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A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě  

a) Název stavby   21/004, 21/005 Studie parkovacích ploch 

b) Místo stavby 

Vydmuchov 10/1835,733 01 Karviná – Fryštát                 

parcely č. 1382/15,1382/32,1382/34,1382/40 

katastrální území Karviná-město [663824] 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi   

Dětský domov Srdce a Školní jídelna 

Vydmuchov 10/1835 

733 01 Karviná – Fryštát 

IČ 480 04 898 

 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace 

Komenského 614/2 

735 06 Karviná – Nové Město 

IČ 630 24 616 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli PD 

ASA expert a. s. 

    Lešetínská 626/24 

719 00 Ostrava – Kunčice 

IČ: 27791891 

Ing. arch. Zlatica Mojžíšková – 04089 ČKA – Autorizovaný architekt, obor 
architektura (A.1) 

Ing. Radim Žvak 

 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

Zpracování studie proběhlo na základě těchto vstupních podkladů: 

• Zadání od objednatele 
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• Vizuální prohlídka dotčené parcely a pořízená fotodokumentace stávajícího stavu 

• Zaměření polohopisu a výškopisu Karviná, kat. území Karviná – město, leden 2021,  

R&M GEODATA s.r.o., Vítkovická 3276/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

• Územní plán města Karviná 

• Vyjádření dotčených správců sítí k existenci technické infrastruktury 

 
A.3 Zadání studie 

Studie je vypracována na základě požadavku investora. Předmětem zadání jsou tři plochy. Zadáním bylo 
prověřit tyto plochy z hlediska: 

• Plocha A – možnost parkování podél komunikace na ulici Akátová 

• Plocha B – návrh uspořádání parkovacích míst na vnitřním dvoře, počet parkovacích stání min. 30 
stání pro osobní auta, z toho min. 3 stání pro osoby s omezeným pohybem, uzavření parkoviště 
bránou 

• Plocha C – úprava stávajícího oplocení s bránou tak, aby byl umožněn vjezd na ulici Fryštátská 

 

 
A.4 Charakteristika území stavby 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území  

Řešené plochy jsou situovány v centru obce v zastavěném území. V okolí ploch se nachází samostatně 
stojící objekty, jedná se o rozvolněnou zástavbu individuálními rodinnými domy, případně samostatně 
stojícími objekty občanského vybavení (hotel, nemocnice). 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Pozemek neleží v poddolovaném území, ani v území sloužícím jako zdroj podzemní vody, nenachází se v 
záplavovém území ani v území se sesuvy půdy. Pozemek se nenachází v památkové rezervaci nebo zóně.  
Pro pozemek není dále specifikováno žádné zvláštní ochranné pásmo, vyjma stávajících inženýrských sítí, 
pro které platí ustanovení předmětných norem a jsou dodrženy požadavky správců sítí. 

c) Stavbou dotčené parcely 

Plocha A 

Parcelní číslo:   1382/34 

Obec: Karviná [598917] 
Katastrální území: Karviná-město [663824] 
Číslo LV: 4495 
Výměra [m2]: 131 
Způsob využití: zeleň 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 

Ostrava 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
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 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková 
organizace, Komenského 614/2, Nové Město, 73506 Karviná  

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Parcela nemá evidované BPEJ. 
 

Parcelní číslo:   1376/2 

Obec:    Karviná [598917] 
Katastrální území:  Karviná-město [663824] 
Číslo LV:   10001 
Výměra [m2]:   1802 
Způsob využití:   ostatní komunikace 
Druh pozemku:   ostatní plocha 
Vlastnické právo Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Parcela nemá evidované BPEJ. 
 

Plocha B 

Parcelní číslo:   1382/15 

Obec:    Karviná [598917] 
Katastrální území:  Karviná-město [663824] 
Číslo LV:   4530 
Výměra [m2]:   1258 
Způsob využití: zeleň 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 

Ostrava 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
 Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, 

příspěvková organizace, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 73301 Karviná  
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Parcela nemá evidované BPEJ. 
 

Parcelní číslo:   1382/40 

Obec: Karviná [598917] 
Katastrální území: Karviná-město [663824] 
Číslo LV: 4495 
Výměra [m2]: 988 
Způsob využití: zeleň 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 

Ostrava 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 

 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková 
organizace, Komenského 614/2, Nové Město, 73506 Karviná  

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Parcela nemá evidované BPEJ. 
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Plocha C 

Parcelní číslo:   1382/39 

Obec:    Karviná [598917] 
Katastrální území:  Karviná-město [663824] 
Číslo LV:   4495 
Výměra [m2]:   1810 
Způsob využití: zeleň 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 

Ostrava 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková 

organizace, Komenského 614/2, Nové Město, 73506 Karviná  
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Parcela nemá evidované BPEJ. 
 

Parcelní číslo:   1382/42 

Obec:    Karviná [598917] 
Katastrální území:  Karviná-město [663824] 
Číslo LV:   4495 
Výměra [m2]:   22 
Způsob využití: zeleň 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 

Ostrava 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková 

organizace, Komenského 614/2, Nové Město, 73506 Karviná  
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Parcela nemá evidované BPEJ. 
 

Parcelní číslo:   1382/32 

Obec:    Karviná [598917] 
Katastrální území:  Karviná-město [663824] 
Číslo LV:   9810 
Výměra [m2]:   34480 
Způsob využití: zeleň 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 

Ostrava 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
 Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, 73541 Petřvald  
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Parcela nemá evidované BPEJ. 
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Parcelní číslo:   1382/33 

Obec:    Karviná [598917] 
Katastrální území:  Karviná-město [663824] 
Číslo LV:   4530 
Výměra [m2]:   885 
Způsob využití: zeleň 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 

Ostrava 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
 Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, 

příspěvková organizace, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 73301 Karviná  
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Parcela nemá evidované BPEJ. 
 
 
A.5 Vazby na okolní výstavbu, územní plán 

Jedná se o stávající nezastavěné plochy, které tvoří prostranství mezi budovami. 

Pro město Karviná je platný územní plán, který zastupitelstvo města Karviné vydalo formou opatření 
obecné povahy usnesením č. 792 ze dne 23.04.2018. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 
11.05.2018.  
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Řešené plochy jsou součástí ploch občanského vybavení – veřejná vybavenost. Funkčné využití řešených 
ploch se nemění – parkovací plochy pro osobní auta a ozeleněné plochy. 

 

Stavba není v rozporu se záměry územního plánování, zejména s platným Územním plánem města 
Karviná, ani se zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 

 

A.6 Popis stávajícího stavu 
 

Plocha A 

Jedná se o zatravněnou plochu mezi budovou a komunikaci na ul. Akátová. Zadáním je návrh parkovacích 
míst pro zaměstnance. Parkování bude pro osobní vozidla, jedno parkovací místo bude vyhrazeno pro 
zdravotně postižené. 

Plocha B 

Řešená plocha je prostor ohraničený budovami a oplocením. Jedná se o příjezdovou cestu z ulice 
Vydmuchov, parkoviště s asfaltovým povrchem a plochy zatravněné.  Součásti zatravněných ploch jsou 
dřeviny s kmenem průměru 0,1 – 0,6 m a keře. 
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Zadáním je návrh uspořádání parkovacích míst pro osobní vozidla (cca 30–40 míst), z toho min. 3 
parkovací místa budou vyhrazené pro zdravotně postižené. Zrušení zatravněných ploch není omezené. 
Dále je důležité zachovat přístup k objektu příspěvkové organizace Benjamín a příjezdovou komunikaci 
uzavřít tak, aby bylo zamezeno parkování cizích osob. 

Plocha C 

Dotčená plocha se nachází na pomezí parcel užívaných třemi organizacemi – Dětský domov SRDCE a 
Školní jídelna, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná a příspěvkové organizace 
Benjamín.  

Zadáním je upravit stávající oplocení tak, aby se vyřešil problém, že parcela 1382/39 není přístupná ze 
žádné komunikace, čímž je znemožněna údržba této parcely.  

Existence sítí jednotlivých správců jsou součástí „C“ části studie. 

 

A.7 Urbanistické, architektonické dispoziční a provozní řešení 
 
A.7.1 Urbanistické řešení 

Z hlediska urbanistické koncepce není do stávajícího stavu zasahováno. Jsou respektovány všechny 
stávající vjezdy na parcely a vstupy do objektů. 

 

A.7.2 Architektonické řešení 

Při návrhu byly zohledněny požadavky zadavatele s důrazem na jednoduché, funkční a přehledné dělení 
ploch. Při návrhu byly zohledněny i dnešní ekologické požadavky na povrchové úpravy zpevněných ploch. 

Stavba bude provedena z běžných materiálů, které se využívají pro stavbu zpevněných ploch. Parkoviště 
bude tvořeno dlážděným vsakovacím krytem.   

Stavba tak, jak je navržena, odpovídá stávajícímu charakteru území a nijak nenarušuje stávající 
architektonické a urbanistické hodnoty v území.  

 
A.7.3 Provozní řešení 

Plocha A 

Jedná se o parkovací pruh s šikmým stáním, který bude sloužit zaměstnancům k zaparkování u služebního 
vchodu do budovy. Parkovací pruh je navržen v návaznosti na místní komunikaci na parc. č. 1376/2, ul. 
Akátová. Jedná se o šikmé řazení vozidel pod uhlem 45°. Kapacita parkovacího pruhu je navržena s 
ohledem na místní podmínky a dosahuje počtu 4 ks parkovacích stání. Pruh je přerušen z důvodu 
stávajícího stožáru veřejného osvětlení.  

Místní komunikace na ulici Akátová je obousměrná. Vzhledem k normovému požadavku zachování 
průjezdového prostoru pro vozidla hasičských záchranných sborů, musí být min. šířka jízdního pruhu 3,0 m a po 
stranách dva vodicí proužky o šířce 0,25 m. Projektant v dalších stupňů PD zváží nutnost omezení rychlosti na 30 
km/h. 
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Plocha B 

Stávající parkovací plocha bude kompletně odstraněná. Nové rozmístění parkovacích míst je řešeno variantně.  

První alternativa v max. míře respektuje stávající vegetaci, hlavně vzrostlé stromy. Vzniklo 31 parkovacích míst pro 
osobní auta a 3 místa ZTI. Bude nutné vykácet 5 stromů. 

Druhá alternativa zohledňuje požadavek zadavatele na co největší počet parkovacích míst. Na ploše je umístěno 45 
parkovacích míst pro osobní auta a 3 místa ZTI. Zřetelně se zmenší zatravněné plochy a bude nutno vykácet 13 
stromů.  

Upravené parkoviště bude uzavřené novou bránou a brankou na příjezdové cestě u ulice Vydmuchov. Stávající 
zpevněná plocha pro umístění kontejnerů na odpad bude rozšířena a zůstane volně přístupná pro svoz odpadu. 
Ovládání brány bude řešeno v dalším stupni PD.  

 

Plocha C 

Řešení plochy C se týká změny stávajícího oplocení. Oplocení na západní straně parcely 1382/33 bude 
demontováno. Ve vzdálenosti 2,0 m od budovy na parcele 1382/32 šikmo k hraně demontovaného oplocení je 
navrženo nové oplocení. Tato úprava umožní propojení parcely 1382/39 s ulicí Fryštátská.  

Bude potřebné na katastru nemovitostí změnit dělení parcely a stávajícího hospodáře se svěřeným majetkem kraje 
(Benjamín, příspěvková organizace) upraveného severovýchodního rohu.  Po domluvě to bude Střední škola, 
Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace nebo Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, 
Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace. 

 

A.7.4 Materiálové řešení parkovacích stání 
 

Z hlediska zajištění požadavku na odvodnění je nejlepší variantou v celé ploše dlážděný vsakovací kryt 
s rozebíratelnou skladbou. Vzhledem k ekonomickému hledisku je možný kompromis – parkovací stání z betonové 
dlažby nebo plastové vegetační dlažby a pojížděné zpevněné plochy budou asfaltové. 

Přehled výhod plastové vegetační dlažby: 

• Zpevnění ploch se zachováním propustného povrchu  

• Není zapotřebí zesílení okraje 

• Snadná a rychlá pokládka (až 100 m²/h/osobu) 

• Pokládka bez těžké strojní techniky 

• Nízké náklady na transport a manipulaci 

• Vysoká zatížitelnost (až 800 t/m²) 

• Bezpečnostní spojovací systém s 36 zámky/m² 

• Mnohostranné použití díky vhodnému příslušenství 

• Minimální náklady na péči 

• Odolnost proti působení počasí, nerozbitné 

• Odolnost proti UV záření a mrazu 
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Parkovací plocha bude v návaznosti na terén lemována silniční betonovou obrubou 150/250/1000 mm. Obruba bude 
vždy uložena do zavlhlého monolitického betonu, na pevný, zhutněný podklad. Povrch podkladu musí být tak vlhký, 
aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Kladecí lože musí mít tloušťku nejméně 100 mm.   

V místě napojení na stávající komunikaci bude provedena obnova asfaltobetonového krytu MK v šířce zhruba 0,65 
m.   

Konstrukce zpevněné plochy – pojížděná betonová dlažba:  

Betonová dlažba 200x200 mm (pojížděná)   80 mm  
Ložní vrstva (fr. 4-8)     40 mm  
Štěrkodrť (třída A) (fr. 8-16)    150 mm   
Štěrkodrť (třída B) (fr. 16-32)     min. 150 mm   
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Konstrukce celkem     min. 420 mm 
 
 

Konstrukce zpevněné plochy – pochozí parkoviště:  

Plastová vegetační dlažba 330x330x50mm   50 mm  
Ložní vrstva (fr. 4-8)     50 mm   
Drenážní vrstva štěrkodrť (třída B) (fr. 32-63)  300 mm  
Geotextilie v případě potřeby  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Konstrukce celkem     400 mm 
 
 
 

 
 
 

Konstrukce zpevněné plochy – napojení na stávající komunikaci:  

Asfaltový beton ACO 11     40 mm  
Spojovací postřik 0,7 kg/m2 PS-E  
Obalové kamenivo střednězrnné ACP 16+   60 mm  
Infiltrační postřik 1,0 kg/m2 PI-E  

 

Stavba bude realizována z atestovaných materiálů, předepsanými technologickými postupy. 
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A.8  Svislé dopravní značení  
 

Provedeno bude nové svislé dopravní značení pro zajištění bezpečnosti při provozu a užívání stavby. 
V dalším stupni PD bude navrženo označení parkovacích stání dopravní značkou na začátku parkovacích 
pruhů a parkovací stání pro ZTP budou osazena dopravní značkou IP 12 (vyhrazené parkoviště) + E8e 
(úsek platnosti).  

 

A.9   Vodorovné dopravní značení  

Bude provedeno vodorovné dopravní značení, hlavně ohraničení jednotlivých parkovacích míst. Provedení 
bude podrobně řešeno v dalším stupni PD. 

 

A.10 Ochrana sítí technické infrastruktury   

Zpevněné plochy jsou řešeny s ohledem na ponechání stávajícího krytí stávající technické infrastruktury. V 
případě, že v rámci realizace dojde ke snížení krytí, je nutné provést přeložení vedení do takové hloubky, 
aby bylo zajištěno požadované krytí, toto musí být konzultováno se správcem IS.  

V rámci nově zřízených zpevněných ploch je nutné provést případnou dodatečnou ochranu kabelových sítí 
technické infrastruktury.  

Rozsah doporučení bude upřesněn projekční firmou dalších stupňů PD.  

 

A.11  Odvodnění povrchu zpevněných ploch  

Zpevněné plochy jsou navrženy z vsakovací dlažby příp. s asfaltovým povrchem. Povrchové vody ze 
zpevněných ploch budou odvedeny podélným a příčným sklonem do liniových odvodňovačů a do 
betonových žlabů a následně do nových vpustí, které budou ústit do stávající dešťové kanalizace. 

 
 
A.12 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory  
 

Plocha A 

Navržený počet parkovacích míst  3 OA + 1 ZTI 

 

Plocha B 

Navržený počet parkovacích míst alt. 1  31 OA + 3 ZTI 
Navržený počet parkovacích míst alt. 2  45 OA + 3 ZTI 

 

Plocha C 

Nové oplocení     cca 27,0 bm  
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A.13 Dokončovací práce   
 
Po dokončení stavebních prací budou plochy mezi zpevněnými plochami obdělány a založeny nové 
trávníky. Pro založení trávníků bude použito vhodné osivo travní směsi s výsevkem 0,03kg/m2. 
Nejvhodnější termín pro založení trávníků je od 2.poloviny dubna do 2.poloviny června a od konce  
srpna do konce září, aby trávníky mohly dostatečně zakořenit a nehrozilo jim případné vymrzání. Travní 
osivo musí být zapraveno max. 0,5cm hluboko a po výsevu musí být plochy zaválcovány. Při výsevu musí 
být osivo udržováno v promíchaném stavu, aby byla semena jednotlivých druhů rovnoměrně rozdělena. 
První kosení, je vhodné provést při výšce trávníku 6-10 cm, a je nutné kosit na výšku 4-5 cm. Veškeré 
zbytky pokosené trávy musí být při prvním kosení řádně odstraněny, aby se předešlo případnému vyležení 
(vyhnití) nově založených travnatých ploch. 
  
 
 
A.14 Hrubý odhad realizačních nákladů 
 
Plocha A     375 700,- Kč bez DPH 
 
Plocha B alt. 1  4 797 720,- Kč bez DPH 
Plocha B alt. 2  4 990 000,- Kč bez DPH 
 
Plocha C       58 290,- Kč bez DPH 
 
 
 


