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1.2 Identifikační údaje  
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1.3 Popis stávajícího stavu 

 ešené území se nachází v severo-východní části Prostějova - Vrahovice. Jedná se o 
druh bytové zástavby vznikající v 2. polovině 20. století realizovaný zejména panelovou 
technologií. Je to soubor solitérních zpravidla bytových domů zasazených do ve ejného 
prostranství bez plotů bez požadavků na stavební čáru k ulici. Nutnost zpracování územní 
studie vychází z požadavku investora zástavby proluky po demolici objektu ve stabilizované 
ploše smíšené obytné. Platný územní plán stanoví v podmínkách prostorového uspo ádání 
ově ení územní studií.  

Dotčené pozemky jsou dle platného územního plánu Prostějov umístěny v ploše č. 
0953 – smíšené obytné.  
  

Podmín n  přípustné využití, p ičemž pozemky, stavby či za ízení uvedené níže lze do 
území umístit za podmínky prokázání, že jejich ešení, včetně zajištění nároků statické 
dopravy, je v souladu s požadavky na ochranu hodnot území (viz bod 3.3.) a jejich provoz 
nesníží kvalitu obytného prost edí souvisejícího území, neohrozí jeho hodnoty a nep imě eně 
nezvýší dopravní zátěž v obytných lokalitách: 
 

h) pozemky staveb a za ízení nad 150 m2 hrubé podlažní plochy pro občanské 
vybavení, zejména administrativu, ubytování a nerušivé služby, včetně skladů 
nezbytných pro jejich provozování, to vše v kapacitě úměrné potenciálu 
daného území a v souladu s jeho charakterem (splnění podmínek bude 
prokázáno územní studií) 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 
ve stabilizovaných plochách: 

• stavby na pozemcích (dostavby proluk, p ístavby a nástavby) budou odpovídat 
p evažujícímu charakteru a struktu e zástavby dané plochy (tj. budou respektovat 
stávající stavební čáru, historickou strukturu obytných nebo hospodá ských staveb, 
rekreační charakter vnitrobloků apod.) a jejich výška bude maximálně o 1 typické 
nadzemní podlaží vyšší, než p evažující zástavba území není-li v P íloze č. 1 (Tabulka 
ploch) stanoveno jinak; v p ípadě nelze-li p evažující charakter a strukturu zástavby 
odvodit v dané ploše, p ihlíží se k plochám okolním; obdobně se postupuje i p i 
stanovení maximální výšky zástavby; jiné prostorové uspo ádání je nutné ově it 
územní studií; 
• v p ípadě demolice t í a více objemově průměrných objektů v dané ploše nebo na 
pozemku větším než 5 000 m2 je nutné novou zástavbu ově it uzemní studií, pokud se 
nejedná o obnovu původního prostorového uspo ádání; 
 

1.4 Urbanistické ešení  

Návrh počítá s p ístavbou ke stávajícímu bytovému domu v prostoru kotelny určené 
k demolici. Půdorysně navazuje na stávající bytové domy, tedy o rozměrech cca 37,3 m x 

1ř,5 m. Objekt se nachází v sídlišti bytových panelových domů. Stavba tak odpovídá 
charakteru a struktu e okolní zástavby.  

Výškově je objekt navržen jako pětipodlažní s tím, že poslední dvě podlaží jsou 
uskočené. Budova se opticky sníží a vznikne tak prostor pro st ešní terasy, které zvýší 
komfort bydlení v navrženém domě. Sousední objekty jsou osmipodlažní, p ístavba tak 
nep evyšuje okolní zástavbu a nevzniká nová dominanta.  
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Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na zdravé a bezpečné životní 
podmínky (ubytovací za ízení). Stavba nebude vykazovat nep imě ený zdroj hluku a prašnosti 
a nebude znečišťovat ovzduší. P i návrhu budou dodrženy požární normy. P ístavba 
nezastíní žádné obytné místnosti. Budou dodrženy odstupové vzdálenosti :  

4 m od vedlejší budovy tam, kde nejsou okna do obytných místností (navrženo 5,5 m) 
a min. 14,8 m od protější budovy kde jsou okna do obytných místností = výška vyšší 
z posuzovaných budov. (navrženo 40 m). 

Dopravně je objekt napojen na stávající p íjezdovou komunikaci a nevyžaduje novou 
komunikaci. Parkování je zabezpečeno s rezervou na p ilehlých plochách v majetku 

investora. Není tak pot eba vybudování podzemního parkování, které by vedlo 
k neekonomickému návrhu. Pěší propojení území západní a východní části Vrahovic bude 
zachováno p esunutím chodníku do nově vzniklé proluky mezi stávajícím sousedním bytovým 
domem a novou zástavbou. 

Objekt nebude oplocen – podpínka prostorového uspo ádání vychází z charakteru a 

struktu e okolní zástavby. 

 

 

 

Nová zástavba v ešeném území : 

Forma zástavby  – p ístavba bytového domu, možno ešit jako samostatný 
objekt 

Stavební čára - v daném území není striktně stanovena, bude navazovat na 
sousední objekty 

Maximální zastavěná plocha – 750 m2, plocha bude zastavěna ubytovacím 
za ízením, nezapočítávají se zpevněné plochy pro vchody a 

vjezdy.  

Výška zástavby - max. 5 NP. Výška ímsy nebo okapové hrany je max. 10 m a 

výška ustoupeného podlaží pod úhlem 45° je max. 14 m nad 

p iléhajícím terénem. 

Zast ešení - plochá st echa schovaná za atikou. 

Parkování - Parkování ubytovaných nutno zajistit v rámci vlastních 
pozemků, a to v minimálním rozsahu dle výpočtu parkovacích 
stání. 

Oplocení - Objekt nebude oplocen dle charakteru okolních staveb – 
bytové domy volně zasazené do ve ejného prostranství. 
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1.5 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 

Jedná se o zastavěné stabilizované území s různě vysokými bytovými domy 
s rozdílnou půdorysnou stopou. Objekty jsou volně zasazeny do ve ejného prostranství 
s plochami pro parkování umístěnými kolem komunikací. V území se nachází ve ejná zele  a 
h iště. 

Na dotčeném pozemku se nachází nefunkční kotelna určená k demolici v majetku 

investora. Pozemky určené k zastavění a pro parkovací plochy jsou v majetku investora 

(vyznačeno ve výkresové části). 

Kolem stávající kotelny prochází pěší propojení západní a východní části Vrahovic.  

 

1.6 Kapacity 

Počet bytových jednotek :     82 

Plocha kotelny určené k demolici :    404 m2 

Plocha nové zástavby :      727 m2 

Počet navržených parkovacích stání :    41  

Max. počet obyvatel      82 

Pot ebný počet park. stání dle výpočtu    36 

 

1.7 P ehled výchozích podkladů 

 

 Zadání územní studie 

 Územní plán Prostějov 

 Snímek pozemkové mapy 

 Majetkoprávní vztahy-Český ú ad zeměmě ický a katastrální 

 Požadavky zadavatele 

 Vyjád ení o existenci sítí MV, e.on a RWE 

 

1.8 ešení technické infrastruktury. 

Územní studie eší p edevším návrh plošné zástavby, včetně návrhu infrastruktury 
v ešené lokalitě.  

V prostoru navržené stavby se nachází vedení kanalizace, vodovodu včetně hydrantu a 
podzemní vedení NN. Je tedy nutné p eložení tohoto podzemního vedení dle výkresové 
dokumentace. Následně se provede nové napojení stavby na vodovod, kanalizaci, plyn a 

elekt inu. Součástí p eložení sítí bude p emístění hydrantu p ed navrhovanou stavbu.   



Ing. arch. Vladimír Opatrný, Kromě íž Tyršova Ř64                                                          tel. 721 530 065 

 

z.č. 1ř-01                             Územní studie Ubytovací za ízení M. Pujmanové                         strana č.6 

Dešťové vody budou ešeny v souladu s platnou legislativou dle §20 vyhlášky č. 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a navazující vyhlášky č. 26ř/200ř 
Sb. 

Parkování bude ešeno na pozemku investora dle výpočtu pro maximální počet obyvatel 
82. Dle výpočtu je pot eba 36 parkovacích míst a je navrženo s rezervou 41. Parkování je 
ešeno na stávajících zpevněných plochách v části rozší ených s novým hospodárnějším 

uspo ádáním. Nedojde tak ke snížení kvality obytného prost edí. Ve výkresech jsou 
vyznačeny parkovací plochy pro jednotlivé bytové domy v okolí. Nová ubytovna negativně 
neovlivní a neubere možnosti parkování pro ostatní stavby. 

Pěší propojení území západní a východní části Vrahovic bude zachováno p esunutím 
chodníku do nově vzniklé proluky mezi stávajícím sousedním bytovým domem a novou 
zástavbou.  

P íjezd k objektu je zabezpečen po stávající zpevněné p íjezdové cestě na pozemcích 
v majetku investora. 
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1.9 Vý ez z Územního plánu Prostějova. 

 

 

 

 

 

 

V Kromě íži: 05/2019      Vypracoval: Ing. arch. Vladimír Opatrný  
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1.10 Vizualizace 

 

 



Ing. arch. Vladimír Opatrný, Kromě íž Tyršova Ř64                                                          tel. 721 530 065 

 

z.č. 1ř-01                             Územní studie Ubytovací za ízení M. Pujmanové                         strana č.9 

 

 

 



OBSAH

STAVBA

INVESTORVYPRACOVAL

DATUM 04/2019

19-01

1 : 5000 01



 4 NP
v = 13 m

 4 NP
v = 13 m

 4 NP
v = 13 m

 8 NP
v = 23,6 m

 8 NP
v = 23,6 m

5 NP
v = 14 m

3
7
.3

19.5

6.5

5
.5

3
2
.8

40.0

4
.5

3
.2

15.5
17.3

v = 10 m

v = 12,2 m

OBSAH

STAVBA

INVESTORVYPRACOVAL

DATUM 04/2019

19-01

1 : 600 02

Prostor pro novou ubytovnu



 4 NP
v = 13 m

 4 NP
v = 13 m

 4 NP
v = 13 m

 8 NP
v = 23,6 m

 8 NP
v = 23,6 m

5 NP
v = 14 m

3
7
.3

19.5

6.5

5
.5

3
2
.8

40.0

4
.5

3
.2

15.5
17.3

v = 10 m

v = 12,2 m

OBSAH

STAVBA

INVESTORVYPRACOVAL

DATUM 04/2019

19-01

1 : 600 03

STL PLYNOVOD

Prostor pro novou ubytovnu



 4 NP
v = 13 m

v = 13 m

 4 NP
v = 13 m

 8 NP
v = 23,6 m

 8 NP
v = 23,6 m

5 NP
v = 14 m

3
7
.3

19.5

6.5

5
.5

3
2
.8

40.0

4
.5

3
.2

15.5
17.3

v = 10 m

v = 12,2 m

OBSAH

STAVBA

INVESTORVYPRACOVAL

DATUM 04/2019

19-01

1 : 600 04



 4 NP
v = 13 m

 4 NP
v = 13 m

 4 NP
v = 13 m

 4 NP
v = 13 m

 8 NP
v = 23,6 m

 8 NP
v = 23,6 m

5 NP
v = 14 m

v = 10 m

v = 12,2 m

OBSAH

STAVBA

INVESTORVYPRACOVAL

DATUM 04/2019

19-01

1 : 1000 05



OBSAH

STAVBA

INVESTORVYPRACOVAL

DATUM 04/2019

19-01

SITUACE ORTOFOTO 1 : 1000 06

 4 NP
v = 13 m

 4 NP
v = 13 m

 4 NP
v = 13 m

 4 NP
v = 13 m

 8 NP
v = 23,6 m

 8 NP
v = 23,6 m

5 NP
v = 14 m

v = 10 m

v = 12,2 m



1.NP=+0,000 P.T.=0,000

+23,600 +23,600

+6,000

P.T.=0,000

+23,600 +23,600

+26,100 +26,100

+26,100

OBSAH

STAVBA

INVESTORVYPRACOVAL

DATUM 04/2019

19-01

POHLEDY 1 : 500 07



+13,000

+23,600

+26,100

+6,000

0,000

OBSAH

STAVBA

INVESTORVYPRACOVAL

DATUM 04/2019

19-01

1 : 500 08

+13,000

+23,600

+14,000

0,000

+10,000

1.NP=+0,000



1.NP 1+KK 29 m2

2.NP 1+KK 29 m2

3.NP 1+KK 29 m2

4.NP 1+KK 29 m2

1+KK 42 m2 + terasa 13 m2

5.NP 1+KK 29 m2

1+KK 32 m2 + terasa 11 m2

CELKEM

36

41

OBSAH

STAVBA

INVESTORVYPRACOVAL

DATUM 04/2019

19-01

1 : 250 09

LEGENDA:



 
 

Výpočet parkovacích stání – ubytovací zařízení M. Pujmanové 
 
1+kk ubytovna 
 
Dle ČSN  73 6110, z tabulky č.34 počet odstavných stání pro ubytovna pro pracující 
je 1 odstavné místo na 3 lůžka. Tedy pro 82 ubytovacích jednotek vel. 1+kk je to 82 
lůžek.   
  
Oo = 82 / 3 = 27 odstavných míst  
 
  
Z tabulkyč.34 počet parkovacích stání pro obytné okrsky je na jedno stání 20 osob. 
Tedy pro 82 ubytovacích jednotek velikosti 1+kk a v domě je navrženo pro 82 
obyvatel. 
  
Po = 82 / 20 = 4 parkovací stání 
 
 
Celkový počet stání je tedy dle vzorce 
N = Oo . ka + Po . ka . kp 
  
Oo . odstavné stání je 27 míst 
Po  parkovací stání jsou 4 místa 
ka součinitel vlivu stupně automobilizace je stanoven na 1,15 
kp součinitel redukce počtu stání je stanoven na hodnotu 1 
  
N= 27.1,15 + 4.1,15.1 = 31+5 = 36 
 
 
  
Celkový počet požadovaných stání dle normy ČSN 73 6110 je tedy 36 pro 
ubytovnu.  
 
Odstavné stání dlouhodobé a krátkodobé parkování, bude u ubytovny zajištěno na 
36 venkovních stání. 
 


