podání námitek, přesto 
pořizovatel vzhledem k tomu, že paní Ing. Jakobová a Ing. Ilse Ryšová zastupuje bytové družstvo, 
které je vlastníkem nemovitosti, nacházející se v blízkosti připravované stavby podání zhodnotil a 
konstatuje jejich oprávněnost k podání námitek. 
 
 
Rozhodnutí o námitkách 1. , 2. , 4. a 5  

Zastupitelstvo města Ostravy, příslušné dle §6 odst. 5 písm. d) stavebního zákona a podle § 172 

odst. 5 správního řádu, rozhodlo o podaných námitkách 1. 2. 4 a 5 takto: 

 

Námitky uvedené pod číslicemi 1., 2., 4. a 5, se zamítají. 

 

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách 1. , 2. , 4. a 5.  

 

Na základě provedeného vyhodnocení pořizovatelem projednalo Zastupitelstvo města Ostravy 

podané námitky a rozhodlo, jak výše uvedeno, což odůvodňuje následovně: 
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Odůvodnění rozhodnutí k NÁMITCE Č. 1.  a 2. : 

Námitky jsou formulovány na jedenácti stránkách, které nejsou očíslovány. Obsahují titulní list a tři 
přílohy. V obsahu titulního listu namítající zmiňuje své zcela negativní stanovisko k návrhu 
regulačního plánu lokality Studentská v minulých letech i v současnosti, s tím, že výstavba 
předmětného bytového domu bude mít za následek celkové zhoršení životního prostředí v dané 
lokalitě. Obsahem přílohy č. 1 jsou námitky a připomínky Bytového družstva Studentská jednání o 
územním rozhodnutí na stavbu“ Bytový dům Ostrava-Poruba“ (patrně proto, že RP rovněž 
nahrazuje územní rozhodnutí pro stavbu bytového domu). Obsahem přílohy č. 2 je stanovisko Doc. 
Ing. Petra Janase, CSc, vedoucího katedry stavební mechaniky a obsahem přílohy č. 3, námitky 
Bytového družstva Studentská proti návrhu změny Územního plánu města Ostravy č. 106. 
 
Jak je zřejmé z příloh i z obsahu titulní strany, uvedená námitka se zabývá řízeními, které proběhly 
již v minulosti. Neřeší konkrétní požadavky na projednávaný návrh regulačního plánu, ale jak je 
patrno zejména z příloh zabývá se proběhlým (i když neukončeným územním rozhodnutím) a 
změnou územního plánu.  
 
Proběhlé územní rozhodnutí nemá žádnou návaznost na v současné době projednávaný 
předmětný regulační plán a pořizovatel nemůže z tohoto důvodu vyhodnotit neaktuální skutečnosti 
datované převážně do roku 2007. 
 
Stejně tak již proběhlá změna č.106 Územního plánu města Ostravy, v textu námitek několikrát 
zmiňována (viz. příloha č. 3) nemůže být vyhodnocena a to zejména v odkazu na §67, odst. 4, 
stavebního zákona, ve kterém je uvedeno, že k námitkám a připomínkám uplatněným k věcem, o 
kterých bylo rozhodnuto v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje, se nepřihlíží. 
 

Odůvodnění rozhodnutí k NÁMITCE Č. 4: 

Uvedená námitka se v úvodu zabývá průběhem projednávané změny, následným územním 
rozhodnutím v dané lokalitě a např. i pochybnostmi nad vyjádřeními dotčených orgánů 
k projednávání v dané lokalitě. Dále v devíti konkrétních bodech napadá řešení regulačního plánu. 
Pro přehlednost jsou tyto body 1-9 jednotlivě vyhodnoceny a odůvodněny.  
 
bod 1) NÁMITKY Č. 4 - Návrh narušuje hromadným kácením zhruba 100 vzrostlých stromů 
jižní hranici biokoridoru a tím se zmenšuje protihluková ochrana vůči hlavní obvodové 
komunikaci. 
 
Při dendrologickém průzkumu firmy ZAREFA Group, s.r.o. bylo konstatováno, že se v daném 
místě nachází neudržovaný lesopark, kde se nachází převážná část dřevin z náletů, jedná se 
převážně o běžnou zeleň. Je zde několik vzrostlých stromů, ale tyto se nachází mimo zónu 
výstavby. Běžné náletové dřeviny jsou nahraditelné z místních zdrojů (okrasné školky v kraji).  
 
Ke snížení hlučnosti prostředí se v praxi používají technické a biologické prostředky. Použití 
biologických zábran jako přirozených tlumičů hluku je možné , ale jejich účinnost závisí na 
struktuře půdního profilu a na použití rostlinných sestav. Nejvýznamnější tlumicí účinek mají volně 
rostoucí sestavy stromů a keřů doplněné travnatými plochami. Není tedy průkazné, že po 
provedeném vykácení dřevin z náletů dojde ke zvýšení hluku v dané oblasti, neboť zeleň. 
vysazovaná jako záměrná ochrana proti hluku nemá být kompaktní, ale přerušovaná mezerami 
Účinnost takto uspořádaného pásu je tím větší, čím více hradeb a mezer obsahuje. Fungování 
opravdu účinné hlukové biologické bariéry závisí ne na počtu stromů, ale na rozptýlenosti a 
mnohotvárnosti vegetace, neboť zvuková energie se tlumí v závislosti na součtu svého procházení 
prostorami rozličné hustoty, přičemž vznikají mnohonásobné odrazy zvukových vln od rostlin, vlny 
se rozptyluji v prostorách mezi nimi a jsou pohlcovány povrchem vegetačních útvarů. 
 
Současně je však nutno uvést, že regulační plán nenahrazuje rozhodnutí správního orgánu ke 
kácení zeleně, které bude vedeno samostatným správním řízením a bude teprve následovat t j. 
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bude vedeno v etapě stavebního řízení. Rozhodnutí o kácení zeleně není předmětem tohoto 
regulačního plánu. 
 
bod 2) NÁMITKY Č. 4 - Zhoršuje kvalitu ovzduší 
Změnou nedojde ke zhoršení kvality ovzduší (Rozptylová studie ze dne 21.5.2010, E-expert spol. 
s r.o.) Navržená realizace a provoz Bytového domu Ostrava - Poruba včetně souvisejícího 
navýšení intenzity dopravy a také včetně instalace odvětrávacího systému podzemních garáží 
nezpůsobí výrazné změny z pohledu imisní zátěže vlivem sledovaných látek. Jedná se vždy pouze 
o velmi nízké poměrné navýšení imisního pozadí, které tvoří celkovou imisní zátěž lokality. Podíly 
vypočtených doplňkových imisních koncentrací na těchto absolutních hodnotách jsou minimální.  
Porovnáním dříve uvedených hodnot vypočtených doplňkových imisních koncentrací s imisními 
limity lze předpokládat, že doplňková imisní zátěž trvale obydlených oblastí posuzované lokality 
vyvolaná vlivem provozu posuzovaného záměru není příliš významná a s vysokou 
pravděpodobností nezpůsobí překračování imisních limitů. Imisní limit pro denní koncentrace 
PM10 a cílový imisní limit pro roční koncentrace benzo(a)pyrenu mohou být překročeny v zájmové 
lokalitě již v současné době, ale příspěvek nového zdroje bude minimální, prakticky zanedbatelný. 
 
bod 3) NÁMITKY Č. 4 - Nerespektuje lesní ochranné pásmo 
 K vyjádření z hlediska ochranného pásma lesa je kompetentní Magistrát města Ostravy, Odbor 
ochrany životního prostředí. K návrhu regulačního plánu vydal předmětný dotčený orgán kladné 
závazné stanovisko, ve kterém blíže specifikuje podmínky umístění v ochranném pásmu 
v následných stavebních řízeních (v projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení a ve stavebním 
řízení). Toto stanovisko je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. 
 
Toto ochranné pásmo nestanovuje, že v něm není možno umístit stavbu, ale stanoví podmínky, 
které musí být splněny. Podmínky pro umístění stavby v  tzv. „ochranném pásmu“ lesa jsou 
splněny.     
 
bod 4) NÁMITKY Č. 4 - Navazuje obsluhu objektu na slepou úzkou komunikaci, bez 
chodníku, čímž zhoršuje podstatně bezpečnostní podmínky pro pěší provoz 
Jedná se o stávající komunikaci bez chodníku. Napojení na plánovaný bytový dům a i samotná 
komunikace musí odpovídat platným normám pro projektování a zákonům České republiky. Návrh 
regulačního plánu v lokalitě Studentská byl projednán dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů s dotčenými orgány dopravy – Ministerstvem dopravy, Magistrátem města 
Ostravy, Odborem dopravy a Krajským úřadem MSK.  
 
Regulační plán neřeší dopravní značení, které by zvýšilo nebo mohlo zvýšit bezpečnost pěšího 
provozu. Tato problematika musí být řešena v následných řízeních. 
 
bod 5) NÁMITKY Č. 4 -  Likviduje stávající zídky s umístěnými kontejnery na odpadky, neřeší 
ani umístění vlastních s možností příjezdu a manipulace Kuka vozů (12% spád). 
Zídky i stávající stání pro kontejnery na odpad zůstanou zachovány. Inženýrské sítě, procházející 
pod plochou stání kontejnerů budou uloženy do chrániček a kontejnerové stání se nepřemístí. 
 
Kontejnery na odpad pro plánovaný bytový dům jsou umístěny v 1.NP v místnosti 1.03-Odpadní 
nádoby. Nájezd vozů KUKA popř. stěhovacích vozů je vyřešen otočením před sjezdem k bytovému 
domu (před garážemi) a následným zacouváním nebo otočením před bytovým domem (využití 
požární plochy).  
 
bod 6 ) NÁMITKY Č. 4 Napojením vlastní komunikace likviduje parkovací stání aut pro 
bytové družstvo Studentská. 
Napojení vlastní komunikace prodlužuje ul. Studentskou. Nelikviduje parkovací stání. Stání před 
garážemi obyvatelů „Studentské“ zůstane zachováno. I v případě stání před poslední garáží je 
zajištěn průjezd v dostatečné šíři. 
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bod 7) NÁMITKY Č. 4 - Rozlehlou plochou spodních pater se přibližuje k hraně násypu 
areálu bytového družstva, čímž může být ohrožena jeho stabilita 
Rozsah případného návozu a stupeň jeho zhutnění není nikde historicky doložen (resp. materiály 
nejsou dostupné) a nelze se k němu blíže vyjádřit. Výjimku tvoří realizovaný IGP. Vrtné a 
penetrační sondy ověřily navážky cca do 1 m, výskyt mocnějších navážek není vzhledem k povaze 
zastižených zemin (jíly a písky) průkazný (nutno respektovat bodový charakter průzkumu). 
Z pohledu výškové konfigurace terénu však lokální přítomnost mocnějších navážek nelze vyloučit. 
Nicméně vzhledem k tomu, že objekt bude mít 1 PP, lze předpokládat, že tyto přípovrchové 
materiály budou odstraněny a nebudou představovat základovou půdu objektu. 
 
bod 8 ) NÁMITKY Č. 4 - Neprokazuje dostatečnou šířku pruhu pro souběžné vedení hlavních 
inženýrských sítí, namítající se obávají rozšíření koridoru a dalšího kácení a svahování. 
Šířka pruhu pro souběžné vedení hlavních inženýrských sítí musí být navrženo dle platné normy. 
Inženýrské sítě jsou projektovány dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. Před započetím stavby se všechny inženýrské sítě musí vytýčit. 
 
bod 9 ) NÁMITKY Č. 4 - Neřeší ani v hrubých rysech způsob provádění stavby (komunikační 
obslužnost, provádění in. sítí, udržování čistoty komunikace atd.) 
Návrh regulačního plánu a jeho obsah je upraven stavením zákonem a stanoven v Příloze č. 11 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb.,o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
 
Výše uvedenou problematiku není možno odpovědně vyřešit v tomto stupni projednávání územně 
plánovací dokumentace – ve fázi procesu projednávání návrhu regulačního plánu. Způsob 
provádění stavby, provádění inženýrských sítí spadá do dalších navazujících stavebních řízení, 
kde musí být také řešen a vyřešen, a to tak aby pokud možno co nejméně narušil a zatížil okolí 
předmětné stavby. 
 
Stejně tak udržování čistoty komunikace nelze v tomto stupni projednávání zabezpečit a musí být 
řešeno v dalších fázích.  
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Odůvodnění rozhodnutí k NÁMITCE Č. 5: 

Výše uvedená námitka obsahuje požadavky na posouzení vlivů na životní prostředí, rozptylové 
studie atd. Pro lepší přehlednost jsou tyto požadavky vyjmenovány a vyhodnoceny zvlášť.  
 
bod 1) a 6) NÁMITKY Č. 5. - Požadavek hodnocení vlivu regulačního plánu na životní 
prostředí a při hodnocení vlivů na životní prostředí požadavek vyhodnocení tří variant 
Vyhodnocení vlivu na životní prostředí bylo zpracováno v dokumentaci Oznámení podlimitního 
záměru dle §6 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracovaným 
firmou G-Consult, spol. s r. o.Tato dokumentace byla předložena Krajskému úřadu MSK, Odboru 
životního prostředí a zemědělství, jako kompetentnímu orgánu k vyjádření v této věci. Krajský úřad 
konstatoval, že tento záměr byl posouzen z hlediska § 45i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů s tím, že nebude mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani na ptačí oblasti, a že v souladu s ustanovením §6 odst., 3 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí nepodléhá zjišťovacímu řízení dle výše uvedeného zákona. 
Toto své stanovisko potvrdil ještě jednou Krajský úřad MSK při projednávání návrhu regulačního 
plánu. Uvedené stanovisko je součástí tohoto opatření obecné povahy spolu s jeho vyhodnocením 
na straně 26-28. Další požadavek, aby bylo vyhodnocení vlivu na životní prostředí provedeno ve 
třech variantách není tedy vzhledem k výše uvedenému adekvátní.  
 
bod 2) NÁMITKY Č. 5. - Dopracování rozptylové studie 
Rozptylová studie byla zpracována s následným závěrem, že navržená realizace a provoz 
Bytového domu Ostrava – Poruba včetně souvisejícího navýšení intenzity dopravy a také včetně 
instalace odvětrávacího systému podzemních garáží nezpůsobí výrazné změny z pohledu imisní 
zátěže vlivem sledovaných látek. Jedná se vždy pouze o velmi nízké poměrné navýšení imisního 
pozadí, které tvoří celkovou imisní zátěž lokality. Podíly vypočtených doplňkových imisních 
koncentrací na těchto absolutních hodnotách jsou minimální.  
 
bod 3) NÁMITKY Č. 5. -  Zpracování komplexní hlukové studie 
V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracována hluková studie, tak jak je uvedeno 
v textové části návrhu tohoto regulačního plánu. 
 
bod 4) NÁMITKY Č. 5. -  Požadujeme omezení výšky objektů na výšku okolních domů  
Ničím nekonkretizovaný požadavek omezení výšky objektů na výšku okolních domů nelze 
objektivně vyhodnotit. Nelze z něj odvodit příčinu požadovaného snížení výšky objektu bytového 
domu a z tohoto důvodu není možno provést jeho vyhodnocení. Pořizovatel může vyhodnotit 
pouze konkrétně dané a formulované námitky.  
 
bod 5) NÁMITKY Č. 5. - Požadavek na umístění garáží pod úrovní terénu 
Dle zadání schváleného zastupitelstvem města je v bodě c) Požadavky na umístění a prostorové 
uspořádání staveb uvedeno, že budou stanoveny závazné prvky prostorové regulace –řešení 
statické dopravy, přičemž primárně bude umístění parkovacích míst řešeno v suterénu budovy. 
Tato podmínka je návrhem regulačního plánu splněna.  
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NÁMITKA Č. 3 - podaná petičním výborem (Námitka podaná na veřejném projednání dne 

19.12.2011) 

 
Vyhodnocení oprávněnosti k podání námitky č. 3. 
 
a) Dle §67, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
stavební zákon), 
 
b) Dle §67, odst. 4 a §85, odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb. 
 
 
Ad a) Dle §67, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
jen stavební zákon), kde je uvedeno, že námitky proti návrhu na vydání regulačního plánu mohou 
podat osoby uvedené v ustanovení § 85 odst. 1 a 2 nejpozději při veřejném projednání. 

 
Námitka byla podána dne 19.12.2011 na veřejném projednání, tedy zákonem ve stanovené 
lhůtě. 

 
Ad b) Dle §67, odst. 4 a §85, odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb. (námitky proti návrhu na vydání 
regulačního plánu mohou podat osoby uvedené v ustanovení § 85 odst. 1 a 2) 

 
Námitka petičního výboru neobsahuje (a ani z ní nelze dovodit) projev vůle směřující k doručení 
petice státnímu orgán kterému je určena, v tomto případě samosprávnému celku. S ohledem na to, 
s námitkou petičního výboru nelze nakládat jako s peticí podle zákona č. 85/1990 Sb.  
 

Vyhodnocení: 

Obsahem listiny je vznesení námitky proti projednávanému regulačnímu plánu, a to „jménem 
petičního výboru a jménem všech lidí, kteří danou petici podepsali“. Z uvedeného plyne, že 
podepsané osoby nepodaly námitku jako vlastníci pozemků a staveb, jichž se záměr regulačního 
plánu dotýká, nýbrž jako petiční výbor, což ale znamená, že k podání námitky nebyli ve smyslu 
§ 67 odst. 4 stavebního zákona oprávněni. 
 
Z tohoto důvodu se nejedná o námitku, ale o připomínku. Pořizovatel však musí uvést, že 
v průběhu veřejného projednání obdržel pouze informaci, že se připravuje „petice“. Tuto petici však 
do doby vyhodnocení obdržených námitek a připomínek Útvar hlavního architekta fyzicky 
neobdržel. Z tohoto důvodu nebylo možno tuto „připravovanou petici“ vzhledem k regulačnímu 
plánu vyhodnotit. 
 
Grafická část odůvodnění regulačního plánu: 

 
10072-ÚPD-II-5-01 Koordinační výkres 
10072-ÚPD-II-5-02 Výkres širších vztahů 
10072-ÚPD-II-5-03 Půdorys 1.PP 
10072-ÚPD-II-5-04 Půdorys 1.NP 
10072-ÚPD-II-5-05 Půdorys 2.NP 
10072-ÚPD-II-5-06 Půdorys typického nadzemního podlaží 
10072-ÚPD-II-5-07 Půdorys 8.NP 
10072-ÚPD-II-5-08 Řez A-A’ 
10072-ÚPD-II-5-09 Pohledy 
 

údaje o počtu listů textové a grafické části odůvodnění regulačního plánu  
Počet listů textové části odůvodnění regulačního plánu: 77 
Počet příloh grafické části odůvodnění regulačního plánu: 9  
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Závěr 

Pořizovatel Útvar hlavního architekta Magistrátu města Ostravy po odevzdání návrhu Regulačního 

plánu v lokalitě Studentská v Ostravě - Porubě projektantem ověřil, že dokumentace včetně všech 

příloh, je zpracována v souladu se zadáním, že obsahově i formálně splňuje požadavky obsažené 

ve stavebním zákoně, ve vyhláškách č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb., v platném znění a dalších 

právních předpisech. 

 

Takto úplný návrh regulačního plánu byl v souladu s ust. § 65 odst.2 a § 67 stavebního zákona 

projednán na společném jednání a na veřejném projednání, a to včetně označení místa záměru 

tabulí se základními informacemi o návrhu regulačního plánu. Pořizovatel přezkoumal soulad 

návrhu dle § 68 odst. 1 a 2 stavebního zákona a výsledky přezkoumání jsou součástí odůvodnění. 

 

Na základě všech těchto skutečností, rozhodlo Zastupitelstvo města Ostravy, tímto opatřením 

obecné povahy vydat, dle § 6 odst.5 písm. d) stavebního zákona, Regulační plán v lokalitě 

Studentská v k. ú. Poruba, který ve vymezeném území severně od ústí ulice Studentské 

nahrazuje, v souladu s § 61 odst. 2 téhož stavebního zákona, územní rozhodnutí o umístění 

stavby bytového domu.  

 

 

Poučení: 
 
Proti tomuto opatření obecné povahy, kterým se vydává Regulační plán v lokalitě Studentská v k. 

ú. Poruba, se podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, nelze odvolat. 

 
Účinnost: 
 
Regulační plán v lokalitě Studentská v k. ú. Poruba, vydaný formou opatření obecné povahy, nabyl 
účinnosti dne……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________    ___________________________ 
Ing. Petr Kajnar       Ing. et Ing. Jiří Srba 
primátor        náměstek primátora 




















