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A. ANALYTICKÁ ČÁST
1. VSTUPNÍ INFORMACE
1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Město Hlučín leží v Moravskoslezském kraji v okrese Opava. Řešené území se nachází na severním okraji města Hlučín za
železniční tratí. Řešené území je vymezeno z východu ulicí Čs. Armády – silnice II/469 (Ostrava – Hlučín – Hať / Tworków), z jihu
jednokolejnou železniční tratí č. 317 (Opava východ – Hlučín), ze severu a ze západu zemědělskou krajinou

1.2. CÍL A ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE
Důvodem pro zpracování dokumentace je záměr města Hlučína zahájit regeneraci veřejných prostor sídliště s použitím peněžních
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.
Cílem projektu regenerace je všestranné zlepšení užitné, pobytové i rekreační hodnoty prostředí sídliště. Projekt regenerace
sídliště bude podkladem pro rozhodování o dílčích úpravách v území, podkladem pro zpracování dalších stupňů projektové
dokumentace a dále bude využit jako podklad podání žádosti o dotace, např. Státní fond rozvoje bydlení.

Řešené území je tvořeno pozemky, jejichž seznam je přílohou č.1 projektu. Vlastnické vztahy v řešeném území jsou zobrazeny ve
výkrese č. A4 Situace majetkových vztahů.

Ortofotomapa, (©Český úřad zeměměřický a katastrální)

Řešené území je rozděleno do lokalit (žlutá – U Tratě, červená – Sídliště Severní, modrá – sídliště Jarní, oranžová – ul. Pekařská)

.
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1.3. VLASTNICKÉ VZTAHY

1.4. HISTORICKÝ VÝVOJ

Majetkové vlastnictví je patrné z uvedeného schématu. Kromě města Hlučína, České republiky a Moravskoslezského kraje jsou
významnými vlastníky soukromé osoby z Hlučína, firma Heimstaden czech s.r.o. , Apoštolská církev a Správa železnic, ČR.
Řešené území je tvořeno pozemky, jejichž seznam je přílohou č.1 projektu. Vlastnické vztahy v řešeném území jsou zobrazeny ve
výkrese č. A4 Situace majetkových vztahů.

© Archivní mapy cuzk z let 1875-1952 – císařské otisky. Řešené území je zobrazeno červeným obtahem.

© Archivní mapy cuzk z let 1875-1952 – císařské otisky. Řešené území je zobrazeno červeným obtahem.
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© Archivní mapy cuzk z let 1951-1971.
© Archivní mapy cuzk z let 1951-1971

© Archivní mapy cuzk z let 1951-1971. Řešené území je zobrazeno červeným obtahem.
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2. POPIS A VYHODNOCENÍ PODKLADŮ
Podklady využité při zpracování projektu regenerace sídliště:
-

Zadávací dokumentace projektu regenerace
Územně analytické podklady ORP Hlučín – úplná aktualizace 2016.
Územní plán Hlučín
Dokument – Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Hlučín 2017
Pocitová mapa města Hlučína 2019
Digitální katastrální mapa v rozsahu řešeného území, případně aktualizace DKM v průběhu řešení díla.
Ortofotomapa
Projektová dokumentace - Parkování na ul. Severní a B. Němcové
Projektová dokumentace - Parkoviště na ul. 1. máje u objektu Apoštolské církve
Projektová dokumentace - Výtahové šachty v BD Severní 2 a 1. máje 1
Strategický plán 2020
Urbanistický generel 2020
Dopravní generel 2020
Územní studie sídelní zeleně 2020
Hydrogeologický průzkum pro vsakovací systém – Hlučín, ulice Severní parkovací plochy, Geologie Opava, 07/2010
Hydrogeologický průzkum pro vsakovací systém – Hlučín, parkoviště na ul. 1.máje u objektu Apoštolské církve (bývalé
pekárny), Geologie Opava, 02/2017
Zaměření veřejně přístupných ploch na sídlišti OKD v Hlučíně, Gespo v.o.s., 28.října 255, Ostrava, 05/2020
Cyklostezka Hlučín – Darkovičky, katastrální situační výkres C2.1, Afry CZ s.r.o., Praha – 07/2020

Vyhodnocení podkladů:
V projektu regenerace veřejného prostranství na sídlišti Hlučín OKD západ byly zohledněny všechny výše uvedené podklady.
Následující podklady Strategický plán, Urbanistický generel, Dopravní generel a Územní studie sídelní zeleně jsou
zpracovány začátkem roku 2020 a považujeme je za aktuální. Problematické jevy a potenciály řešeného území byly převzaty
z Urbanistického generelu. Inženýrské sítě byly do projektu převzaty z Územně analytických podkladů ORP Hlučín – úplná
aktualizace, které byly zpracovány v roce 2016. Během projednání se správci sítí bude prověřena aktuálnost těchto sítí.
Projekt byl zpracován na podkladu geodetického zaměření, které bylo provedeno v květnu 2020. V době zpracování projektu
byly v řešeném území dokončovány stavební práce na rekonstrukci komunikací na ul. 1.máje, Krátká a další. Nově bylo
zrealizováno hřiště, chodníky, lavičky u objektu Apoštolské církve. Poblíž byly osazeny fotbalové brány a záchytné sítě na
sportovišti (ul. Boženy Němcové a ul. 1.máje).

3. ANALÝZA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ
Řešené území se nachází na severním okraji města Hlučín. Je součástí oblasti sídliště OKD. Spojení s centrem města zajišťuje
silnice II/469 (ul. Čs. armády) s linkami veřejné dopravy a úrovňové křížení přes železnici. Územní je od města odděleno stávající
železnicí. Vzdálenost řešeného území od centra města je cca 04 - 1 km (7-20 min). Stejná vzdálenost je ze sídliště do sportovního
areálu (stadion, sportovní hala) na ulici Tyršova.
Železniční stanice je ve vzdálenosti 450 – 1100 m, autobusové nádraží je vzdáleno od sídliště 670 – 1250 m. Vzdálenost sídliště
od Hlučínského jezera (letní sportovní aktivity) je 1700 m.

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ JE ZOBRAZENO ČERVENOU BARVOU © Seznam.cz a.s. © Mapy.cz, s.r.o.

Každodenními cíli místních obyvatel jsou zřejmě Obchodní dům Hruška (ul. Hornická). V okolí se nachází několik objektů
občanského vybavení – Mateřská škola Severní, Základní škola Hornická, obchody a hospoda v „centru Jana Nerudy“.
Kolem sídliště je plošná bariéra, která je tvořena zahrádkářskou kolonií, garážemi a oploceným areálem MŠ.
Analýza širších vztahů je zobrazena ve výkrese č. A.1 Výkres širších vztahů.
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4. POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU SÍDLIŠTĚ NA ZÁKLADĚ PLATNÉ ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH PODKLADŮ
Územní plán města Hlučína, vydalo Zastupitelstvo města Hlučína usnesením č. 25/3a v souladu s ustanovením § 54 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
ustanovením § 171 a 172 zákona č. 500/2004 Sb., na svém 25. zasedání dne 21. 2. 2017. Toto opatření obecné povahy nabylo
účinnosti dne 23. 3. 2017.
Řešené územní je součástí stabilizované plochy určené převážně pro BH – bydlení hromadné v bytových domech.
Ulice Pekařská s navazujícím okolím je zařazena do stabilizované plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech
městské a příměstské.
Bytový dům s restaurací (centrum na ul. Jana Nerudy) a bytový dům s obchodním parterem jsou součástí stabilizované plochy
určené pro SM – plochy smíšené obytné – městské.
Mateřská škola (ul. Severní) je součástí stabilizované plochy určené pro OV – plochy občanského vybavení - veřejná
infrastruktura.
Zelená zatravněná plocha (Ul. Jarní) je součástí stabilizované plochy určené pro PZ – veřejná prostranství s převahou
nezpevněných ploch (veřejná zeleň).
Hlavní dopravní kostra ulice B. Němcové a ul. Severní je součástí stabilizované plochy PV - veřejná prostranství s převahou
zpevněných ploch.
Budova hospůdky (ul. Severní) je součástí stabilizované plochy určené pro OK – plochy občanského zařízení – komerční
zařízení.
Zahrádkářské kolonie na severu a jihu řešeného území jsou součástí stabilizované plochy určené pro RZ – rekreace –
individuální – zahrádkářské osady.
Silnice II/469 (ulice Čs. armády)je součástí stabilizované plochy určené pro DS – dopravní infrastruktura – silniční.
Železniční trať je součástí stabilizované plochy určené pro DZ – dopravní infrastruktura – drážní (železniční).

DS – dopravní infrastruktura – silniční
DZ - dopravní infrastruktura - drážní (železniční).
Prostorová regulace pro plochy BH plochy bydlení – hromadné v bytových domech
- výška nových staveb a změn staveb maximálně 6 NP.
Prostorová regulace pro plochy BI plochy bydlení individuální v rodinných domech městské a příměstské
- výška nových staveb a změn staveb maximálně 2 NP včetně možnosti využití podkroví pro bydlení;
- minimální velikost stavebního pozemku 400 m2, zastavitelnost pozemku max. 50%.
Prostorová regulace pro plochy OV – plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura
- výška nových staveb a změn staveb maximálně 4 NP.
Prostorová regulace pro plochy OK – plochy občanského zařízení – komerční zařízení.
- výška nových staveb a změn staveb maximálně 4 NP.
Prostorová regulace pro plochy SM – plochy smíšené obytné – městské.
- výška nových staveb a změn staveb rodinného domu maximálně 2 NP včetně možnosti využití podkroví pro bydlení;
- minimální velikost stavebního pozemku rodinného domu 400 m2, zastavitelnost pozemku max. 50%.
- výška ostatních staveb maximálně 4 NP, musí být však přizpůsobena výškové hladině okolní zástavby (při dostavbě
proluk maximálně průměru výšek sousedních staveb).
Z územního plánu města Hlučín nevyplývají pro řešené území žádné limity využití území, kromě ochranných pásem stávajících
inženýrských sítí.

Řadové garáže podél ulice Severní a plocha před nimi je součástí přestavbové plochy P1.1 BH – bydlení hromadné –
v bytových domech.
Plocha točny autobusů (ul. Severní, Čs. armády) je součástí zastavitelné plochy Z1.20 plochy určené pro OK - plochy
občanského zařízení – komerční.
Plocha zahrádek na západním okraji řešeného území je součástí zastavitelné plochy Z1.3 plochy určené pro BH – bydlení
hromadné – v bytových domech.
Ve výkrese I.B.b2) Hlavní výkres – koncepce dopravy a technické infrastruktury je zakreslen návrh okružní křižovatky silnice II/469
s ul. Severní, Čs. armády a Hornická na sídlišti Hlučín – OKD. Mimo řešené území po obvodu sídliště je trasován návrh obchvatu
města (silnice I.třídy) a západně od řešeného území návrh silnice II.třídy.
B – Plochy bydlení – § 4 vyhl. č. 501/2006 Sb.
Podle charakteristik zástavby a způsobu využívání jsou dále členěny na funkční typy:
BI – bydlení individuální v rodinných domech městské a příměstské
BH – bydlení hromadné - v bytových domech
R – Plochy rekreace – § 5 vyhl. č. 501/2006 Sb.
RZ - rekreace – individuální – zahrádkářské osady
O – Plochy občanského vybavení – § 6 vyhl. č. 501/2006 Sb.
OK – komerční zařízení
OV – veřejná infrastruktura
P – Plochy veřejných prostranství – § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb.
Podle charakteristik využití jsou dále členěny na funkční typy:
PV – veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch
PZ – veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch (veřejná zeleň)
S – Plochy smíšené obytné – § 8 vyhl. č. 501/2006 Sb.
SM – smíšená obytná – městská
D – Plochy dopravní infrastruktury – § 9 vyhl. č. 5 01/2006 Sb.
Podle charakteristik využití jsou dále členěny na funkční typy:
PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI HLUČÍN OKD - ZÁPAD
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V současné době se zpracovává změna č.1 ÚP Hlučín. Území OKD se týkají požadavky č.20, 29, 53

Zákres požadavku do platného územního plánu (výkres II.B.a Koordinační výkres):

Návrh na pořízení změny územního plánu Hlučín (ozn. jako č. 20). Navrhovatel č. 20 žádá o změnu územního plánu týkající se
zařazení pozemků parc. č. 1706/383, 1706/384, 1706/390 a 1706/391 v katastrálním území Hlučín do plochy BI (plocha plochy
bydlení – individuální v rodinných domech městské a příměstské) z důvodu oplocení uvedených parcel. Dle platného
územního plánu se uvedené pozemky nacházejí v ploše BH (plocha bydlení – hromadné v bytových domech), kde v současné
době výstavba oplocení není možná.
Lokalita: Hlučín – ul. Jana Nerudy x ul. Jarní
Zastupitelstvo města rozhodlo zapracovat uvedené pozemky do specifické plochy, která kromě hromadného
bydlení (BH) umožní realizovat oplocení uvedených parcel.
Zákres požadavku do platného územního plánu (výkres II.B.a) Koordinační výkres):

Návrh na pořízení změny územního plánu Hlučín (ozn. jako č. 53), který navrhuje Město Hlučín z vlastního
podnětu (dále jen „navrhovatel č. 53“). Navrhovatel č. 53 žádá o změnu územního plánu týkající se zařazení
pozemků a části pozemků (rozsah viz. zákres níže).v lokalitě Hlučín - OKD do takové funkční plochy, jejíž
využití umožní realizovat oplocení uvedených parcel. Dle platného územního plánu se uvedené pozemky
nacházejí v ploše BH (plocha bydlení – hromadné v bytových domech), kde v současné době výstavba oplocení
není možná.
Lokalita: Hlučín – ul. Jana Nerudy x ul. Jarní
Zastupitelstvo města rozhodlo zapracovat uvedené pozemky do specifické plochy, která kromě hromadného
bydlení (BH) umožní realizovat oplocení uvedených parcel.
Zákres požadavku do platného územního plánu (výkres I.B.b.1) Hlavní výkres – Urbanistická koncepce):

Návrh na pořízení změny územního plánu Hlučín (ozn. jako č. 29). Navrhovatel č. 29 žádá o změnu územního plánu týkající se
zařazení pozemků parc. č. 1706/353 a 1706/354 v katastrálním území Hlučín do takové funkční plochy, jejíž využití umožní
realizovat oplocení uvedených parcel. Dle platného územního plánu se uvedené pozemky nacházejí v ploše BH (plocha bydlení –
hromadné v bytových domech), kde v současné době výstavba oplocení není možná.
Lokalita: Hlučín – ul. Jana Nerudy x ul. Jarní
Zastupitelstvo města rozhodlo zapracovat uvedené pozemky do specifické plochy, která kromě hromadného
bydlení (BH) umožní realizovat oplocení uvedených parcel.

¨
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Nedávno byly v zastupitelstvu projednány požadavky, které budou zahrnuty do změny č. 3 ÚP Hlučín. Požadavek týkající se
pozemku v řešeném území je označen jako požadavek č. 18.
Návrh na pořízení změny územního plánu Hlučín (ozn. jako č. 18), který podal navrhovatel č. 18. Navrhovatel č. 18 žádá o změnu
územního plánu týkající se zařazení objektu občanské vybavenosti č. p. 1938 („Hospůdka U Dany“) umístěném na pozemku parc.
č. 1706/17 v katastrálním území Hlučín do plochy umožňující realizaci bytů, tzn. do plochy BH (bydlení - hromadné v bytových
domech). Dle platného územního plánu se uvedený pozemek nachází v ploše OK (plocha občanského vybavení – komerční
zařízení), kde v současné době není provedení uvedeného záměru možné.
Lokalita: Hlučín – ul. Severní
Pořizovatel doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína rozhodnout o zapracování uvedeného požadavku
do případné změny Územního plánu Hlučína.
Zákres požadavku do platného územního plánu (výkres II.B.a) Koordinační výkres):

Výřez z výkresu I.B.b.1) Hlavní výkres – urbanistická koncepce 1:5 000 – ZMĚNA č.1
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5. POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU SÍDLIŠTĚ NA ZÁKLADĚ DŘÍVE ZPRACOVANÝCH
ZÁMĚRŮ A STRATEGIÍ (STRATEGICKÉHO PLÁNU, URBANISTICKÉHO A DOPRAVNÍHO
GENERELU, ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ A VŠECH INFORMACÍ DOSTUPNÝCH NA
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA)
Město Hlučín má zpracovaný následující strategické dokumenty:
- Strategický plán 2020
- Urbanistický generel 2020
- Dopravní generel 2020
- Územní studie sídelní zeleně 2020
Strategický plán 2020 – zpracovatel MOORE Czech Republic s.r.o.

Opatření A.2.2.5 - Obnova Rothschildových studní a jejich převzetí do majetku města
OBLAST KULTURA A SPORT (B.1)

Strategický cíl – 2 Spokojenost občanů, zapojení místních osobností, podpora sportu a kulturních tradic.
Opatření B.1.2.7 - Vytvoření aktivit a prostorů pro volný čas a setkávání pro věkovou skupinu 13 až 17 let (např. skatepark,
klubovna, pergola či jiné řešení) i jako prevence jejich setkávání u ATH
OBLAST BYDLENÍ (B.2)

Strategický Cíl 1 – Bydlení pro mladé, přilákat nové a mladé obyvatele do Hlučína, udržet stávající mládež, podporovat návrat
mladých po studiu na vysoké škole.
Opatření B.2.1.4 - Revitalizace panelového sídliště

V rámci Strategického dokumentu proběhlo dotazníkové šetření. Řešeného projektu se dotýkají následující témata:

Analytická část

Dopravní stavby v územním plánu - Přestavba křižovatky silnice II/469 s ul. Hornická a Severní na sídlišti Hlučín - OKD.

Mateřská škola Severní zahájila svou vzdělávací činnost v roce 1967, disponuje 4 třídami s 98 dětmi.
Třída zaměřena na výuku Montessori. Zařízení třídy představuje specifické uspořádání nábytku a vhodných materiálů a pomůcek. Prostředí je
připraveno na citlivou fázi dětí pro jazykový rozvoj, jejich zájem o psaní a čtení. Velký důraz je kladen na komunikaci s dětmi, svobodě pohybu
a podpoře vlastní aktivity.
Třída běžné výuky obohacená o Montessori prvky. Program je kombinován s Montessori pedagogikou, běžnými metodami a aktivizujícími
metodami kritického myšlení.
Třída zaměřena na běžnou výuku v kombinaci s metodami kritického myšlení.
Speciální logopedická třída, která byla zřízena ke dni 1.9.2019. Jedná se o skupinovou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Ve výuce je zajištěná speciální odborná péče v oblasti rozvoje řeči, případně i v jiných oblastech. Prostor třídy je důmyslně rozčleněn a
vybavením přizpůsoben speciálním potřebám dětí. Samostatný logo koutek poskytuje reedukační a kompenzační činnosti – speciálně
pedagogickou péči a individuální logopedickou terapii. Součástí je logopedické zrcadlo, didaktické pomůcky. Třída je vybavena moderními ITC
technologiemi: interaktivní tabulí, notebookem, tabletem.
Město vyčleňuje byty pro seniory a zdravotně postižené občany na adrese 1. Máje 1 a Severní 2. Přidělení těchto bytů posuzuje Komise
sociální, která prověřuje žádosti občanů o tyto byty a doporučí Radě města žadatele ke schválení.

Návrhová část
OBLAST DOPRAVA A INFRASTRUKTURA (A.1)

Strategický cíl 1 – Plynule průjezdné město všemi dopravními prostředky.
Opatření A.1.1.7 - Realizace dopravně - zklidňujících opatření na významných městských komunikacích - ulicích Zahradní,
Hluboká, Rovniny, J. Seiferta, Okrajové, Dlouhoveské, Severní, B. Němcové a Hornické (případně i Vinohradské dle uvážení)
Strategický cíl 2 – Neustálý tlak na realizaci malého i velkého obchvatu města a snížení hustoty provozu.
Opatření A.1.2.1 Vybudování obchvatu Hlučína
Strategický cíl 3 – Další budování cyklotras a cyklostezek.
Opatření A.1.3.1 Rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras
Strategický cíl 5 - Zajištění parkovacích a odstavných kapacit a sjednocení zásad pro jejich realizaci, stanovení postupnosti
výstavby parkovacích ploch (prioritní lokality), aktualizace stupně automobilizace, jaký stupeň (resp. redukci) uplatnit v centru
města apod.
Opatření A.1.5.1 Zajištění parkovacích kapacit
OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (A.2)

Strategický cíl 1 – Zelené město.
Opatření A.2.1.2 - Výsadba stromů v intravilánu
Opatření A.2.1.6 - Květnaté pásy ve městě
Strategický cíl 2 – Hospodaření s vodou, včetně splaškové.
Opatření A.2.2.1 Zachycení vody v krajině
PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI HLUČÍN OKD - ZÁPAD
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Dopravní generel 2020 – Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o.,
Analytická část
Silniční síť - II/469 Ostrava - Hlučín - Hať – hranice ČR/Polsko
Intenzity dopravy na silniční síti
Intenzity 2010 celkem
Silnice, úsek
/z toho těž. vozidel
II/469 ul. Čs. armády

7 105 / 892

Intenzity 2016 celkem
/z toho těž. vozidel

Nárůst intenzity v %

9 286 / 845

+23,5 / -5,6

Rozdělení parkovacích zón:
Zóna H1 - sídliště OKD (Hornická, B. Němcové, Severní, ČSA)
Cyklistická doprava
Silnice, úsek
II/469 ul. Čs. armády

Intenzity 2016
351

V území existující trasy:
Hlavní trasa KČT č. 5 – Jantarová stezka: Jedná se o celostátní trasu spojující Rakousko přes Brno a Ostravu s Polskem.
Trasa vede z Děhylova po silnici II/469, dále prochází po ulici Celní, Promenádní, Hrnčířské, Školní, gen. Svobody, Čs. Armády,
Vřesinská a Jandova směr Darkovice.
Mezi nejvýznamnější pěší tahy patří:
- Spojení centra města se sídlištěm OKD
Hlavní zásady pro dopravu zmíněné v ÚPD:
Vyjmenované dopravní stavby silniční a železniční:
- Přestavba křižovatky silnice II/469 s ul. Hornická a Severní na sídlišti Hlučín - OKD.
Samostatné stezky pro chodce a chodníky podél stávajících komunikací, stezky pro cyklisty a stezky pro společný pohyb chodců a
cyklistů - budou přednostně respektovány následující trasy:
- propojení sídliště OKD v Hlučíně se sportovně rekreačním areálem (štěrkovnou) v poloze podél železniční trati č. 317, přivaděče
k přeložce silnice I/56 ze stávající trasy a podél spojky silnic II/469 a I/56
- propojení sídliště Hlučín - OKD s centrem města podél silnice II/469
Vyhodnocení nehodovosti za období 2016 - 2018
Silnice II/469
9 nehod se stalo na ulici Čs. Armády, kde 5 z nich bylo u mostu přes železniční trať, navíc všechny nehody s lehkým zraněním
osob (celkem 7). V tomto úseku jsou velmi špatné rozhledové poměry, most je situován ve výškovém oblouku, navíc je obrostlý
stromy s rozrostlými větvemi.

Pasport komunikací

Nabídka a poptávka parkovacích ploch objektů pro osobní automobily
OBLAST SÍDLIŠTĚ OKD
Počet stávajících legálních parkovišť 434
Počet zaparkovaných vozidel
487
Saldo
-53

PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI HLUČÍN OKD - ZÁPAD

14

Návrh úprav plošných
Celosvětovým trendem ve městech a zastavěných územích je zklidňování dopravy a to především z důvodu zvýšení bezpečnosti
obyvatel (chodců, dětí hrajících si na ulicích i samotných řidičů). Dalším důvodem je snaha o vymanění tranzitní dopravy z centra
měst. Jedním ze způsobů jak dosáhnout zklidnění a zpomalení provozu je zařadit městské části do obytných zón nebo zón 30. V
městě Hlučíně se nachází několik oblastí, které svým uspořádáním neodpovídají způsobu stávající organizace dopravy a zaslouží
si věnování pozornosti na její změnu.
V rámci dopravního zklidňování je možné přeřazení stávajících obslužných komunikací do kategorie obytných zón a v některých
případech naopak.
Je žádoucí provést sjednocení typu zóny pokud možno na jednu dopravní značku pro všechny části města společnou - Zóna 30
s předností zprava a případně též se zákazem stání pro nákladní automobily nebo obytná zóna včetně doplnění o stavební
úpravy.
Návrh úprav liniových
Úprava průtahu silnice II/469
Křižovatky na obou koncích mostu přes železniční trať, kde nejsou dostatečné rozhledy ani prostorové možnosti na
vybudování okružní křižovatky, je navrženo doplnit zrcadly pro lepší výjezd z bočních komunikací a na vlastním mostě provést
opatření ve dvou časových horizontech:
- Do doby vybudování alespoň malého obchvatu zřídit pruhy pro levá odbočení, které opticky zúží širokou vozovku s vedením
piktogramového koridoru pro cyklisty
- Po vybudování alespoň malého obchvatu zřízení vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty se stejným efektem. Úsek přes sídliště
OKD – zde je navržena úprava zastávky (viz kapitola hromadná doprava).
Vjezdové ostrůvky
Návrh vjezdového ostrůvku na ul. ČSA – vjezd do zástavby Hlučína (pouze do doby výstavby okružní křižovatky s ul. Severní
nebo do výstavby rondelů v rámci obchvatu).
Problémový výkres

Návrh okružní křižovatky ul. Čs. armády, Severní a Hornická
Přednosti:
- neexistují zde nejkonfliktnější manévry křížení a levých odbočení
- průjezd křižovatkou je nízkou rychlostí
- dopravní nehody vzhledem k charakteru křižovatkových pohybů bývají s menšími následky na zdraví a s menšími materiálními
škodami než u jiných typů křižovatek
- do křižovatky je možno připojit 4 i více ramen
- pokud jsou křižovatky dobře provedeny, mívají poměrně dobrou kapacitu
- tyto křižovatky zároveň slouží jako zklidňující prvky na komunikační síti.
Úprava stávajících nevyhovujících rozlehlých křižovatek na miniokružní:
- Pekařská x Krátká
- Krátká x J. Nerudy
Doporučuje se upravit křižovatky nebo křížení vyzvednutím do zvýšené plochy:
- J. Nerudy x Jarní (dle grafické části)
Zajištění preference šetrné dopravy
Světelné signalizační zařízení – přechod pro chodce – ul. Čs. armády – zastávky sídliště
Ve třetí etapě návrhu dopravního generelu je navrženo nasvětlení přechodu Čs. armády x B. Němcové

Návrhová část
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Zastávky veřejné dopravy
Nejčastější nedostatky zastávek dle pasportu:
· Nevhodně umístěné nebo chybějící zastávky
· Nedostatečně označené či jinak vybavené zastávky
· Chybějící přechod pro chodce – řešeno v kapitole pěší dopravy
· Zastávky s nebezpečným nebo bariérovým přístupem
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Zastávka - Petra Bezruče
V této zastávce navrhujeme doplnit přístřešek a lavičku, při větší rekonstrukci navrhujeme upravit výšku nástupní hrany a doplnění
bezbariérových prvků do místa zastávky a také do prostoru chodníku v místě přechodu pro chodce poblíž zastávky.
Zastávka - Hlučín - sídliště
U zastávky ve směru do centra navrhujeme posun zastávky směrem k točně do jejího prostoru, který se tímto rozšíří o prostor
zastávky. Tato nově navrhnutá zastávka by měla obsahovat zvýšenou nástupní hranu, bezbariérové prvky, prostory přístřešku a
alespoň základní vybavení zastávky (lavičky, koš). Vlivem navrhovaného posunu bude třeba vybudovat napojení této zastávky na
pěší trasu přilehlého chodníku vedoucího na sídliště. Dále by bylo vhodné přiblížit přechod pro chodce k prostoru protější
zastávky, k tomu by se dal využit prostor aktuální zastávky, kterou navrhujeme přesunout.
V případě ostatních autobusových zastávek je nutné se zaměřit na úpravu výšky nástupních hran a doplnění všech
bezbariérových prvků zastávky, které jsou i u rekonstruovaných zastávek v mnoha případech přehlíženy.
Cyklistická doprava

Návrh dle ÚP:
Stávající cyklotrasa č. 5 je v podstatě zachována, nicméně v ulici Celní a ČSA je trasa vedena mimo vozovku formou stezky.
Cyklistická stezka Darkovičky – Hlučín s napojením na sídliště OKD

Lokalita sídliště OKD:
Západní část:
Zpracovatelé generelu dopravy se přiklánějí k vybudování patrové hromadné garáže na okraji sídliště v oblasti mezi mateřskou
školou a lokality řadových garáží, tak jak je uvedeno v bakalářské práci „Studie řešení statické dopravy vybraných lokalit v
Hlučíně“ z roku 2007. Případně se doporučuje zvážit umístění patrové hromadné garáže mezi navrhovaným obchvatem a
severním okrajem sídliště, tak aby garáž tvořila protihlukovou clonu.
Návrh základních bezbariérových tras byl určen podle směrů převažující potřeby:
2) Spojení sídliště OKD s poliklinikou a autobusovým nádražím
3) Spojovací trasa od školy na sídlišti OKD k autobusové zastávce a k nádraží
Popis úprav navržených tras:
Obecně všechny nové nebo rekonstruované stavby je nutno provádět v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. v platném znění, tj.
vybavit je slepeckou reliéfní dlažbou, bezbariérovým přístupem, příp. dalšími prvky ve vyhlášce a stavebním zákonu zmíněné,
resp. dle ČSN 73 6110 vč. změny Z1. Většina stávajících úprav není totiž provedena správně a to může být rizikovým faktorem.

Návrh nových nebo variantních řešení odlišně od ÚP města

Doplnění trasy od sídliště OKD po Vařešinkách směrem ke Kozmicím (doporučeno spojit s rekonstrukcí či novostavbou polní
cesty pro napojení území)
Návrh doprovodné cyklistické infrastruktury

Pro zajištění podpory cyklistické dopravy je velmi důležité i budování a údržba (!!!) doprovodné cyklistické infrastruktury.
Jedná se zejména o:
- Zařízení pro odstavování kol (úschovny, stojany, cykloboxy)
- Informační body (mapy, informace o městě a okolí)
- Odpočívky (ideálně kryté, doplnění posezením, košem na odpadky a stojanem na kola, případně mapou)
- Servisní body (nářadí volně přístupné – nutné provedení antivandal, doporučen kamerový dohled)
- Cyklopumpy (opět nutné provedení antivandal, doporučen kamerový dohled)
- Pítka (možno spojit s pěší turistikou)
- Sčítače cyklistické dopravy
- Možnost ubytování (zajištěna v podstatě kempem na štěrkovně).
Odborný odhad potřebného množství parkovacích a odstavných stání
DOPRAVNÍ
OKRSEK

Oblast sídliště OKD

POČET
STÁVAJÍCÍCH
LEGALNÍCH
PARKOVACÍCH
MÍST 2019

434

POPTÁVKA PO
PARKOVACÍCH
MÍSTECH 2019

487

SALDO
2019

VÝHLEDOVÁ
POPTÁVKA PO
PARKOVACÍCH
MÍSTECH 2029

-53

651

SALDO
2029

-217

Návrh řešení
Podle článku 14.1.15 normy ČSN 73 6110 vč. Změny Z1 Projektování místních komunikací se mají v kompaktní zástavbě
umísťovat parkovací stání především pod terénem (v místních podmínkách se nejeví budování podzemních garáží v stávajících
sídlištích jako finančně reálné) a dále ve vícepodlažních garážích. Pro odstavování vozidel má být docházková vzdálenost do
500m od bydliště.
Je zřejmé, že budováním dalších parkovacích ploch na terénu dochází též vzhledem ke komplikovaným poměrům v území (sítě,
stromy, apod.) k značným nákladům, které by mohly být efektivněji využity zřizováním hromadných garáží. Tyto stavby zabírají
relativně malý prostor v porovnání s množstvím umístěných vozidel. Také bezpečnost v těchto garážích je vyšší, parkovací místa
jsou hlídány kamerovým systémem a přístup do prostoru garáží mají jen oprávněné osoby. Následuje popis konkrétního řešení v
jednotlivých oblastech.
PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI HLUČÍN OKD - ZÁPAD
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Urbanistický generel 2020 – KT architekti
Urbanistický generel pro město Hlučín a jeho částí Darkovičky a Bobrovníky zhodnocuje současný stav sídla a jeho vývoj z
hlediska urbanistické koncepce. Navrhnuje scénáře možného dalšího vývoje ve městě s ohledem na hodnoty a podmínky v
území, vytyčuje priority a nastavuje opatření a postupy vedoucí k zajištění ochrany a zlepšení současného prostorového
uspořádání území.
Generel bude sloužit jako koncepční dokument obsahující metodiky a návody, jak postupovat při tvorbě, obnově a údržbě určitých
vymezených oblastí a lokalit, zejména pak veřejného prostranství. Také bude brán jako podklad pro případné změny územního
plánu, podklad pro zpracování územních studií a návod pro vedení města či soukromé stavebníky pro plánování a realizaci jejich
záměrů.
Jedním z hlavních cílů je vytvořit koncepční dokument, pomocí něhož vznikne kvalitní struktura veřejných prostranství města.
Analytická část

Výřez z výkresu A.3a Typologie veřejného prostranství
Řešené území je rozděleno do následujících kategorií veřejných prostranství
Veřejná prostranství centrálního charakteru – veřejný předprostor významné budovy – lokální centrum Jana Nerudy
Ostatní veřejná prostranství: park, volný sídlištní meziprostor, ulice, zahrádkářské lokality

Z hlediska hiearchie veřejných prostranství je lokální centrum Jana Nerudy zařazeno do oblastního významu,
zbývající část sídliště má význam lokální. Převzato z výkresu č. A.4a Hiearchie veřejných prostranství.

Schéma lokalit v oblasti sídliště OKD

PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI HLUČÍN OKD - ZÁPAD
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OBLAST 006 – SÍDLIŠTĚ OKD
1. Charakteristika oblasti
- území za železnicí, severní okraj města
- dopravní propojení s městem ulicí Čs. Armády mostem přes železnici
- pěší propojení oblasti s městem ulicí Čs. Armády a úrovňovým křížením přes železnici
- nová část města s různými urbanistickými strukturami (struktura rodinných domů, dvojdomů, bytových domů a novodobé
sídlištní struktury)
- velmi odlišná měřítka staveb
- volná nedefinovaná prostranství
- nejasná /nečitelná urbanistická struktura / síť komunikací / obraz sídla
- místy kvalitní vzrostlá zeleň, opravené komunikace a chodníky
- existence lokálního centra (Hornická)
- územní oddělenost od města stávající železnicí

Výřez z výkresu A.5a Problémový výkres
V problémovém výkrese jsou definovány následující problémy sídliště:
Problém urbanistické struktury:
- Předprostor MŠ – chybějící místo pro setkávání, preference funkce dopravy
- Hromadné garáže – monofunkční struktura, pohledová kvalita, individuální výstavba
Problém veřejného prostranství / provozní a estetický
- Zahrádky po obvodu sídliště – nejednotné oplocení zahrádek/různorodé stavby
- Parkování ve vnitrobloku – nevymezená parkovací stání
- Prošlapy
- Povrch před garážemi
- Umístění sběrných nádob na separovaný odpad
V řešeném území jsou evidovány následující hodnoty:
- Hodnotné stromořadí
Vzrostlé stromy v parku SNP
- Vzrostlé stromy v parku J.F.
- Nárožní park (Čs. armády a B.Němcové)
- Nové místa pro separovaný odpad
V řešeném území jsou evidovány následující potenciály:
- Plocha před bytovými domy na ul. B. Němcové
- Veřejný prostor mezi zahradami rodinných domů na ul Pekařské a ul. 1.máje
- Prostor kolem hospůdky u Dany
- Výsadba a obnova zeleně

PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI HLUČÍN OKD - ZÁPAD

2. Organizace území
Uspořádání zástavby, stabilizovanost zástavby, vznik území
- nová část města s postupným vrstvením a prorůstáním urbanistických struktur, bez vzájemného respektování
- v území se nacházejí velmi odlišná měřítka staveb, někde s předělem, někde ve zcela „tvrdém“ kontaktu
- nachází se zde volná nedefinovaná prostranství – je to příležitost dát území v rámci možností určitý řád
- po obvodu oblasti (sever, jih, západ) je vytvořen pás zahrádek pro obyvatele sídliště. Rušivý pohled na město při příjezdu
(nesourodé stavby, různých výšek a materiálů)
- v jihozápadní a v severovýchodní části oblasti je koncentrovaná monofunkční zástavba hromadných garáží
- 1924 –1927 – čtrnáct dvojdomů pro hornické penzisty (ul. Pekařská)
- 1934 – rodinná zástavba na ulici Petra Bezruče
- 1948 –1953 – nová kolonie pro horníky „Karla Marxe“ – 14 obytných bloků 2-3 patrová výstavba
- 1963 –1970 – nové panelové sídliště OKD, tři jedenáctipodlažní stavby, pět pětipodlažních panelových domů
Uspořádání uliční sítě
- území je jasně vymezeno z jihu železnicí, středem prochází hlavní obslužná silnice Čs. Armády
- po obvodu je oblast organicky ohraničena zemědělskou krajinou
- ortogonální uliční síť narušená diagonálou s řadovými dvojdomy (ul. Pekařská) umožňuje snadnou orientaci v území
- frekventovaná silnice II/469 – ul. Čs. Armády tvoří dopravní bariéru v území, pro pěší je na třech místech umožněn
přechod přes přechod pro chodce. Uprostřed lokality je v místě přechodu osazeno světelné signalizační zařízení.
Existence a kvalita hran
- veřejný prostor je v zástavbě rodinných domů vymezen oplocením soukromých zahrad, veřejný prostor tvoří obslužná
obousměrná komunikace a jednostranný nebo oboustranný chodník
- vymezení pozemků mateřské a základní školy je standardní sídlištní (uzavřené oplocené areály s řízeným přístupem)
- Sídliště OKD má standardní sídlištní hrany, tedy domy jsou doprovozeny volným sídlištním prostorem, který je však
uspokojivě pojednán
3. Diferenciace území
hierarchie VP – stanovení významu centrálního či liniového veřejného prostranství (celoměstský, oblastní (čtvrťový), lokální)
- těžištěm lokality je oblastní centrum Hornická s koncentrovanou občanskou vybaveností a upraveným veřejným
prostranstvím
- druhé sekundární centrum je založeno na ul. Jana Nerudy, ve stávajících bytových domech je realizován parter s
občanskou vybaveností.
- Parkové úpravy lokálního významu na ulici 1. Máje
- volné plochy v území jako potenciál pro vymezení nového VP
- sídlištní vnitroblok
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4. Funkční složky
Veřejné prostranství (význam, intenzity využití, kvalita prostorového řešení)
- centrum Hornická, oblastní centrum intenzivně využívané, v docházkové vzdálenosti celé oblasti, probíhá úprava –
modernizace
- centrum Jana Nerudy, sekundární centrum, živý parter, nová povrchová úprava, bariérovost, chybí místa k sezení,
prostor před domem na ul. 1.Máje původní
- předprostor MŠ tvoří malá zpevněná plocha, dominantní je parkoviště, chybí místo k posezení, zastavění; případně
propojit s objektem naproti bývalá samoobsluha
- pěší trasy (uliční síť)
Veřejná zeleň (význam, intenzity využití, kvalita, zdravotní stav)
- park (mezi ulicemi Severní, B. Němcové a 1.Máje)
- park (1. Máje, Jarní)
- stávající hodnotné aleje (podél ul. Čs. Armády, Boženy němcové, Jarní)
- nově vysazované stromořadí a stromy
- převažující trávníky, málo jiných typů nízké zeleně (trávníky v létě spálené, malá diverzita esteticky i biologicky)
Dopravní a technická infrastruktura (požadavky na opravu, výměnu, koordinace)
- v řešené oblasti probíhá postupná obnova povrchů komunikací a chodníků (sídliště Hornická, ul. 1.Máje, ul. Jana Nerudy,
Jarní, Květná, Krátká, Severní a další.
- v celé řešené oblasti je převážně zastaralé veřejné osvětlení; postupně dochází k obnově veřejného osvětlení – centrum
Hornická, podél nových komunikací – sídliště Hornická, podél silnice II. třídy – ul. ČS. armády
Materiálové řešení (komunikací, zpevněných ploch)
- stávající zpevněné plochy jsou asfaltové, betonové nebo z betonových panelů
- chodníky jsou z betonových panelů
- v nových lokalitách je používána betonová dlažba jednoduchých tvarů (obdélník, čtverec) v základní barevnosti přírodní
šedá (komunikace a chodník) a červená (kontejnerová stání, varovné pásy, oddělení parkovacích míst); odvodnění
řešeno přerušenou obrubou do zeleně; je řešena organizace parkování (zóny, oprávnění)
Mobiliář (lavičky, koše, stojany na kola, VO)
- Mobiliář je v řešené oblasti zastaralý a původní; obnovované a udržované jsou dřevěné prvky laviček
- V prostorách sídliště se nachází spoustu již málo využívaných sušáků na prádlo
- Chybí nová dětská hřiště pro všechny věkové skupiny
- V oblasti se nachází několik dětských pískovišť bez vymezení s doplňky ve formě pneumatik od větších vozidel
006-06-PEKAŘSKÁ
Čtrnáct dvojdomů tvořící ulici Pekařskou. Lokalita byla postavena v letech 1924-1927 pro hornické penzisty. Součástí je nárožní
park (ul. Pekařská a ul. B. Němcové).
Hodnoty
- klidná obytná ulice, oboustranný betonový chodník
- potenciál – úprava nároží (ul. Pekařská a ul. 1.Máje)
- park na nároží (ul. Pekařská a ul. B. Němcové) – vzrostlé stromy, využívaný, udržovaný
Nedostatky
- ulice bez stromů
- ulice je narušena sloupy el. vedení, sloupy VO a sloupky připojení
- nadzemní el. vedení v jednotlivých ulicích sdružené s veřejným osvětlením
- zastaralé veřejné osvětlení
- nejednotné oplocení, barevnost fasád
- sloupky el. připojení neintegrované do oplocení
- slepé ukončení komunikace
PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI HLUČÍN OKD - ZÁPAD

006-07-SÍDLIŠTĚ JARNÍ
Sídliště bylo postaveno v letech 1948-1953 jako nová kolonie pro horníky „Karla Marxe“. Jedná se o 2-4 patrové bytové domy
zděného typu zastřešené sedlovou střechou. Centrum sídliště je vytvořeno na křižovatce ulic Jana Nerudy a 1.máje vytvořením
parteru s občanským vybavením. Dominantní je park na ulici Jarní se vzrostlou zelení. Veřejný prostor je tvořen volným sídlištním
meziprostorem lokálně doplněným o soukromé zahrady přidružených k bytovým domům.
Hodnoty
- stromová alej na ul. Jarní
- park se vzrostlou zelení na ul. Jarní
- nové komunikace a chodníky (asfalt, betonová dlažba) na ul. Krátká, Květná částečně ul. Jarní
- potenciál volného prostranství
- vzrostlá zeleň uvnitř sídliště
- živý plot a zahrádky (odclonění) ul. Čs. armády
- přijatelné měřítko sídliště a orientace v prostoru
- nachází se zde volná nedefinovaná prostranství – je to příležitost dát území v rámci možností určitý řád
- potenciál vytvořit druhé centrum na ul. Jana Nerudy (rozšířit pobytový chdodník, zeleň, redukovat výškovou bariéru)
Nedostatky
- před vstupy do BD hodně staré lavičky osazeny přímo do trávy, chybí stojany na kola
- prostranství bez využití a bez vybavení (mobiliáře)
- chybí nová dětská hřiště pro všechny věkové skupiny
- pohledově neodcloněná kontejnerová stanoviště
- na ul. Jarní staré plechové přístřešky na popelnice, popelnice před vstupy nekoncentrované do kontejnerových hnízd
006-08-SÍDLIŠTĚ SEVERNÍ
Novodobé panelové sídliště navazující na sídliště Jarní. Nová orientace pětipodlažních panelových domů s orientací sever – jih
vnáší do řešené oblasti novou strukturu nenavazující na již založené sídliště. Mateřská škola a nevyužívaný objekt občanského
vybavení je umístěn na severozápadním okraji řešené lokality. Veřejný prostor je tvořen převážně volným sídlištním
meziprostorem. Po obvodu oblasti (sever, jih, západ) je vytvořen pás zahrádek pro obyvatele sídliště.
Hodnoty
- nová komunikace a chodníky u MŠ (dopravně správně vyřešeno ovšem bez zohlednění potenciálu místa – předprostor
významné budovy a vytvoření veřejného prostranství pro pobyt v místě – strom, lavička, místo setkávání)
- potenciál volného prostranství
- vzrostlá zeleň uvnitř sídliště
Nedostatky
- prostranství bez využití a bez vybavení (mobiliáře)
- chybí nová dětská hřiště pro všechny věkové skupiny
- v oblasti se nachází několik dětských pískovišť bez vymezení s doplňky ve formě pneumatik od větších vozidel
- pohledově neodcloněná kontejnerová stanoviště
- některé stávající zpevněné plochy jsou rozpadlé
- materiál zpevněných ploch je různorodý (asfalt, beton)
- v prostorách sídliště se nachází spoustu již málo využívaných sušáků na prádlo, klepače na koberce, před vstupy BD
rezavé zábradlí
- v několika místech jsme evidovali prošlapané pěšiny
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006-09-U TRATĚ

NÁVRHOVÁ ČÁST

Urbanistická struktura čtyřpodlažních bytových domů vytváří urbanistickou kompozici. Kompoziční prvky nejsou z pohledu chodce
příliš čitelné, potenciálem je podpořit tuto půdorysnou kompozici při regeneraci veřejného prostranství. Kompoziční osa je
zobrazena v problémovém výkrese. Součástí lokality jsou taktéž hromadné garáže, zelené prostory na ul. Boženy Němcové a ul.
1.Máje a zahrádky u železnice.

PRAVIDLA PRO ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ VE VOLNÉ STRUKTUŘE SÍDLIŠTĚ:

Hodnoty
- nová komunikace a chodníky (pravděpodobně v původních trasách)
- kompoziční park (veřejná zeleň) mezi ul. Severní a 1.máje
- stromová alej na ul. B. Němcové
- potenciál v předprostoru bytových domů na ul. B. Němcové (ukončení kompoziční osy)
- nový průchod do krajiny západním směrem (souvisí s plánovaným obchvatem města)
- potenciál je v úpravě veřejného prostranství v okolí rodinného centra Naděje
Nedostatky
- morálně zastaralý mobiliář (lavičky před vstupy do BD, odpadkové koše, veřejné osvětlení, chybí stojany na kola)
- propadlé a rozpadající se chodníky
- nezateplené a neopravené fasády BD
- chybí nová dětská hřiště pro všechny věkové skupiny
- na vstupu do parku je umístěno stanoviště tříděného odpadu (STO)
- pohledově neodcloněná kontejnerová stanoviště
- monofunkční struktura hromadných garáží
- povrch před garážemi (prolínání trávy se štěrkem, neohraničenost)
- v prostorách sídliště se nachází již málo využívaných sušáků na prádlo
- v několika místech jsme evidovali prošlapané pěšiny

Požadavky / cíl:
- hierarchizovat a strukturovat prostranství (i jednotlivé části sídlišť) a zlepšit tak měřítko veřejných prostranství a jejich
využitelnost
- zlepšit prostorovou orientaci
- snížit anonymitu a zvýšit sociální kontrolu veřejných prostranství
- „otupit“ ostrou hranu mezi veřejným a soukromým prostorem
- doplnit (rozvíjet) ve vhodných místech lokální centra s kombinací různých funkcí
Možnosti zlepšení:
- rozlišit hlavní veřejná prostranství a poloveřejné „vnitrobloky“, tato prostranství vymezit pomocí alejí, stromořadí, živých
plotů, zídek, dlážděných ploch a zlepšit tak „čitelnost“ prostředí, v této souvislosti ověřit potřebnost stávajících cest v
území a upravit trasování, případně potvrdit a upravit vyšlapané cesty (žádané trasy)
- ve spolupráci s obyvateli mj. na základě poptávky a také na základě analýzy aktuálního užívání veřejných prostranství
identifikovat prostranství přiléhající jednotlivým domům (sekcím, vchodům), která je vhodné vymezit jako poloveřejná pro
rekreaci nebo komunitní aktivity
- rozvíjet místní centra obchodu, služeb a setkávání (Hornická, Jana Nerudy, Rovniny, Dukelská) - s živým parterem a
navazujícími plochami umožňující zastavení, pobývání i neformální setkávání (hřiště, kavárna, komunitní centrum),
doplněním mobiliáře a zajištěním kvalitní dostupnosti těchto ploch
- koncepční prací se zelení zlepšovat mikroklima, retenci srážkových vod a také orientaci, čitelnost a měřítko veřejných
prostranství
- umožnit soukromou péči o plochy zeleně (květinové předzahrádky, komunitní zahrady apod.)
- stanovit různé intenzitní třídy údržby veřejných prostranství ve vazbě na jejich hierarchii a využití (intenzivní údržba pro
pobytový trávník a naopak „luční“ charakter v okrajových částech bez poptávky po využití)
PRAVIDLA PRO ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PARKŮ

Požadavky / cíl:
- zajistit dostupnost „zelených“ rekreačních veřejných prostranství
- dbát na sociální bezpečnost městských parků
- nabídnout odpovídající prostředí pro pobyt a rekreaci
- realizovat vycházkové trasy kolem města (např. nová trasa podél Jasénky)
Prostředky / možnosti zlepšení:
- propojit městský zámecký park s centrem (např. pomocí lávky)
- v koncepci parkových ploch vycházet mj. ze scénáře, resp. programové náplně:
• pro pohybové aktivity: síť cest, okruhy a extenzivní údržba,
• pro pobyt: cílová místa s vybavením, nabídkou aktivit a intenzivní údržbou
- rozlišovat typologii parků s příslušnými požadavky:
• městské parky malé rozlohy intenzivně udržované, s pobytovými trávníky, občerstvením, programy a
službami
• krajinné přírodní parky s extenzivní údržbou jako místa pro klidnou rekreaci v přírodě blízkém prostředí
• příměstská krajina (vycházkové trasy)
- jasně členit a odlišovat (v rámci jednoho parku) funkční plochy, například:
• „bezpečné“ pobytové plochy s kvalitním trávníkem a úpravou zeleně
• plochy pro venčení psů s extenzivní údržbou a méně atraktivní lokalizací

PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI HLUČÍN OKD - ZÁPAD
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ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU
Požadavky / cíl:
- snížit rizika spojená s vlnami horka a přehříváním
- zvýšit efektivitu hospodaření se srážkovou vodou ve smyslu „zadržet a využít“
- snižovat světelný smog a energetickou spotřebu
- umožnit eko-vzdělání vhodnými pozitivními příklady ve veřejném prostoru

Prostředky:
- doplnit uliční stromořadí a další uliční výsadbu s ohledem stínění v horkých měsících (lze využít např. i popínavé zeleně
na ploty či fasády), při rekonstrukci inž. sítí i nové výstavbě vytvářet v ulicích výsadbové pásy s prostorem pro kořenový
systém (bez podzemních vedení)
- eliminovat plochy absorbující teplo (nahrazovat štěrkové plochy mulčem, betonové a kamenné zídky dřevem apod.)
- snižovat rozsah zpevněných ploch pro obsluhu území (parkovací plochy s možnosti vsaku, štěrkové pochozí trávníky ve
vhodných místech místo dlažby apod.)
- využít vhodných ploch pro retenci dešťové vody (průlehy pro vsak dešťové vody, ve vhodných místech umožnit vznik
přírodně blízkých retenčních jezírek, využívat dešťovou vodu k závlahám apod.)
- pro osvětlení důsledně používat energeticky úsporná svítidla s paprsky směřujícími dolů (spodní kryt svítidla bývá rovný,
ne vypouklý), zbytečně nepřesvětlovat veřejné prostory, zajistit cílené osvětlení potřebných míst místo plošného
přesvětlení (např. přechody)
- při budování dětských hřišť využívat přírodní hrací prvky (různé typy povrchů, terénní vlny, vrbové stavbičky atd.)
- podpořit soukromé vlastníky nemovitostí v úsporách energie a šetrném nakládání s vodou a dalších vhodných opatřeních

Pro centrum Jana Nerudy byla zpracována Karta pilotní lokality – N06.01
VIZE → LOKÁLNÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ, MÍSTO SETKÁVÁNÍ, ŽIVÝ PARTER, STROMOVÁ ALEJ
SILNÉ STRÁNKY
- urbanisticky vymezené centrum
- funkční obchodní parter, existence restaurací, obchodů
- potenciál pro rozvoj lokálních služeb
POTENCIÁL
- sjednocení prostoru centra až k uličním frontám okolních budov a sjednocením povrchů, odstraněním bariér, redukcí
plochy vozovky – obytná zóna, zúžení dopravního prostoru
- úprava rozsahu zpevněných ploch s cílem vytvořit odpovídajících plochu pro pohyb, zastavení a pobyt
- reorganizací zpevněných ploch poskytnout příležitost pro zřízení letních zahrádek restaurací, posezení
- dotvoření nároží ul. Pekařská a 1.Máje formou mini parku s posezením
DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ POSTUP
- zpracování studie, která nabídne možnost organizace prostoru a oživení centra
- jednání s majiteli nemovitostí o využití a podobě objektů a pozemků, možnosti úprav a údržby, letní zahrádky
- odstranění kontejnerů tříděného odpadu z pohledově exponovaných částí prostoru
- sjednocení vizuálního stylu živého parteru - jednání s majiteli

SEZNAM DALŠÍCH DÍLČÍCH PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ
N06.01 – místní centrum Jana Nerudy (úprava prostranství před objekty, sjednocení prostoru, odstranění bariér, výsadba zeleně),
rozvoj podmínek pro pobývání a setkávání (letní zahrádky)
N06.02 – prostorová regulace neurbanizovaných území (komunikace, parkování, pěší, předprostor hospody)
N06.03 – revitalizace veřejných prostor před objekty včetně neopravených komunikací a chodníků včetně modernizace mobiliáře
(lavičky před vstupy), doplnění dětského hřiště, vymezit prostor pro sběrné nádoby, tak aby nevytvářeli „bránu do parku“.

Výřez z výkresu B.1a Návrhový výkres
PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI HLUČÍN OKD - ZÁPAD
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Územní studie sídelní zeleně 2020 - zpracoval ing. Petr Ondruška,

90 – sídliště OKD – jižní část – celkově zanedbaná plocha bez kvalitního mobiliáře
92 – sídliště OKD – plocha vstupu z jihu – ul. B. Němcové a ul. Čs. armády – malý parčík u vstupu do sídliště je v nevyhovujícím
stavu
Alej na ul. B. Němcové – označeny číslem 530 a 531.

6. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMĚTŮ OBČANŮ VZEŠLÝCH ZE SEZNÁMENÍ
OBYVATEL SE ZÁMĚREM
OSADNÍ VÝBOR - POŽADAVKY
A)
Navrhujeme propojit chodníky za bytovými domy od Severní 37 až k prostorům ke garážím (Severní 5), odstranit
zdemolovaná pískoviště, betony v travnatých plochách, torza laviček a sušáků, výluky v trávě znovu osít. Tyto prostory by
měly obyvatelům sloužit jako relaxační zóna. Totéž za bytovými domy na ul. Boženy Němcové.
B)
Upravit prostor před Apoštolskou církví – odstranit torza obrubníků a přidání „cvičících prvků“
C)
Navrhujeme přejmenování parku J. Fučíka (např. anketou v Hlučínských novinách), dále v tomto parku přidat „cvičící
prvky“ pro seniory, odstranit uschlé stromy a v centru parku kolem kamene osadit bylinky nebo drobné kvetoucí rostliny.
D)
Opět zdůrazňujeme potřebu kamerového systému do všech parků!
E)
Živé ploty na mnoha místech OKD jsou nesouvislé, navrhujeme prázdná místa dosadit nebo torza plotů odstranit.
F)
V parku SNP (i zde se jedná o pojmenování, které nemá vztah k místu) odstranit betony v travnatých plochách a
zasypání velké nerovnosti uprostřed parku. Rovněž zde upozorňujeme na nutnost kamerového systému pro zvýšení
bezpečnosti v těchto místech.

7. POSOUZENÍ Z HLEDISKA VÝVOJE VĚKOVÉ A SOCIÁLNÍ SKLADBY OBYVATEL
V SÍDLIŠTI
Výřez z výkresu č.B.2.3 Systém sídelní zeleně - návrh

Dle Územní studie sídelní zeleně je kolem západní řešené části sídliště OKD navržena:
Plošná zeleň P/2 – Izolační pás na severní a západní hranici sídliště OKD, cílový typ zeleně a její převažující funkce
(D,AB,E,F), prostorové parametry – pás o šířce min.20m po obvodu hranice sídliště. Důvodem návrhu je odclonění od
vlivu plánované silnice, izolační funkce. Popis návrhu - Řídce rozmístěné vzrůstné stromy s využitím plochy pod
korunami (rekreace, zahrádky, izolační zeleň, umístit vycházkovou trasu).
Stromořadí, aleje S/24 – Doplnění aleje na ul. Čs. armády, cílový typ zeleně a její převažující funkce (F,B/2). Důvodem
návrhu skutečnost, že původní alej dožívá a je nutné zajistit její zachování a obnovu v celém rozsahu – je zde
nedostatek místa pro výsadbu – rozšiřováním komunikace. Popis návrhu - je nutno prověřit, zda by bylo technicky
možné upravit v budoucnu prostor tak, aby zde mohly stromy opět růst.
V územní studii je dále plocha veřejné sídelní zeleně uvnitř sídliště rozdělena dle významu na:
Plocha tmavě zelená – II. důležitý prvek systému sídelní zeleně (park J.Fučíka, park SNP)
Plocha světle zelená – III. doplňkový prvek systému sídelní zeleně (louky kolem zahrádek v severní a jižní části řešeného území)
Plocha jemně zelená – IV prvek není zařazen do systému sídelní zeleně (zeleň kolem železnice)
Řešená plocha je v územní studii zařazena do plochy s nejnaléhavější potřebou doplnění nebo obnovení mobiliáře, herních prvků
a případně prvků drobné architektury.
V územní studii jsou pro řešené území vymezeny plochy vhodné k obnově a revitalizaci zeleně:
89 – sídliště OKD – plocha před garážemi – menší neupravená plocha
PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI HLUČÍN OKD - ZÁPAD

7.1. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE ZA MĚSTO HLUČÍN
Město Hlučín má celkem 13 931 obyvatel (k 31. 12. 2019 dle ČSÚ) a má tři části: Hlučín, Bobrovníky a Darkovičky. Město Hlučín
je 95. největším městem České Republiky.
Město dlouhodobě zažívá, podobně jako Moravskoslezský kraj, pokles velikosti populace. Aktuální velikost populace Hlučína je
oproti stavu na začátku roku 2009 o 1,95 % nižší, zatímco ve shodném období populace České republiky, a zejména ORP Hlučín,
vzrostla. Podstatné je dále i zjištění, že i v okrese Opava byl zaznamenán významně pozitivnější populační trend, než v případě
města Hlučín či Moravskoslezského kraje.
Dle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 žije zhruba 80 % obyvatel města v katastrálním území Hlučín a ve zbylých dvou katastrálních
územích (Bobrovníky a Darkovičky) bylo evidováno shodně kolem 10 % celkové populace města. Celkem 17 z 21 základních
sídelních jednotek se nachází v největším katastrálním území. Průměrná hustota zalidnění města je 662 obyv. / km2, což je
zhruba třikrát vyšší hodnota než v případě Moravskoslezského kraje, a dokonce téměř pětkrát vyšší než v průměru celé ČR.
Průměrný věk žen i mužů je v Hlučíně vyšší než na úrovni ČR, a to konkrétně o 0,7 roku (41,3 let) pro muže a o 1,4 roku (44,8 let)
pro ženy.
Na základě hodnoty indexu stáří lze jednoznačně konstatovat, že relativní zastoupení obyvatel starších 65 let vůči dětské populaci
(0 – 14 let) je v Hlučíně nadprůměrný, což je z pohledu současného stavu i budoucího vývoje významně negativní zjištění. Na 100
dětí připadalo 31. 12. 2018 přibližně 139 osob v poproduktivním věku. To je způsobeno oběma potenciálními důvody, a to tedy jak
zvýšeným podílem velikosti seniorské populace (přibližně o 1 procentní bod, resp. 5 procent) na celkové populaci města, tak i
sníženém zastoupení dětí na celkové populaci (o cca 0,7 procentního bodu, resp. o 4,5 procenta).
Do roku 2030 lze očekávat pokles populace přirozeným vývojem o zhruba 550 obyvatel, nicméně vlivem migrace může být celý
tento negativní vývoj odvrácen. Za nejpravděpodobnější budoucí vývoj lze označit pozvolně zrychlující úbytek populace, avšak za
předpokladu optimistických demografických trendů by mohl počet obyvatel města do roku 2028 růst a pod současnou hodnotu 14
22

039 obyvatel se tak mohl propadnout až po roce 2040. Na základě provedení predikce je nejpravděpodobnější počet obyvatel v
roce 2030 zhruba 13 748 a v roce 2050 pak 12 835.
SLEDOVANÉ
OBDOBÍ
POČET
OBYVATEL
POČET
DOMŮ

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

2014

2016

2018

2020

4711

5034

5298

5652

5729

6218

6685

7191

10446

13786

14526

14390

14346

13917

14042

14020

13996

13931

587

629

667

666

693

755

927

1075

1414

1616

1913

2243

2378

2537

2537

2537

2537

2537

Zdroj: Český statistický úřad

DEMOGRAFICKÉ, VĚKOVÉ A EKONOMICKÉ ÚDAJE V JEDNOTLIVÝCH částí OBCÍ
rok 2007
Hlučín - severní
Obyvatelstvo Počet evidovaných osob celkem
2279
Z toho ženy
1171
Z toho muži
1108
Ve věku 0 – 14 let
384
Ve věku 60+
304
Ve věku 15-59
1591
Narozené v obci
1032
Ekonomicky
celkem
1021
aktivní
Vyjíždějící za prací
422
V zemědělství, lesnictví, rybolovu
3
V průmyslu a stavebnictví
405
Ve službách
427
Vyjíždějící žáci, studenti a učni
110
Hospodařící domácnosti
1030
Data převzata ČSÚ – statistický lexikon obcí 2007, 2013

%
51,4%
48,6%
16,8%
13,3%
69,8%
41,3%
0,3%
39,6%
41,8%

rok 2013
1934
983

%

změna
-345
-188
-157
-113
46
-278

271
350

50,83
49,17
14,01
67,89

883
226
0

25,59
0

-196
-3

378

42,81

-49

Mateřská škola – Severní – 4 třídy, cca 90 dětí
Řešené sídliště je sociálně stabilní oblastí pro bydlení s relativně promíšenou skladbou obyvatelstva. Dochází
k věkové obměně obyvatel sídliště. Jednotlivé bytové domy prošli nedávnou rekonstrukcí včetně zateplení. Projektem
regenerace veřejných prostor sídliště by mělo dojít k zatraktivnění a kultivaci prostředí, tak aby se stalo vyhledávanou
oblastí bydlení pro co nejširší sociální skupiny obyvatel a nedocházelo tak k nežádoucí homogenizaci sociální struktury.
V řešeném území bylo na základě průzkumů a rozborů zjištěno cca 170 zahrádek (165-178), které jsou rozmístěny po obvodu
sídliště. Další soukromé zahrady jsou u stávajících rodinných domů a u bytových domů (ul. Čs. armády).

8. POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU SÍDLIŠTĚ Z HLEDISKA STAVEBNĚ TECHNICKÉHO,
FUNKČNĚ PROVOZNÍHO A PROSTOROVÉHO.
7.2. POSOUZENÍ Z HLEDISKA VÝVOJE VĚKOVÉ A SOCIÁLNÍ SKLADBY OBYVATEL SÍDLIŠTĚ OKD - ZÁPAD
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ
Řešené území
Počet bytových domů
Počet rodinných domů
Počet domů ostatních
(MŠ, hospůdka, obchod, centrum)
Celkem domů

19,86 ha
87
29

Počet evidovaných osob celkem
Počet evidovaných bytových jednotek celkem
Trvale obydlených
Z toho v rodinných domech

1934 (2279 v roce 2007)
950 (977 v roce 2007)
910 (953 v roce 2007)
26

Počet bytových jednotek v BD celkem
Počet bytových jednotek v RD celkem
Počet pronajímatelných bytových jednotek
Počet soukromých/městských bytových jednotek
Počet osob na jeden byt

926 (údaj zjištěn při průzkumech 2020)
29 (údaj zjištěn při průzkumech 2020)
469 (údaj zjištěn při průzkumech 2020)
457 (údaj zjištěn při průzkumech 2020)
2,0

4
120
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8.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Jedná se o novou část města s různými urbanistickými strukturami (struktura rodinných domů, dvojdomů, bytových domů a
novodobé sídlištní struktury), které vznikly postupným vrstvením a vzájemným prorůstáním bez vzájemného respektování.
V řešeném území se nachází velmi odlišná měřítka staveb, někde s předělem, někde ve zcela „tvrdém“ kontaktu. Dále se zde
nachází volná nedefinovaná prostranství. Řešené území má nejasnou / nečitelnou urbanistickou strukturu, síť komunikací a obraz
sídla. V jihozápadní části oblasti je koncentrovaná monofunkční zástavba hromadných garáží. Sídliště je územně odděleno od
města stávající železnicí a ulicí. Čs. armády.
Po obvodu oblasti (sever, jih, západ) je vytvořen pás zahrádek pro obyvatele sídliště, který vytváří rušivý pohled na město při
příjezdu (nesourodé zástavby, různých výšek a materiálů).
Součástí řešeného území je točna autobusů a navazující dvě zastávky (Hlučín sídliště a Hlučín Petra Bezruče) na ul. Čs. armády.
V řešeném území se nachází vzrostlá výrazná zeleň. Některé ulice, chodníky a parkoviště jsou již obnoveny (např. parkoviště a
komunikace u MŠ Severní, ul. 1.máje a další).
První stavby v této oblasti byly postaveny v letech 1924-1927. Jedná se o 14 dvojdomů pro hornické penzisty (ul. Pekařská).
V letech 1948-1953 zde byla postavena nová kolonie pro horníky „Karla Marxe“ – 14 obytných bloků s 2-3 patrovou výstavbou.
Panelová zástavba na ulici severní s orientací obytného bloku sever – jih byla postavena mezi lety 1961 – 1970.
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Stávající sídliště OKD – západ se potýká s problémy, které jsou společné pro většinu sídlišť:
-

monofunkčnost
technické závady
nevyhovující řešení dopravy v klidu
nedostatek parkovacích míst
nekoncepční úpravy a nedostatek údržby volných ploch
morálně a technicky zastaralý mobiliář a osvětlení
nevyhovující stav a množství dětských hřišť a dalších sportovních aktivit

Značená parkovací stání
Neznačená parkovací stání
Celkem

235
194
429

Garáže

172

Vypočtená potřeba parkování dle ČSN 736110
Potřeba parkování pro jednotlivé byty 694 míst (byty do 100 m2 - 463, garsonky 463)
Parkování návštěv 97 míst (na 20 obyvatel 1 místo)
Parkování mateřská škola 18 míst (1 místo na 5 dětí)
Celková potřeba lokality dle ČSN: 809 míst

8.2. POSOUZENÍ STAVU DOPRAVY (PARKOVÁNÍ)
SILNIČNÍ DOPRAVA
Stávající stav připojení řešené lokality na ul. Čs. armády (silnice II/469) je vyhovující. Všechny tři dopravní napojení (ul. Boženy
Němcové, Jana Nerudy a Severní) mají vyhovující šířkové uspořádání a dobré rozhledové poměry
VEŘEJNÁ DOPRAVA
Obsluha území je zajištěna městskou hromadnou dopravou. Nejbližší zastávka autobusu „Petra Bezruče“ a „Hlučín sídliště“ se
nachází na ulici Čs. armády v docházkové vzdálenosti do 300m.
Problematické je umístění zastávek směrem do města, kde nejsou vytvořeny zálivy a autobusy parkují přímo na silnici II/469, čímž
při zastavení brání plynulému provozu.
Dle sdělení zástupců města je také problematická točna autobusů (parametry) a zastávka hned za točnou „Hlučín
sídliště“. V projektu bude prověřeno umístění zastávky přímo v prostoru točny a možné rozšíření točny autobusů.
Linky autobusů 56, 75, 290, 292
56 (DPO) – Hlučín sídliště – Křižíkova (23 spojů/den)
75 (ČSAD Havířov a.s.) – Hlučín sídliště – Poruba U Nemocnice (45 spojů/den)
290 (ČSAD Havířov a.s.) – Hať točna - Hlučín sídliště – Sad B. Němcové (26 spojů/den)
292 (ČSAD Havířov a.s.) – Muglinovská - Hlučín sídliště – Strahovice, kaple (23 spojů/den)

8.3. POSOUZENÍ STAVU ZELENĚ
Zeleň v řešeném území je charakteristická velkým podílem vzrostlých stromů. Keře jsou použity převážně v blízkosti obytných
domů, případně se objevují jako zbytky tvarovaných živých plotů. Z kompozičního hlediska je významná alej lemující ulici Boženy
Němcové, vzrostlá zeleň v parku SNP a parku J. Fučíka, v prostoru vnitrobloků se jedná o skupiny stromů případně solitéry.
Stávající zeleň v řešeném území je ve zhoršeném zdravotním stavu, druhové složení a kompoziční řešení je nevhodné a
plochy nejsou schopny dostatečně plnit požadované funkce veřejné zeleně. Kosterní dřeviny v části území jsou tvořeny
nevhodnou krátkověkou dřevinou (jasan – Fraxinus ornus), postupně dožívají a budou v budoucnu vyžadovat významný zásah ve
formě jednorázové obnovy kostry zeleně za použití dlouhověkých domácích listnatých dřevin. V území se však vyskytují také
významné vzrostlé dřeviny, které je nutné chránit. Z hlediska druhového složení převažují lípy (Tilia cordata), břízy (Betula
pendula) a jasany (Fraxinus ornus). Nevhodně použité jehličnany (Picea abies, Picea pungens) ve špatném zdravotním stavu by
měly být postupně nahrazovány domácími listnatými dřevinami. Keřové patro je pouze nahodilé, často se vyskytují nevhodné
pokryvné výsadby jalovce (Juniperus x media, Juniperus sabina, …), které je nutné postupně odstraňovat.
Zeleň je zpracována v samostatné tabulkové části - příloha č.2 – zjednodušený pasport zeleně. Graficky je daná problematika
zobrazena ve výkrese č. A.8 – Výkres zeleně.

Vlaková stanice je v docházkové vzdálenosti 400 – 850 m jihovýchodně od řešeného území.

8.4. POSOUZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Podél ulice Čs. armády je vedena mezinárodní cyklostezka č.5 Jantarová stezka.

Pro projekt regenerace sídliště Hlučín OKD západ byly použity data správců sítí poskytnuté městem Hlučín. Stav technické sítí
bude prověřen po projednání projektu se správci jednotlivých sítí. Inženýrské sítě jsou zakresleny ve výkrese č.A.5 Situace
technická infrastruktura.

PĚŠÍ DOPRAVA
Přístup do území pro pěší je řešen jenom z ulice Čs. armády. Mezi centrem Hornická a západní částí sídliště OKD ul. Jana
Nerudy je zřízen semafor pro přecházení pěších přes silnici II/469. V řešeném území se nachází několik chodníků napříč územím
a v parku J.Fučíka a parku SNP. Přístup do krajiny je z řešeného území minimální – severně je trasován chodník/cyklostezka do
Darkoviček a účelová cesta „Vařešinky“ k Rothschildovým studním.
PARKOVÁNÍ
Analýzou parkování v území byl zjištěn počet stání v území roztříděný do uvedených kategorií (viz tabulka). Celkový zjištěný počet
parkovacích míst je 429. V řešeném území se dále nachází 194 neoznačených tolerovaných parkovacích míst. Na západní straně
řešeného území se nachází hromadné a řadové garáže s kapacitou cca 172 míst. Většinu garáží vlastní soukromé osoby a 2
garáže vlastní Město Hlučín. Celkový zjištěný počet parkovacích míst se započtením částí garážových stání je 601.
Při odhadu cca 926 bytových jednotek vychází na jednu bytovou jednotku 0,64 parkovacího stání.

Seznam správců sítí a dotčených orgánů, s kterými bude projekt regenerace sídliště projednán.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cetin
UPC
Hlucin.net
M.Janík
Vodafone
České radiokomunikace
ČEZ Distribuce
ČEZ ICT
RWE
Veolia průmyslové služby a.s.
Teplo Hlučín
TS Hlučín
Vodovody a kanalizace Hlučín
Hasiči
Policie ČR

Parkování-bilance
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9. POSOUZENÍ Z HLEDISKA URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ
Jedná se o novou část města s různými urbanistickými strukturami (struktura rodinných domů, dvojdomů, bytových domů a
novodobé sídlištní struktury), které vznikly postupným vrstvením a vzájemným prorůstáním bez vzájemného respektování.
V řešeném území se nachází:
14 dvojdomů (28 RD)
1 volně stojící rodinný dům
3 čtyřpodlažní deskové domy se sedlovou střechou (ulice Boženy Němcové) – 12 BD
4 čtyřpodlažní bytové domy se sedlovou střechou v parku J.Fučíka (ul. Severní a 1.máje) – 4BD
8 čtyřpodlažní deskové domy se sedlovou střechou (ulice Jana Nerudy, Příční, Krátká, Jarní a Severní) – 27 BD
2 třípodlažní bytové domy se sedlovou střechou (ulice Jana Nerudy) – 7 BD
8 dvoupodlažních deskové domy se sedlovou střechou (ulice Jarní) – 20 BD
7 pětipodlažních deskových panelových domů s plochou střechou (ul. Severní) – 17BD
4 volně stojící solitérní objekty (MŠ – 2NP plochá střecha, OV – 1NP plochá střecha ul. Severní, Hospůdka u Dany – 1NP plochá
střecha ul. Severní, Apoštolská církev - 1NP sedlová střecha ul. 1.máje)
172 hromadných garáží – 1np, plochá střecha (ul. Severní – jih)

10. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ
V řešeném území byly na základě průzkumů a rozborů definovány následující problémové jevy:
ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI
A.

URBANISMUS
• Chybějící hierarchie veřejných prostor
• Monofunkčnost urbanistické struktury
• Čitelnost a ukončení kompoziční osy u BD na ul. B. Němcové
B.
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
SILNIČNÍ DOPRAVA
• parkování (množství, stav povrchů)
• prostorové uspořádání komunikací a parkovacích míst (šířky, délky, sklony atp.)
• odvodnění zpevněných ploch
• technická zastaralost obrubníků a zpevněných ploch
• hluk z venkovních ploch a dopravy
• monofunkčnost soukromých garáží

Celkem je v řešeném území 120 domů a 172 garáží. Počet evidovaných bytových jednotek V BD je 926 v RD 29.
CELKEM cca 955 BYTOVÝCH JEDNOTEK V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ. V řešeném území bydlí cca 1934 osob.
V řešeném území se nachází velmi odlišná měřítka staveb, někde s předělem, někde ve zcela „tvrdém“ kontaktu. Např. ulice
Pekařská s jednopodlažními objekty a obytným podkrovím a navazující čtyřpodlažní zástavba na ul. Jana Nerudy, kde jsou
situovány polyfunkční domy se sedlovou střechou.
V řešeném území se nachází volná nedefinovaná prostranství. Řešené území má nejasnou / nečitelnou urbanistickou strukturu,
síť komunikací a obraz sídla. V jihozápadní části oblasti je koncentrovaná monofunkční zástavba hromadných garáží. Sídliště je
územně odděleno od města stávající železnicí a ulicí. Čs. armády. Po obvodu oblasti (sever, jih, západ) je vytvořen pás zahrádek
pro obyvatele sídliště, který vytváří rušivý pohled na město při příjezdu (nesourodé zástavby, různých výšek a materiálů).
Přístup pro pěší do krajiny je z řešeného území minimální – severně je trasován chodník / cyklostezka do Darkoviček a účelová
cesta „Vařešinky“ k Rothschildovým studním. Sídliště je ze severu a západu obklopeno zemědělskou krajinou. Problematická je
točna autobusů svými parametry a umístěním zastávky hned za točnou „Hlučín sídliště“. V projektu bude prověřeno umístění
zastávky přímo v prostoru točny a možné rozšíření točny autobusů. Počet neoznačených tolerovaných míst v řešeném území
je 190.
Řada bytových domů prošla v nedávné době rekonstrukcí vnějšího pláště, výplní otvorů atd. Realizované úpravy jsou řešeny
individuální cestou. Přízemí většiny bytových domů je osazeno cca 1,0 m nad terénem. Bytové domy jsou podsklepeny s bočními
východy na terén.
Předprostoru mateřské školy dominuje dopravní stavba komunikace s obratištěm a parkovacími místy, bez vytvoření pobytového
veřejného prostoru.
První stavby v této oblasti byly postaveny v letech 1924-1927. Jedná se o 14 dvojdomů pro hornické penzisty (ul. Pekařská).
V letech 1948-1953 zde byla postavena nová kolonie pro horníky „Karla Marxe“ – 14 obytných bloků s 2-3 patrovou výstavbou.
Panelová zástavba na ulici severní s orientací obytného bloku sever – jih byla postavena mezi lety 1961 – 1970.
Urbanistická struktura je převážně monofunkční a je tvořena 87 bytovými domy. Prostor mezi domy je využíván střídavě pro
dopravní obsluhu nebo pro rekreační využití (park – louka - meziprostor). Celé řešené území vykazuje znaky morálního a
technického zastaralého prostoru (zpevněné plochy, parkování, mobiliář, osvětlení, dětská hřiště apod). Chybí pobytové –
sportovní aktivity ve veřejném prostoru. Část komunikací (1.máje, B.Němcové) byla již rekonstruována, nově bylo upraveno
sportovní hřiště na ul. B. Němcové.
Mezi zjištěné hodnoty řešeného území patří: umístění sídliště v zeleni, nachází se zde hodnotná vzrostlá zeleň a dostatek
pobytových zelených ploch (alej na ul. B. Němcové, park SNP a J.Fučíka. Nové hřiště a parkoviště na ul. 1.máje. Pro obyvatele
sídliště je přínosná dobrá dostupnost centra města a napojení území na veřejnou dopravu (autobus, vlak)
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PĚŠÍ DOPRAVA
• místy prošlapané pěšiny v území
• chybějící pěší propojení podél garáží a kolem zahrádkářských osad
• odvodnění zpevněných ploch
• technická zastaralost obrubníků a zpevněných ploch
• chybějící vycházkový okruh
• chybějící propojení s krajinou
CYKLISTICKÁ DOPRAVA
• chybějící navazující cyklistické trasy, okruh

C.

D.
E.
F.

G.

MHD
• chybějící záliv MHD směrem do města (plynulost dopravy)
• prověřit točnu autobusů
ZELEŇ
• zanedbaný zdravotní stav zeleně (přestárlá zeleň)
• kvalita a stav parkových a odpočinkových ploch
• nedostatečná údržba zeleně
• stromy alergeny – lípa a bříza
REKREACE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
• absence zázemí pro aktivity dětí, mládeže a seniorů
• pejskaři - absence výběhu/cvičiště pro psy, psí exkrementy
MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ
• morální zastaralost a malé množství herních prvků a mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a další.).
• velké množství sušáků na prádlo, klepačů na koberce a sloupků.
TECHNICKÁ A VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
• veřejné osvětlení (morální zastaralost, nízká intenzita osvětlení, malé množství svítidel, v některých místech absence
svítidel).
• sběrná místa tříděného dopadu (organizace, nepořádek)
SOCIÁLNÍ PROBLÉMY, BEZPEČNOST
• shromažďování nerezidentů sídliště
• opilý občané (park SNP)
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11. DEFINICE A POPIS PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ
ZPEVNĚNÉ PLOCHY
POPIS
1.

OBRUBNÍKY
V řešeném území je v několika lokalitách identifikován
propadlý, vychýlený obrubník.

2.

PROŠLAPANÉ PĚŠINY
V řešeném území je identifikováno několik využívaných
vyšlapaných pěšin – absence chodníku.

3.

CHODNÍK KONČÍCÍ V SILNICI
Některé chodníky jsou ukončeny na ulici.

FOTOGRAFIE

ul. Severní

ul. Severní
4.

KVALITA POVRCHŮ
Velké množství zpevněných ploch vykazuje defekty ve
formě nerovností – propadlé místa, povrchy jsou
rozřezané po rekonstrukci sítí atp.

ul. Čs. Armády (v roce 2020 provedena nová výsadba)

ul. Severní (zahrádkářská lokalita)
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ul. Severní
ul. 1.máje

ul. Boženy Němcové

ul. 1.máje
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MOBILIÁŘ
POPIS
1. LAVIČKY
Nepoužitelné lavičky – torza.
Morální a funkční zastaralost.

3.
FOTOGRAFIE

OSVĚTLENÍ
Nefunkční osvětlení. Vzdálenost osvětlovacích těles.
Morální a funkční zastaralost. V některých místech
chybí osvětlení úplně.

ul. Boženy Němcové

ul. Jarní
4. SUŠÁKY PRÁDLA
Přežité vybavení sídliště z doby vzniku sídliště.

ul. Boženy Němcové
2.

ODPADKOVÉ KOŠE
Nízký standard prvků mobiliáře z hlediska estetické a
užitné kvality. Morální a funkční zastaralost.

ul. Boženy Němcové

ul. Čs. Armády
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5.

SLOUPKY
Přežité vybavení sídliště z doby vzniku sídliště.

7.

PÍSKOVIŠTĚ
Morální a funkční zastaralé pískoviště.

8.

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Kontejnery jsou umístěny podél vnitřních komunikací.
Kontejnery jsou volně umístěny na částečně
zpevněných plochách. Prostor pro kontejnery je
stavebně vymezen technicky zastaralým plechovým
přístřeškem.

ul. Boženy Němcové

ul. Severní
6.

KLEPAČE NA KOBERCE
Přežité vybavení sídliště z doby vzniku sídliště. Dnes
slouží jako náhrada za herní prvky pro teenageri.

ul. Jarní
9. UMÍSTĚNÍ MOBILIÁŘE
Jednotlivé nové kusy mobiliáře – např. lavičky jsou umístěny
náhodně nekoncepčně doprostřed volné zelené plochy bez
přístupu.

ul. Severní
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10. HŘIŠTĚ
Morální a funkční zastaralost hřiště i mobiliáře.

ul. Severní
BARIÉRY
POPIS
1. VSTUPNÍ SCHODY
Vstupy u bytových domů jsou přístupné přes dva
schodišťové stupně v prostoru chodníku. Schody jsou kryty
stříškou nad vstupem. Tato úprava je dána datem vzniku
objektů.

FOTOGRAFIE

ul. Severní
2.

SCHODY U CHODNÍKŮ

ul. Severní

ul. Severní
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3. ZÁBRADLÍ U PŘEDZAHRÁDEK BYTOVÝCH DOMŮ
Nevzhledné, kovové zábradlí sloužící pro oddělení travnaté
plochy předzahrádky s chodníkem.

ZELEŇ
1. NEUDRZOVANÉ
TRAVNATÉ
PLOCHY
PŘEDZAHRÁDEK BYTOVÝCH DOMŮ
Zanedbaný travnatý prostor předzahrádek s nefunkčními
lavičkami.

ul. Severní
ul. Severní
2.

NEUDRŽOVANÁ
DOMŮ

ZELEŇ

OKOLO

BYTOVÝCH

DOPRAVA
POPIS
1. PARKOVÁNÍ
Různorodý materiál parkovacích míst – zatravňovací dlažba
s asfaltem. Nedostatečná délka dlažby, parkovací místo
vyznačeno na asfaltu.

ul. 1.máje

ul. Severní
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

12. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ÚPRAV

BLUDNÝ BALVAN
Bludný balvan nebo též eratický balvan (eratikum) je označení balvanů až obrovských horninových bloků přinesených
ledovci (jako součást jejich morén) a zbylých po jejich odtáni. Jsou důležitými ukazateli původu a cesty ledovce (některé bludné
balvany nalezené u nás pocházejí například ze skandinávských granitoidů). Přívlastek „bludné“ získaly kvůli svému exotickému
složení, které bylo zjevně odlišné od geologického podloží, na němž se bludné balvany vyskytovaly. Velikost bludných balvanů
dosahuje řádově decimetrových až metrových rozměrů, hmotnost v průměru několika tun.
BLUDNÉ BALVANY V HLUČÍNĚ
V roce 1958 nalezl V. Kroutilík v pískovně na východním okraji Hlučína, v místech dnešního sídliště Rovniny, celkem 33
bludných balvanů. Největší balvan z rovninské pískovny o velikosti 220 x 206 x 140 cm se dnes nachází v parku sídliště OKD u
ulic Krátká a Květná v Hlučíně. Tvoří jej hrubozrnná žula z oblasti Småland v jihovýchodním Švédsku. Hornina se vyznačuje
modře zbarveným křemenem, což je nápadný, ačkoliv ne vždy přítomný znak smålandských žul. Druhým balvanem na sídlišti
OKD v ulici Severní je balvan červené ortoruly švédského nebo finského původu, velký min. 195 x 150 x 90 cm.

Cílem projektu je vytvořit kultivovaný prostor, který by zlepšil podmínky pro bydlení a život obyvatel na sídlišti Hlučín OKD - západ.
Důvodem je potřeba logického a koncepčního uspořádání daného prostoru, řešení dopravy včetně dopravy v klidu, včetně řešení
úprav veřejných ploch a souvisejícího vybavení. Projekt bude sloužit jako podklad pro další projektové stupně a následnou
realizaci v této lokalitě.
ZÁKLADNÍ BODY K ŘEŠENÍ
1.) LEPŠÍ NABÍDKA PRO VENKOVNÍ AKTIVITY:
 REVITALIZACE STÁVAJÍCÍCH PARKŮ
 VYCHÁZKOVÁ OKRUŽNÍ TRASA S POBYTOVÝMI MÍSTY
 PODMÍNKY PRO POBÝVÁNÍ „NA ZÁPRAŽÍ“ BYTOVÝCH DOMŮ
 (DOSTUPNÁ MÍSTA PRO VENČENÍ PSŮ)
 REKREAČNÍ PROPOJENÍ DO KRAJINY
2.) ŘEŠENÍ DOPRAVY
 DOPLNĚNÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ
 ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ A CYKLISTŮ
 KULTIVOVAT PROSTOR ŘADOVÝCH GARÁŽÍ – DOPLNIT PARKOVACÍ STÁNÍ A ZELEŇ
3.) MÍSTNÍ CENTRUM
 VYTVOŘENÍ UCELENÉ ZÓNY S PŘEDNOSTÍ CHODCŮ
 DOPLNĚNÍ MÍST PRO POSEZENÍ
 PODPORA OBCHODU A SLUŽEB V PŘÍZEMÍ DOMŮ
4.) PESTRÁ SKLADBA ZELENĚ
 PODPORA A ZACHOVÁNÍ ZAHRÁDEK PO OBVODU SÍDLIŠTĚ
 POBYTOVÉ TRÁVNÍKY S INTENZIVNÍ ÚDRŽBOU
 KVĚTINOVÉ LOUKY S MÉNĚ ČASTÝM SEČENÍM
 TRVALKOVÉ ZÁHONY
 DOSADBA STROMŮ PRO LEPŠÍ MIKROKLIMA

Na základě analýz (studium podkladů a terénní průzkum) i setkání se zástupci jednotlivých odborů města a osadního výboru jsme
definovali následující cíle řešení:

bludný balvan v parku SNP

bludný balvan v parku J. Fučíka

POČET KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ
Kontejnerová stání jsou v řešeném území rozdělena na 2 kategorie – vyhrazená, nevyhrazená.
Dále se dělí na velká (3 a více kontejnerů, popelnic) a malá stání (1-2 kontejnery, popelnice).
Počet vyhrazených kontejnerových stání
z toho velkých
malých
Počet nevyhrazených kontejnerových stání
z toho velkých
malých

11
10
1
25
10
15

Celkem

36 kontejnerových stání v řešeném území.
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1.) Stanovit jasný účel pro jednotlivé části území – v území s poměrně intenzivní zástavbou je třeba využít potenciál
veřejných prostranství
2.) Zajistit pro obyvatele parkovací místa, vytipovat nová místa, zvýšit bezpečnost chodců.
3.) Doplnit novou vycházkovou trasu po obvodu sídliště. Lepší pěší prostupnost v území.
4.) Zajistit bezpečný pohyb cyklistů v území zřízením Zóny 30 nebo Obytné zóny (s výjimkou ulice ČS. armády, kde
je/měl by být samostatný cyklopruh.
5.) Ochrana a rozvoj kvality bydlení. U vstupů do bytových domů vytvořit či zlepšit podmínky pro posezení a sousedská
setkávání. Přízemním bytům nabídnout vybudování terasy a předzahrádky
6.) Podpořit rozvoj CENTRA JANA NERUDY, vytvořením ucelené zóny s předností chodců, místy pro posezení a podporou
obchodu a služeb v přízemí domů
7.) Vytvořit místo pro setkávání před MŠ
8.) Řešit bezbariérovost domů (venkovní výtah)
9.) PARKY – navrhnout sadové úpravy, řez, novou výsadbu, sečenou sít pěšin, využívané pěšiny - štěrkový trávník, obnovit
a doplnit vybavení.
Park SNP – klidový park pro všechny (posezení pod lipami)
Park J.Fučíka (přejmenovat) – bezbariérový park pro seniory (cvičební prvky, lavičky, altán, pergola)
10.) Nová výsadba, trvalky, květné louky
11.) Vyhradit v rámci sídliště dostupná místa pro venčení psů
12.) Ochrana hodnotné zeleně a zelených ploch – kácení navrhnout jen v případě dožívajících nebezpečných a
nevhodných stromů.
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13.) Větší nabídka míst pro pobývání a venkovní aktivity – možnost trávit čas venku „před domem“ je pro kvalitu bydlení
zásadní, vytvořit soustředěné sportovní aktivity pro všechny věkové kategorie, navrhnout v rámci sídliště dětská hřiště,
aktivity pro seniory i teenagery.
14.) Garáže – sjednotit (předepsat barevnost fasády a vrat), definovat pojezdové plochy, v rámci prostoru vytipovat místo pro
parkování, zeleň

13. TABULKOVÁ ČÁST
Příloha č.1 - Vlastnické vztahy – seznam pozemků
Příloha č.2 – Zjednodušený pasport zeleně
Příloha č.3 – Fotodokumentace
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
1. CÍLE V POŘADÍ PODLE NALÉHAVOSTI, KE KTERÝM POVEDE REALIZACE ZÁMĚRŮ
PROJEKTU
Koncepčním urbanistickým návrhem byly splněny cíle projektu. V řešeném území byl návrhem vytvořen kultivovaný prostor, který
zlepšuje podmínky pro bydlení a život obyvatel na sídlišti Hlučín OKD - západ. Daný prostor byl logicky a koncepčně uspořádán.
V řešeném území byla řešena nevyhovující dopravní situace včetně dopravy v klidu. Dále byly řešeny úpravy veřejných ploch a
bylo navrženo související vybavení a mobiliář, včetně veřejného osvětlení. Projekt bude dále sloužit jako podklad pro další
projektové stupně a následnou realizaci v této lokalitě.
NAPLNĚNÍ STANOVENÝCH CÍLŮ ŘEŠENÍ
1.) Jasný účel pro jednotlivé části území – v území s poměrně intenzivní zástavbou byl využit potenciál veřejných
prostranství.
Řešené území v návrhu dělíme na lokality, které se odlišují svým charakterem – centrum jana Nerudy, předprostor MŠ,
vnitrobloky, předprostory BD, parky, okružní trasa s pobytovými místy, sportovní areál apod.
Tyto lokality dále dělíme z hlediska užívání na veřejné prostory a poloveřejné prostory. Mezi veřejné prostory byla
zařazena okružní trasa po obvodu sídliště, která nabízí místa pro zastavení, pro pobytové aktivity a místa pro setkávání.
Dále centrum Jana Nerudy, dva klidové parky, sportovní areál u objektu apoštolské církve a další. Před jednotlivými
bytovými domy byly pomocí živých plotů vymezeny poloveřejné prostory, které budou sloužit především obyvatelům
přilehlých domů. Pro spodní byty byly navrženy soukromé předzahrádky přístupné přímo z bytů, které přispějí ke kontrole
navazujících veřejných a poloveřejných prostor.
2.) Dostatek nových parkovacích míst – v území byly navrženy nové parkoviště a parkovací plochy, stávající parkovací
plochy byly upraveny v souladu s platnou legislativou.
V návrhu projektové dokumentace bylo vymezeno o 56 parkovacích míst více oproti stávajícímu stavu (výhledově ve
variantě 2 bylo navrženo o 166 parkovacích míst více na úkor stávající zeleně a zásadnějších úprav.)
V projektové dokumentaci byla navržena opatření pro regulaci rychlosti jízdy vozidel a to zejména příčné zpomalovací
prahy, zúžení komunikace, jednosměrný provoz, přednost zprava, apod.
Pro parkování před MŠ bylo vymezeno 10 parkovacích míst (typu K+R), kde pomocí dopravního značení bude omezena
doba parkování pro rezidenty.
3.) Vycházková trasa po obvodu sídliště – v území po obvodu sídliště byla vymezena vycházková trasa s pobytovými
místy a místy pro hry dětí. Tato trasa nabídne procházku v klidném prostředí okrajových zelených ploch sídliště s dalším
napojením do krajinného zázemí města. Navržená trasa zlepší pěší prostupnost v území.
4.) Bezpečný pohyb cyklistů v území – všechny komunikace uvnitř řešeného území jsou řešeny jako zklidněné – tj. tzv.
„zóna 30“ nebo obytná zóna. (s výjimkou ulice ČS. armády, kde by měl být zřízen samostatný cyklopruh/ cyklostezka)
5.) Ochrana a rozvoj kvality bydlení – řešené území má lokální charakter a bude sloužit především místním obyvatelům. U
vstupů do bytových domů jsme vytvořili či zlepšili podmínky pro posezení a sousedská setkávání. Přízemním bytům
navrhujeme nabídnout vybudování terasy a předzahrádky.
6.) Podpořit rozvoj CENTRA JANA NERUDY – v řešeném místě jsme vytvořili ucelenou zónu s předností chodců, místy pro
posezení a podporou obchodu a služeb v přízemí domů. Návrh vytváří podmínky pro rozvoj centra, nicméně respekt
k nedávno provedeným úpravám veřejného prostranství je určitým omezením. V návaznosti na nově vydlážděné
chodníky a výsadbu stromů je navrženo celkové dopravní zklidnění prostoru. Vozovka je v dané části zvýšena do úrovně
chodníku a zařazena do režimu Obytné zóny – s předností chodců. Současně jsou dopravní plochy redukovány ve
prospěch ploch pobytových. Dále je navržena výsadba stromů na nároží ulic 1. máje, Pekařské a Jana Nerudy.
7.) Předprostor MŠ - návrhem byl vytvořen pobytový, dopravně zklidněný prostor pro předškolní děti a jejich rodiče,
odpovídající významu budovy. Dopravní funkce byla redukována.
8.) Řešit bezbariérovost domů (venkovní výtah) – u dvou bytových domů byl doplněn venkovní výtah dle zpracovaných
projektů. Většina vstupů do bytových domů je řešeno bariérově, domy jsou osazeny cca 1m nad stávajícím terénem.
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9.) PARKY – v projektu jsou navrženy sadové úpravy, zdravotní řezy stávajících významných stromů, nová výsadba, nové
pěšiny a trasy, nově navrženo vybavení parků - mobiliář. Zvážit instalaci kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti.
Park SNP (doporučujeme přejmenovat) – byl navržen jako klidový park pro všechny (posezení pod lipami)
Park J.Fučíka (doporučujeme přejmenovat) – navržen jako bezbariérový park pro seniory (cvičební prvky, lavičky, altán,
pergola)
10.) V řešeném území byla navržena nová výsadba, trvalkové a cibulové záhony a květné louky
11.) Dostupná místa pro venčení psů – v řešeném území byla vytipována dvě místa vhodná pro venčení psů. Psí louka
v severní části řešeného území je navržena u silnice II/469 směrem na Darkovičky, kde začíná vycházková trasa do
krajiny. Druhá psí louka je součástí vycházkové cesty kolem sídliště a je navržena pod mateřskou školou.
12.) Ochrana hodnotné zeleně a zelených ploch – kácení je navrženo jen v případě dožívajících nebezpečných a
nevhodných stromů; po zvážení výjimečně pak tam, kde návrh nabízí výrazný přínos a řeší nedostatečnou dopravní
situaci a nedostatek parkovacích míst. Návrh se zabýval možnostmi hospodaření s dešťovou vodou v území zasakování na pozemcích navazujících na zpevněné plochy. Kvalita i kvantita zeleně se návrhem zvyšuje.
13.) Větší nabídka míst pro pobývání a venkovní aktivity – stávající vybavení sídliště (mobiliář, dětská hřiště, osvětlení
atp.) jsou již morálně a technicky zastaralé. V návrhu projektu navrhujeme nový mobiliář, nové pěší komunikace, včetně
míst pro setkávání, dětských hřišť apod., které umožní trávit čas venku a tím zvýší kvalitu bydlení obyvatel. V jižní části
území jsme vytvořily soustředěné sportovní aktivity pro všechny věkové kategorie (ul. Boženy Němcové a ul. 1.máje).
V parku J.Fučíka byly koncentrovány aktivity pro seniory (cvičební stroje, pétanque, místa pro setkávání – lavičky, altán
atp.
14.) Garáže – monofunkční prostor garáží byl řešen ve dvou variantách. Ve variantě 1 je prostor kolem garáží upraven
návrhem nové komunikační sítě, včetně vymezení nových parkovacích ploch. Zbývající plochy byly navrženy v povrchu
štěrkový trávník, který umožňuje pojezdovou funkci a současně umožňuje vsak dešťových vod. Podél ulice Severní je
navržena stromová alej ke změkčení přechodu mezi obytnými domy a garážemi. Doporučujeme sjednotit nebo předepsat
barevnost fasády a vrat jednotlivých garáží. Motivovat majitelé k sjednocení vzhledu garáží.
Ve variantě 2 (max) jsou garáže nahrazeny podzemním parkovištěm a sklepními boxy. Nad parkovištěm jsou v souladu
s platným ÚP navrženy 4 bytové domy se zklidněnými vnitrobloky. Toto řešení si vyžádá přeložení stávajícího el. vedení
VN a trafostanice.

Příklady řešení
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SPLNĚNÍ CÍLŮ DLE NALÉHAVOSTI
Dle průzkumů a rozborů území, setkání s představiteli města a představiteli osadního výboru bylo zjištěno, že nejnaléhavějším
problémem na sídlišti je chybějící vycházková trasa, nedostatečné množství pobytových míst a zastaralá dětská hřiště, zhoršený
stav zpevněných ploch kolem garáží a na ul. Jana Nerudy, nedostatečné množství a kvalita městského mobiliáře, chybějící aktivity
pro seniory, nedostatečné množství, kvalita zeleně (přestárlé stromy, nedostatečná údržba zeleně), nevyužité sportovně rekreační
možnosti území, kapacita a povrch parkovacích míst.
Mezi priority a první opatření, které je nutné z hlediska dopravní bezpečnosti řešit patří:
- Návrh vodorovného dopravního značení na mostu frekventované ul. Čs. armády (II/469), zřízení odbočovacích pruhů a
cyklistických piktogramů.
- zřízení okružní křižovatky při vjezdu do města (ul. Severní, Čs. armády a Hornická (Var.2 max)
- zřízení zastávky autobusů v místě točny autobusů
- zřízení autobusového zálivu (zastávka P. Bezruče)
- návrh cyklostezky podél ulice ČS. armády, rozšířením stávajícího chodníkového tělesa na š.3 m pro společný pohyb chodců a
cyklistů (Var.2 max)
Tyto opatření se částečně nacházejí mimo pozemky města Hlučín, vlastníkem je Moravskoslezský kraj.
Na základě analytické části, setkání s představiteli města, představiteli osadního výboru a naléhavosti byla stanovena etapizace:
I.etapa – severní část řešeného území – VYCHÁZKOVÁ TRASA s pobytovými místy (plocha 10 952 m2)
II.etapa – západní část řešeného území – VYCHÁZKOVÁ TRASA s pobytovými místy (plocha 8 422 m2)
III.etapa – jižní část řešeného území – VYCHÁZKOVÁ TRASA s pobytovými místy (plocha 9 922 m2)
IV.etapa – jižní část řešeného území – SPORTOVNÍ AREÁL na ul. B. Němcové (plocha 6341 m2)
V.etapa – západní část řešeného území – zpevněné plochy kolem GARÁŽÍ a parkování na ul. Severní (plocha 7515 m2)
VI.etapa – jihozápadní část řešeného území – Regenerace PARKU J.Fučíka – aktivity pro seniory, posezení, předprostory
bytových domů (plocha 9285 m2)
VII.etapa – severovýchodní část řešeného území – zřízení autobusové ZASTÁVKY v místě točny autobusů (plocha 2683 m2)
VIII.etapa – střední část řešeného území – úprava VNITROBLOKU a předprostoru bytových domů na ul. Květné a Krátké
(plocha 5957 m2)

Ulice Pekařská s navazujícím okolím je zařazena do stabilizované plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech
městské a příměstské.
Bytový dům s restaurací (centrum na ul. Jana Nerudy) a bytový dům s obchodním parterem jsou součástí stabilizované plochy
určené pro SM – plochy smíšené obytné – městské.
Mateřská škola (ul. Severní) je součástí stabilizované plochy určené pro OV – plochy občanského vybavení - veřejná
infrastruktura.
Zelená zatravněná plocha (Ul. Jarní) je součástí stabilizované plochy určené pro PZ – veřejná prostranství s převahou
nezpevněných ploch (veřejná zeleň).
Hlavní dopravní kostra ulice B. Němcové a ul. Severní je součástí stabilizované plochy PV - veřejná prostranství s převahou
zpevněných ploch.
Budova hospůdky (ul. Severní) je součástí stabilizované plochy určené pro OK – plochy občanského zařízení – komerční
zařízení.
Zahrádkářské kolonie na severu a jihu řešeného území jsou součástí stabilizované plochy určené pro RZ – rekreace –
individuální – zahrádkářské osady.
Silnice II/469 (ulice Čs. armády)je součástí stabilizované plochy určené pro DS – dopravní infrastruktura – silniční.
Železniční trať je součástí stabilizované plochy určené pro DZ – dopravní infrastruktura – drážní (železniční).
Řadové garáže podél ulice Severní a plocha před nimi je součástí přestavbové plochy P1.1 BH – bydlení hromadné –
v bytových domech.
Plocha točny autobusů (ul. Severní, Čs. armády) je součástí zastavitelné plochy Z1.20 plochy určené pro OK - plochy
občanského zařízení – komerční.
Plocha zahrádek na západním okraji řešeného území je součástí zastavitelné plochy Z1.3 plochy určené pro BH – bydlení
hromadné – v bytových domech.
Ve výkrese I.B.b2) Hlavní výkres – koncepce dopravy a technické infrastruktury je zakreslen návrh okružní křižovatky silnice II/469
s ul. Severní, Čs. armády a Hornická na sídlišti Hlučín – OKD. Mimo řešené území po obvodu sídliště je trasován návrh obchvatu
města (silnice I.třídy) a západně od řešeného území návrh silnice II.třídy.
Z územního plánu města Hlučín nevyplývají pro řešené území žádné limity využití území, kromě ochranných pásem stávajících
inženýrských sítí.
Navržené řešení projektu Regenerace veřejného prostrantství na sídlišti OKD – západ je vouladu s platnou územně
plánovací dokumentací.

IX.etapa – střední část řešeného území – ÚPRAVA CENTRA JANA NERUDY (plocha 8087 m2)
X.etapa – střední část řešeného území – Regenerace PARKU SNP (plocha 5181 m2)
XI.etapa – severní část řešeného území – úprava prostoru před BD na ul. Severní (plocha 5181 m2)

SETKÁNÍ S OBČANY
Setkání s občany proběhne dne 15.10.2020 v rámci akce kulatý stůl. Diskuzi bude moderovat Mgr. Martin Nawrath.

XII.etapa – jižní část řešeného území – Regenerace PARKU na nároží ul. B. Němcové a ČS. armády (plocha 1092 m2)
XIII.etapa – severní část řešeného území – předprostor MŠ (plocha 1743 m2)
XIV.etapa – severní část řešeného území – úprava ulice Severní plus předprostory BD (plocha 8699 m2)
XV.etapa – východní část řešeného území – úprava ulice Čs. armády (plocha 10234 m2)

ZHODNOCENÍ NÁVRHU VE VZTAHU K PLATNÉMU ÚZEMNÍMU PLÁNU
Územní plán města Hlučína, vydalo Zastupitelstvo města Hlučína usnesením č. 25/3a v souladu s ustanovením § 54 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
ustanovením § 171 a 172 zákona č. 500/2004 Sb., na svém 25. zasedání dne 21. 2. 2017. Toto opatření obecné povahy nabylo
účinnosti dne 23. 3. 2017.
Řešené územní je součástí stabilizované plochy určené převážně pro BH – bydlení hromadné v bytových domech.
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2. NÁVRH ÚPRAV V NÁVAZNOSTI NA STANOVENÉ CÍLE. V NÁVRHU BUDOU
ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY PRO SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ ROZVOJ A PRO AKTIVITY
VOLNÉHO ČASU; ZVLÁŠTNÍ POZORNOST BUDE VĚNOVÁNA MOŽNOSTEM TRÁVENÍ
VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU ÚPRAVY PLÁNOVÁNY DO
JEDNOTLIVÝCH ETAP, MUSÍ SE JEDNAT O ETAPY NA SEBE NAVAZUJÍCÍ A ZÁROVEŇ
ÚZEMNĚ A ČASOVĚ ROZLIŠENÉ.
KONCEPCE URBANISTICKÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ NÁVRHU

3.) Místní centrum
 Vytvoření ucelené zóny s předností chodců
 Doplnění míst pro posezení
 Podpora obchodu a služeb v přízemí domů
4.) Pestrá skladba zeleně
 Podpora a zachování zahrádek po obvodu sídliště
 Pobytové trávníky s intenzivní údržbou
 Květinové louky s méně častým sečením
 Trvalkové záhony
 Dosadba stromů pro lepší mikroklima

KONCEPCE URBANISTICKÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ
VYCHÁZKOVÝ OKRUH
Cílem projektu je vytvořit kultivovaný prostor, který by zlepšil podmínky pro bydlení a život obyvatel na sídlišti Hlučín OKD - západ.
Důvodem je potřeba logického a koncepčního uspořádání daného prostoru, řešení dopravy včetně dopravy v klidu, včetně
řešení úprav veřejných ploch a souvisejícího vybavení. Projekt bude sloužit jako podklad pro další projektové stupně a následnou
realizaci v této lokalitě.
Úpravy sídliště jsou řešeny ve dvou variantách:
 varianta navazující na nedávno provedené změny, méně výrazné zásahy, úspornější, kompromisní
 varianta více koncepční, s lepším výsledkem, ale nákladnější, leckde měnící i nedávno provedené úpravy (počítá
s dlouhodobějším výhledem realizace), výkupy pozemků (garáže, Pekařská)
Sídliště má určité kvality, které návrh zachovává a rozvíjí:
 absence tranzitní dopravy / pouze místní doprava (s výjimkou ulice Čs. armády)
 velký podíl ploch zeleně
 poloha na okraji města s potenciálem rekreačního propojení s krajinou
 atd. viz analýzy nebo generel
CO SLEDUJEME
Návrhem chceme vytvořit podmínky pro to, aby veřejná prostranství (na něž je tato studie zaměřena)
 umožňovala bezpečný pohyb za každodenními cíli
 rekreační vycházky
 pobývání venku v různých podobách od soukromého po společenské, od lavičky před vstupem, přes dětské hřiště ve
vnitrobloku až po posezení v centrálním parku nebo v místním centru u kašny či na zahrádce hospůdky.
Významnou složkou prostředí zůstává zeleň, která působí esteticky, ekologicky a celkově zlepšuje místní mikroklima.
V neposlední řadě obyvatelé sídliště očekávají řešení parkování, jehož nároky jsou výrazně vyšší než v době výstavby sídliště.
ZÁKLADNÍ BODY ŘEŠENÍ - VOLNĚ PODLE TÉMATICKÝCH OBLASTÍ
1.) Lepší nabídka pro venkovní aktivity:
 Revitalizace stávajících parků
 Vycházková okružní trasa s pobytovými místy
 Podmínky pro pobývání „na zápraží“ bytových domů
 Dostupná místa pro venčení psů
 Rekreační propojení do krajiny
2.) Řešení dopravy
 Doplnění parkovacích stání
 Úpravy pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů
 Kultivace prostoru řadových garáží – doplnit parkovací stání a zeleň
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Navržená vycházková trasa doplňuje rekreační plochy sídliště o souvislý liniový park po obvodu sídliště. Tato trasa nabídne
procházku v klidném prostředí okrajových zelených ploch sídliště s dalším napojením do krajinného zázemí města.
Jde o vybudování parkové cesty s přírodním povrchem o šířce cca 1,5 m, doplněné místy zastavení s jednoduchým vybavením
pro posezení, hry dětí apod. Poloha cesty i jednotlivých zastavení je volena s respektem ke stávajícím (hodnotným) vzrostlým
stromům a tak, aby bylo zachováno soukromí bydlení v bytových domech přiléhajících k vycházkové trase.
Trasa je vedena od nároží ulic Čs. armády a Boženy Němcové, podél zahrádek až na západní okraj sídliště, kde se cesta dostává
mezi zahrádky a pole a tudy pokračuje až do prostoru v prodloužení ulice Příční. Zde se vrací do sídliště a mezi zahrádkami a
domy v ulici Severní projde až k zahradě mateřské školy, kde pokračuje podél severní hrany sídliště ke komunikaci Čs. armády a
odbočce Vařešinky. Okruh je možné uzavřít průchodem sídlištěm přes pak SNP, centrum Jana Nerudy a sportovní areál při ulici 1.
máje.
Zřízení polních cest v prostoru západně od sídliště OKD by znamenalo podstatné zvýšení rekreačních možností obyvatel nejen ze
sídliště. Místa žádoucího propojení do krajiny jsou naznačena ve výkrese.
MÍSTNÍ CENTRUM „NERUDOVKA“
Na nároží ulic Jana Nerudy a 1. máje bylo už v době výstavby sídliště založeno místní centrum obchodu a služeb v podobě
obchodních a restauračních prostor v přízemí bytových domů. Je žádoucí zachovat a rozvíjet tuto vybavenost, které je v centru
sídliště OKD pro místní obyvatele pohodlně pěšky dostupná. Návrh vytváří podmínky pro rozvoj centra, nicméně respekt
k nedávno provedeným úpravám veřejného prostranství je určitým omezením.
V návaznosti na nově vydlážděné chodníky a výsadbu stromů je navrženo celkové dopravní zklidnění prostoru. Vozovka je v dané
části zvýšena do úrovně chodníku a zařazena do režimu Obytné zóny – s předností chodců. Současně jsou dopravní plochy
redukovány ve prospěch ploch pobytových. Dále je navržena výsadba stromů na nároží ulic 1. máje, Pekařské a Jana Nerudy.
Stromy odcloní ústí ulice v ulici Pekařské, jejíž zástavba rodinnými domy má měřítko neodpovídající požadovanému charakteru
místního centra.
Jako důležitý moment vnímáme propojení centra s parkem SNP, který působí zapomenutým dojmem. Propojení obou částí
sídliště by mohlo dojít k jejich oživení a vzájemné synergii. Je tedy navrženo posílení pěší vazby a dosadba linie stromů. V této
části je také navrženo kolmé parkování, které nahradí v současné době neorganizované a ne zcela žádoucí parkování přímo před
obchodním a restauračním parterem.
Je zřejmé, že maloobchod je zde v těžké pozici s ohledem na nedaleké centrum Hornická a konkurenci větších supermarketů. Je
možné, že zobytnění veřejného prostranství centra pomůže rozvoji obchodu a služeb. Jako ideální doplňkové využití některé
obchodní jednotky se jeví zřízení komunitního centra využívaného mládeží, seniory, rodiči s malými dětmi atp. Reálnost této ideje
je však mimo rámec této studie.
Postupné etapovité úpravy směrem k výraznější proměně centra – viz varianta max.
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SPORTOVNÍ AREÁL
V prostou mezi ulicí B. Němcové a ul. 1.máje je rozvíjen stávající sportovní areál. V nedávné době zde byly umístěny
fotbalové brány s oplocením a dětský herní prvek. Areál je dostupný pro pěší z celého sídliště a je určen pro obyvatele všech
věkových kategorií se zacílením na teenagery. V návrhu zde umisťujeme oplocené víceúčelové hřiště s umělým povrchem,
bouldry pro lezení, workoutovou sestavu a upravený sečený plácek pro hry. Areál je doplněn městským mobiliářem (lavičky,
odpadkové koše, stojany na kola a osvětlení) a navrženou dosadbou zeleně. Okrajem sportovního areálu je trasována nová pěší
trasa probíhající z jihu na sever a napojující se na navržený vycházkový okruh po obvodu sídliště. V místě přecházení přes ulici
B. Němcové je navržena zvýšená vozovka pro bezbariérové přecházení komunikace. Podél hrany oddělující zahrady rodinných
domů od sportovního areálu byla navržena stromová alej.
U objektu apoštolské církve je navrženo parkoviště, které bylo oproti předloženému projektu upraveno. Cílem úpravy bylo
odsunout parkoviště tak, aby mohl vzniknout předprostor pro setkávání a posezení před samotnou stavbou a současně, aby
mohla být mezi parkovištěm a zahradou RD trasována navržená pěší stezka jih – sever.

změkčení přechodu mezi obytnými domy a garážemi. Doporučujeme sjednotit nebo předepsat barevnost fasády a vrat
jednotlivých garáží. Cílem je motivovat majitelé k sjednocení vzhledu garáží.
Ve variantě 2 (max) jsou garáže nahrazeny podzemním parkovištěm a sklepními boxy. Nad parkovištěm jsou v souladu
s platným ÚP navrženy 4 bytové domy se zklidněnými vnitrobloky. Toto řešení si vyžádá přeložení stávajícího el. vedení VN a
trafostanice.
VNITROBLOK
Ve stávajícím vnitrobloku na ulici Květná a Krátká navrhujeme vytvořit poloveřejný prostor pro obyvatele navazujících
objektů. Dnes danému vnitrobloku dominuje travnatá plocha s opravenou dopravní infrastrukturou. Pro dům na ul. Severní
z jihovýchodní strany navrhujeme vytvořit předzahrádky a středem vnitrobloku trasujeme novou zvlněnou pěšinu napříč celým
blokem. Místo stávajícího dětského hřiště navrhujeme rozšířit a doplnit o další herní prvky a mobiliář. Zbývající část vnitrobloku
navrhujeme osázet vysokou zelení s cílem vytvořit malý park. Nedávno provedené úpravy komunikací a parkovacích míst v
návrhu respektujeme.

PŘEDPROSTOR MŠ
Z průzkumů a rozborů, ale také z urbanistického generelu bylo před mateřskou školou identifikováno chybějící místo pro
setkávání, kdy při nedávné úpravě byla preferována funkce dopravní (návrh obratiště). Návrhem vytváříme kultivovaný
předprostor s lavičkami a herním prvkem před hlavním vstupem do MŠ, doplněný navrženou vzrostlou zelení. Prostor může být
využíván i k řazení a organizování dětí před vycházkou. Pobytový předprostor bude od komunikace oddělen zahrazovacími
sloupky. Obratiště bylo navrženo ve vzdálenější poloze od MŠ, zrušená parkovací místa byla nahrazena novými.
Vzhledem k nedávno provedeným úpravám byla tato část návrhu zahrnuta do jedné z posledních etap realizace. (13
etapy).
PARK SENIORŮ
Park (J.Fučíka - doporučujeme přejmenovat) mezi ulicemi B. Němcová, Severní, 1.máje a Příční doplňujeme o aktivity pro
seniory, kteří bydlí v blízkých bytových domech. Základní pravidelnou pěší síť v parku respektujeme a rozšiřujeme ji o nové místa
k zastavení a aktivitám. Celý park včetně přístupů je navržen jako bezbariérový. Největší proměna je navržena ve stření části
parku, kde novým středem je vzrostlý dominantní strom s kruhovou lavičkou a pochozí plochou kolem. Stávající bludný kámen je
posunut do blízké polohy. Kolem středového pozorovacího a pobytového místa je vytvořen prstenec s aktivitami pro seniory
(cvičební stroje). Dále je prostor rozšířen o herní plochu např pro pétanque, místo pro posezení pod altánem – pergolou. V parku
jsou doplněna místa pro sezení a je navržen zdravotní řez stávajících stromů a výsadba nové zeleně, včetně nových trvalkových a
cibulových záhonů.
Částečně byly také upraveny vstupy do parku, kde byly posunuty sběrná místa pro tříděný odpad do krajních poloh, tak aby
nebyly umístěny přímo u vstupů do parku. V severní části bylo v travnaté ploše navrženo 8 parkovacích míst, kdy návrhem
reagujeme na potřebu parkování v místě kde auta parkují přímo na této ploše.
KLIDOVÝ PARK

TOČNA
V návrhu jsme prověřili v několika variantách prostor stávající točny autobusů. Pomocí vlečných křivek bylo prověřeno
možné umístění zastávky MHD. Jako nejlepší řešení byl vyhodnocen návrh se stávající velikostí točny, kdy je nutno zrušit stávající
chodník a navrhnout nový chodník po obvodu točny, včetně nové zastávky autobusů. Další možností je rozšířit velikost točny.
Navržené řešení je patrné z výkresové dokumentace.

Zastávka autobusů P. Bezruče
Ve variantě 2 (max) bylo prověřeno navržení zálivu pro stávající zastávku P. Bezruče v místě stávajícího nárožního parku.
V této variantě pracujeme z možností vytvořit na vjezdu do sídliště nový nárožní polyfunkční objekt s živým obchodním parterem a
integrovanou zastávkou. Toto řešení je nákladné a na úkor stávající zeleně.
PŘEDZAHRÁDKY
Pro zvýšení bezpečnosti přiléhajících veřejných prostranství (kontrola obyvateli) a pro zvýšení komfortu bydlení
v přízemních bytech byli v řešeném území vytipovány domy pro možné umístění předzahrádek. Jsme si vědomi toho, že stávající
byty jsou umístěny cca 1m nad stávajícím terénem, a že navržené řešení bude znamenat stavební úpravy bytů, domů. Ve dvou
místech byly již předzahrádky obyvateli vytvořeny. Máme za to, že získaným pozitivem řešení je lepší kontrola navazujících
prostor, vytvoření poloveřejného kontrolovaného místa, rozšíření spodních bytů o terasu a „zelený“ obývací pokoj, zmenšení
veřejné plochy a její údržby.

Park (SNP - doporučujeme přejmenovat) mezi ulicemi Jana Nerudy, Krátká a Jarní je hodnotný pro svou klidovou
atmosféru danou vzrostlými významnými stromy - lípy. Park je poměrně tmavý a zahradní architektka doporučuje zdravotní řez a
oživení parku kvetoucím živým plotem, trvalkovým patrem a cibulovými záhony. V návrhu klidovou funkci i nadále podporujeme a
navrhuje doplnit vodními prvky – jezírko, pítko. V prostoru parku navrhujeme drobné úpravy v rozmístění laviček. V současné
době jsou lavičky umístěny naproti sobě, což při obsazení skupinkou lidí vytváří koridor, který není příjemný a přirozený pro
procházející obyvatelé. Z důvodu zvýšení bezpečnosti navrhuje u přiléhajících staveb BD zřídit předzahrádky, doporučujeme také
zvážit instalaci kamerového systému. Jak již bylo popsáno výše navrhujeme posílit propojení centra Jana Nerudy s tímto parkem.
GARÁŽE
Monofunkční prostor garáží byl řešen ve dvou variantách. Ve variantě 1 je prostor kolem garáží upraven návrhem nové
komunikační sítě, včetně vymezení nových parkovacích ploch. Zbývající plochy byly navrženy v povrchu štěrkový trávník, který
umožňuje pojezdovou funkci a současně umožňuje vsak dešťových vod. Podél ulice Severní je navržena stromová alej ke
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MATERIÁLOVÁ KONCEPCE VČETNĚ MOBILIÁŘE
Konkrétní výběr nebo podrobnější řešení mobiliáře, veřejného osvětlení, dlažeb a dalších prvků nejsou předmětem této studie.
Uvádíme zde základní principy pro řešení těchto prvků a s uvedením základních standardů. Materiálová koncepce bude v celém
řešeném území i v jednotlivých etapách totožná.

ODPADKOVÉ KOŠE
• jednotného funkčního designu (odolné a trvanlivé)
• doplnit sáčky pro psí exkrementy

Ve výkresech je vyznačeno rozmístění laviček a dalších sedacích prvků. Snahou je, aby místa k sezení byla atraktivní z hlediska
zajímavého výhledu (na okolní dění nebo do zeleně), příznivého mikroklimatu (slunce/stín).
Typy sezení jsou navrženy v celé škále od klasických parkových laviček s opěradlem a područkami až po stupně amfiteátrového
typu nebo zvýšených (dřevěných) ploch, které uvítají zejména mladí. Je třeba klást důraz na odolnost, trvanlivost a sjednocení
vzhledu v rámci celé lokality. Konkrétní umístění bude řešeno v dalším stupni v rámci jednotlivých lokalit.
STANDARDY MATERIÁLŮ A MOBILIÁŘE
MOBILIÁŘ
• Veškerý mobiliář bude materiálově a barevně sladěn (odsouhlasen architektem projektu, města). Je preferováno užití
přirozených barev materiálů, nikoli jejich imitací.
• Snadná údržba, trvanlivost jednotlivých prvků a odolnost v běžném provozu.

Příklady řešení

STOJANY NA KOLA
• jednotného funkčního designu (odolné a trvanlivé)
• Stojan na kola musí umožňovat bezpečné uzamčení a opření kola.

LAVIČKY
• Lavičky jsou navrhovány prioritně s dřevěným sedákem, dle konkrétní lokality pak s opěrkou či bez ní
• Dřevo trvanlivé bez nutnosti nátěrů (modřínové), jednotného profilu.
• Umístění laviček bude konzultováno s občany řešeného místa, lokality
• místa k sezení by měla být atraktivní z hlediska zajímavého výhledu (na okolní dění nebo do zeleně), příznivého
mikroklimatu (slunce/stín).
• Vhodné spojovat možnost posezení s jinou funkcí, např. zídka, schody, ohrazení apod.
• Nedoporučujeme lavičky s kovovým ani betonovým sedákem (studí / pálí).

Příklady řešení

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
• Dětská hřiště a jiné herní prvky musí splňovat požadavky ČSN EN1176. Jsou navrhovány vkusné a dostatečně odolné
typy se snadnou údržbou.
• bude upřesněno v navazující projektové dokumentaci
Příklady řešení

STOLY
• stoly materiálově sladit s lavičkami

Příklady řešení
Příklady řešení
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KONCEPCE ŘEŠENÍ STANOVIŠŤ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

•

Pro problematické umístění kontejnerových stání je navrženo jejich přemístění a vymezení do „kontejnerových hnízd (hrazení)“ ve
vazbě na vymezená parkovací stání (pro dvojici BD jedno „kontejnerové hnízdo“). Vzhled „kontejnerových hnízd“ by měl být
sjednocený.

•

Pochozí plochy budou tvořeny šedou zámkovou dlažbou (200x200x60) mm, plochy určené pro pojezd vozidel do 3,5t pak
dlažbou (200x200x80) mm. Pojížděné plochy budou určeny zadavatelem ve spolupráci s firmou zajišťující údržbu
veřejných prostranství.
Na významných místech (např. centrum Jana Nerudy lze užití odlišných materiálů.

DLAŽBY A DALŠÍ POVRCHY
Základní (standardní) navržený povrch je betonová dlažba šedá 20x20cm (na všech chodnících). Konkrétní řešení je nad rámec
podrobnosti studie. Představa o možném řešení je patrná z vizualizací. V parkových plochách podporujeme užití mechanicky
zpevněného kameniva (pískový mlat, minerální beton) s kovovými obrubami oddělujícími plochy zeleně.

Příklady řešení

MLAT
•

V parkových plochách podporujeme užití mechanicky zpevněného kameniva (pískový mlat, minerální beton) s kovovými
obrubami oddělujícími plochy zeleně.

Příklady řešení

KOMUNIKACE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ (OBYTNÉ ULICE)
• Povrch komunikací je navržen s živičným povrchem
• Zpomalovací prahy v obytných ulicích (zóna 30 km/h) budou provedeny z únosné betonové dlažby 20x10 barva černá
• Pojezdové chodníky v místě zpomalovacích prahů budou v materiálu dle konkrétního chodníku, nosné souvrství bude
provedeno jako pojezdové
PARKOVACÍ STÁNÍ
• pro parkovací stání je navržena vsakovací (mezerovitá) dlažba se zapuštěnými nosy.
Příklady řešení

ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK
• Kolem navržených parkovišť a garáží je navržen štěrkový trávník. Jedná se o zátěžový a pojízdný trávník na štěrkové
vrstvě o mocnosti 15 až 30 cm, jehož meziprostory jsou vyplněny zeminou a zakořeněnou trávou. Štěrkové trávníky mají
nejen potřebnou nosnost, ale také vsakovací schopnost, a to díky dostatečné pórovitosti a propustnosti.

Příklady řešení

CHODNÍKY – OBECNĚ
• Navržené chodníky budou splňovat požadavky vyhláška 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Materiálově je preferováno užití
tlumených barev haptické dlažby při zajištění dostatečného kontrastu s plochou dlažby hlavní (např. černá barva).
• Prioritně jsou chodníkové plochy odvodňovány tak, aby bylo umožněno zasakování dešťových vod.
• Chodníky budou snadno udržovatelné a odolné běžnému provozu a případně snad opravitelné.

Příklady řešení

BETONOVÁ DLAŽBA
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2.6 KONCEPCE ZELENĚ
V návrhu projektové dokumentace je navržena nová výsadba převážně domácích listnatých stromů – javory, duby, jilmy, lípy,
neplodící kultivary třešní, jabloně… Keře jsou navrženy převážně jako volně rostoucí skupiny kvetoucích listnatých a
stálezelených druhů v různých výškových kategoriích.
Stávající zeleň v řešeném území je ve zhoršeném zdravotním stavu, druhové složení a kompoziční řešení je nevhodné a
plochy nejsou schopny dostatečně plnit požadované funkce veřejné zeleně. Kosterní dřeviny v části území jsou tvořeny
nevhodnou krátkověkou dřevinou (jasan – Fraxinus ornus), postupně dožívají a budou v budoucnu vyžadovat významný zásah ve
formě jednorázové obnovy kostry zeleně za použití dlouhověkých domácích listnatých dřevin. V území se však vyskytují také
významné vzrostlé dřeviny, které je nutné chránit. Z hlediska druhového složení převažují lípy (Tilia cordata), břízy (Betula
pendula) a jasany (Fraxinus ornus). Nevhodně použité jehličnany (Picea abies, Picea pungens) ve špatném zdravotním stavu by
měly být postupně nahrazovány domácími listnatými dřevinami. Keřové patro je pouze nahodilé, často se vyskytují nevhodné
pokryvné výsadby jalovce (Juniperus x media, Juniperus sabina, …), které je nutné postupně odstraňovat.
Koncepce zeleně:
•
•
•
•
•
•

Hlavním kompozičním prvkem jsou aleje, stromové skupiny a solitéry a volné pobytové trávníkové plochy. Tyto prvky jsou
doplněny v exponovaných místech výsadbou keřů, trvalek nebo cibulovin.
Aleje doplňují a rámují řešené území. Vytvářejí doprovodnou zeleň podél komunikací a parkovišť a jsou součástí kostry
zeleně v řešeném území. Při výsadbě alejí budou využity především domácí listnaté dlouhověké dřeviny tolerantní
k městskému prostředí.
Zbývající plochy jsou doplněny tak, aby vznikla vícevrstvá druhová skladba porostů a tím byla zajištěna kontinuita zeleně
území.
Stromy jsou navrženy převážně listnaté s převahou domácích druhů – např. javory, duby, jilmy, lípy, neplodící kultivary
třešní, jabloně, atd. Preferovány jsou kvetoucí nebo na podzim zajímavě barvící druhy a kultivary.
Keřové výsadby jsou použity především ve formě volně rostoucích živých plotů a skupin s různou výškou podle
konkrétního místa. Použity budou především kvetoucí listnaté a stálezelené druhy. Preferovány jsou kvetoucí nebo na
podzim zajímavě barvící druhy a kultivary.
V exponovaných místech jsou využity trvalkové záhony ve směsi trvalek s vysokou mírou autoregulace, které nevyžadují
zvýšenou údržbu, přesto zajišťují žádoucí efekt tvarů, barev a struktur. V trávníkových plochách jsou navrženy skupiny
časně kvetoucích jarních cibulovin pro jarní efekt.

Příklady řešení zeleně – aleje, solitérní stromy, trvalková výsadba a pásy cibulovin:
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2.7 KONCEPCE ŘEŠENÍ ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ
(s ohledem na zdržení vody v místě a přírodě blízká opatření)
Návrh se zabýval možnostmi hospodaření s dešťovou vodou v území. Cílem je omezit množství dešťové vody odváděné do
kanalizace a naopak co nejvíce vody zadržet ve vegetačních plochách, resp. v terénu, případně se vsakováním.
Dešťové vody ze zpevněných ploch budou lokálně zasakovány přímo na pozemcích navazující na tyto plochy, kde bude
umožněno jejich vsakování pomocí vsakovacích retenčních průlehů, příkopů, vsakovacími systémy apod., přičemž je nutné dbát
na důsledné předčištění vsakovaných vod tak, aby nemohlo docházet ke kontaminaci podzemních vod – nutno postupovat
zejména v souladu se zák. č. 254/2001 Sb (vodní zákon), vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, atd.
Vsakovací systém bude opatřen bezpečnostním přelivem s regulovaným odtokem. Před samotnou realizací je nutno provést
podrobný hydrogeologický průzkum a posouzení, včetně vsakovacích zkoušek.
V severní části řešeného území byly vyčleněny tři plochy, kde by mělo být prověřeno zasakování dešťových vod ze střech
stávajících bytových domů.

POPIS SYSTÉMU:
Dešťové vody z plochy komunikace a navržených parkovacích stání (vsakovací dlažba) budou odtékat na travnatou přilehlou
plochu s vegetací. V tomto trávníku bude vybudován zasakovací průleh a retenční příkop, který odtok přívalového deště zadrží a
postupně odvede do retenčních vrstev zeminy. Přebytek dešťových vod bude přes bezpečnostní přeliv odveden dešťovou
kanalizací do stávající kanalizace. Přípojka dešťové kanalizace bude délky do 10 m pro každou etapu výstavby. Návrh upravuje
svažitost terénu do středu prostoru mezi BD. V rámci projektové přípravy budou ověřeny polohy všech stávajících inženýrských
sítí, aby nedošlo ke vzájemné kolizi.

Nové spádování zpevněných ploch a komunikací je naznačeno v přiloženém schématu:

VSAKOVACÍ SYSTÉM - PŘÍKLAD ŘEŠENÍ
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3.1 KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
HLAVNÍ BODY KONCEPCE DOPRAVY
• Všechny komunikace uvnitř řešeného území budou řešeny jako zklidněné – tj. tzv. „zóna 30“ nebo obytná zóna.
• V obytné lokalitě se předpokládá využití opatření pro regulaci rychlosti jízdy vozidel a to zejména příčné zpomalovací
prahy, zúžení komunikace, jednosměrný provoz, přednost zprava, apod.
• Minimální průjezdný prostor obytné zóny je navržen šířky 3,50 m a výšky 4,20 m, u obousměrné dvoupruhové
komunikace min. 5,5 m
• V návrhu projektové dokumentace bylo vymezeno o 56 parkovacích míst více oproti stávajícímu stavu.
• V návrhu projektové dokumentace ve variantě 2 (max) bylo vymezeno o 166 parkovacích míst více oproti stávajícímu
stavu a 200 parkovacích míst v podzemních garážích navržených bytových domů.
• Pro parkování před MŠ bylo vymezeno 10 parkovacích míst (typu K+R), kde pomocí dopravního značení bude omezena
doba parkování pro rezidenty.
SILNIČNÍ DOPRAVA
Stávající stav připojení řešené lokality na ul. Čs. armády (silnice II/469) je vyhovující. Všechny tři dopravní napojení (ul.
Boženy Němcové, Jana Nerudy a Severní) mají vyhovující šířkové uspořádání a dobré rozhledové poměry. Způsob dopravního
napojení lokality je v souladu s platným územním plánem města. Stavební provedení připojení lokality na pozemní komunikaci
musí splňovat podmínky zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, vyhl. MDaS č. 104/1997 Sb., ČSN 736102 a ČSN
736110. Vjezd do „zóny 30“ bude vhodně doplněn zpomalovacím prahem dle TP 218 (Navrhování zón 30) a příslušným
dopravním značení. Stavební řešení obytné lokality musí splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (bezbariérová dlažba, vodicí linie, výškové řešení, apod.).
Návrhová varianta 2 „max“ řeší umístění okružní křižovatky v místě křížení ulic Čs. armády, Severní a Hornická.
Úprava křižovatky zajistí požadované zklidnění dopravy na vjezdu do města ze severu a tím zvýšení bezpečnosti dopravy.
Komunikace jsou v řešeném území navrženy jako zklidněné. Jedná se především o „zónu 30“, okrajově i obytnou zónu.
V „zóně 30“ budou podrobnější dokumentací upřesněny zklidňující opatření jako např. přednost v jízdě zprava, zjednosměrnění
některých ulic, lokální zúžení, zpomalovací prahy, vysazené chodníkové plochy, zvýšené křižovatkové plochy, uspořádání
parkovacích stání, apod. Šířka prostoru pozemní komunikace bude vždy u obousměrné dvoupruhové komunikace min. 5,5 m +
parkovací stání, v přídruženém prostoru jsou navrženy chodníky v šířce min. 1,5 m.
Komunikace v obytné zóně jsou navrženy ve funkční skupině D1 (komunikace se smíšeným provozem) – obytná zóna
s převahou pobytové funkce s přímou obsluhou staveb, ve které je umožněn pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel a her
dětí ve společném prostoru za stanovených podmínek provozu podle zvláštních předpisů. Obytná zóna je dimenzována pro šířku
dopravního prostoru min. 3,5 m. Vjezd do obytné zóny bude řešen přes zpomalovací práh v souladu s TP 103 a 85 včetně
řádného osvětlení vjezdu a příslušného dopravního značení. V obytné zóně se rovněž předpokládá využití opatření pro regulaci
rychlosti jízdy vozidel a to zejména příčné zpomalovací prahy, zúžení komunikace, jednosměrný provoz, přednost zprava, apod.
V každém místě obytné zóny musí být zaručen minimální průjezdný prostor šířky 3,50 m a výšky 4,20 m.
Stavební řešení celé lokality musí umožňovat pohyb vozidel dopravní obsluhy (vozidla hasičského sboru, odvoz odpadků,
stěhování) a možnost bezpečného míjení vozidla s chodcem. V křižovatkových prostorech jsou v souladu s příslušnými normami
a technickými podmínkami respektovány požadavky na dodržení rozhledových poměrů. V návrhu komunikací byla prověřena
možnost vjezdu na všechny přilehlé pozemky. Zaoblení nároží křižovatek je standardně navrženo o poloměru minimálně 5m
(výjimečně 3 m).
Navrhované komunikace výškově kopírují stávající terén a polohově se kryjí či navazují na již vybudované komunikace.
Maximální podélný sklon komunikací je navržen 8,33%, minimální 0,5%, základní příčný sklon je uvažován jednostranný 2,5 (v
obytné zóně 2,0%).
Konstrukce vozovky komunikací je uvažována jako vozovka netuhá s krytem živičným. V prostoru se zvýšeným prahem
bude povrch dlážděný. Veškeré komunikace budou lemovány silničním betonovým obrubníkem. Konstrukce parkovišť se
předpokládá ze vsakovací betonové dlažby. Obytná zóna, komunikace pro pěší a chodníky jsou uvažovány s krytem z betonové
dlažby.
Odvodnění vozovek komunikací je uvažováno stávajícím způsobem do ul. vpustí s odvedením do kanalizace. Odtok vody
ze zpevněných ploch bude zajištěn příčným a podélným sklonem.
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VEŘEJNÁ DOPRAVA
Obsluha území je zajištěna městskou hromadnou dopravou. Nejbližší zastávka autobusu „Petra Bezruče“ a „Hlučín sídliště“
se nachází na ulici Čs. armády v docházkové vzdálenosti do 300m.
Problematické umístění zastávek směrem do města je řešeno v návrhové variantě 2 „max“. Jedná se o návrh zálivu
zastávky „Petra Bezruče“ a úpravu točny „Hlučín sídliště“.
CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Podél ulice Čs. armády je vedena mezinárodní cyklostezka č.5 Jantarová stezka. Součástí úpravy vodorovného značení na
železničním mostě (ul. Čs. armády) budou i cyklopiktogramy. Samostatný pruh pro cyklisty není v řešené lokalitě navrhován,
předpokládá se společný pohyb v hlavním dopravním prostoru společně s motorovou dopravou v „zóně 30“.
Pěší a cyklistická doprava má zásadní vliv na charakter lokality. Dobré podmínky pro pěší a cyklisty vytváří předpoklady
pro formování komunity a vznik kvalitního obytného prostředí. Při návrhu dopravního řešení lokality bylo dbáno na pěší přístup do
volné krajiny.
PĚŠÍ DOPRAVA
Přístup do území pro pěší je řešen jenom z ulice Čs. armády. Mezi centrem Hornická a západní částí sídliště OKD ul. Jana
Nerudy je zřízena světelná signalizace pro přecházení pěších přes silnici II/469. V řešeném území se nachází několik chodníků
napříč územím a v parku J.Fučíka a parku SNP. Přístup do krajiny je z řešeného území minimální – severně je trasován
chodník/cyklostezka do Darkoviček a účelová cesta „Vařešinky“ k Rothschildovým studním. Nové chodníky jsou navrženy
zejména podél komunikací a v místech již prošlapaných stezek. Minimální celková šířka chodníku činí 1,5 m, podél komunikace
včetně bezpečnostního odstupu pak 2,0 m. Základní příčný sklon chodníků je uvažován 2,0 %. Podélné sklony chodníků
nepřesahují sklon 8,33 %. Pro převedení pěších přes vozovku „zóny 30“ jsou navrženy místa pro přecházení“.
Obytná zóna je komunikace se smíšeným provozem, která nemá vyhrazené plochy pro jednotlivé druhy dopravy – jedná se
o společný prostor. Pro pěší provoz je tedy využíván celý dopravní prostor místní komunikace. Návrh obytné zóny musí
respektovat vyhl. č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Zejména je
nutno dbát na řešení vodicích linií, maximální výškové rozdíly 20 mm, maximální dovolený podélný sklon komunikace 8,33%
(1:12) a maximální příčný sklon 2,0% (1:50).
PARKOVÁNÍ
Dle výpočtu parkovacích stání je současná kapacita nedostačující. Parkovací plochy určené pro osobní vozidla jsou
uvažovány především jako kolmá nebo podélná stání (v podélném sklonu komunikace do 6,0%).
Základní rozměry jsou pro kolmá stání 2,50 (krajní stání 2,75 m) x 5,0 m, pro osoby ZTP 3,5 m x 5,0 m. Podélná stání jsou
navržena s minimálními rozměry 5,75 m (krajní stání 6,75 m) x 2,0 m. Parkování je možno koncipovat s převisem vozidla do
zelených ploch, které se nacházejí podél komunikací a parkovišť.
Varianta 2 „max“ ruší stávající řadové garáže a na místo nich jsou navrženy bytové domy s podzemním parkováním
v objektu.
Analýzou parkování v území byl zjištěn počet stání v území roztříděný do uvedených kategorií (viz tabulka). Celkový
zjištěný počet parkovacích míst je 429. V řešeném území se dále nachází 194 neoznačených tolerovaných parkovacích míst. Na
západní straně řešeného území se nachází hromadné a řadové garáže s kapacitou cca 172 míst. Většinu garáží vlastní soukromé
osoby a 2 garáže vlastní Město Hlučín. Celkový zjištěný počet parkovacích míst se započtením částí garážových stání je 601.
Při odhadu cca 926 bytových jednotek vychází na jednu bytovou jednotku 0,64 parkovacího stání.
Parkování-bilance
Značená parkovací stání
Neznačená parkovací stání
Celkem

235
194
429

Garáže

172
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Vypočtená potřeba parkování dle ČSN 736110
Potřeba parkování pro jednotlivé byty 694 míst (byty do 100 m2 - 463, garsonky 463)
Parkování návštěv 97 míst (na 20 obyvatel 1 místo)
Parkování mateřská škola 18 míst (1 místo na 5 dětí)
Celková potřeba lokality dle ČSN: 809 míst
V návrhu projektové dokumentace bylo vymezeno o 56 parkovacích míst více oproti stávajícímu stavu.
V návrhu projektové dokumentace ve variantě 2 (max) bylo vymezeno o 166 parkovacích míst více oproti stávajícímu stavu a
200 parkovacích míst v podzemních garážích navržených bytových domů.

3.2 KONCEPCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A ŘEŠENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Při projektování veřejných prostranství je klíčová koordinace se správci sítí již od prvotních fází projektu. Při obnově
zpevněných pojížděných ploch navrhovat uložení kabelových sítí do chrániček a žlabů, případně dle prostorových možností sítě
sdružovat do kabelovodů. Nové inženýrské sítě (např. kabely veřejného osvětlení) přednostně umísťovat do chrániček vedených v
chodnících a nebránit tak budoucí výsadbě dřevin.
Projekt bude projednán se správci sítí. Závěry budou doplněny po obdržení stanovisek správců sítí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cetin
UPC
Hlucin.net
M.Janík
Vodafone
České radiokomunikace
ČEZ Distribuce
ČEZ ICT
RWE
Veolia průmyslové služby a.s.
Teplo Hlučín
TS Hlučín
Vodovody a kanalizace Hlučín
Hasiči
Policie ČR
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3. NÁVRH ETAPIZACE REALIZACE NAVRŽENÝCH ÚPRAV
Etapizace výstavby byla zvolena s ohledem na naléhavost stanovených cílů. Etapizace řešeného území je rozdělena do
15 etap výstavby. Navazující etapy lze sloučit. Výkres situace plánované etapizace č. B.6 je vytisknut v měřítku 1 : 1000.
Jednotlivé etapy výstavby jsou označeny barevně a odpovídají rozdělení řešeného území do lokalit.
Na základě analytické části, setkání s představiteli města, představiteli osadního výboru a naléhavosti byla stanovena
etapizace:
I.etapa – severní část řešeného území – VYCHÁZKOVÁ TRASA s pobytovými místy (plocha 10 952 m2)
II.etapa – západní část řešeného území – VYCHÁZKOVÁ TRASA s pobytovými místy (plocha 8 422 m2)
III.etapa – jižní část řešeného území – VYCHÁZKOVÁ TRASA s pobytovými místy (plocha 9 922 m2)
IV.etapa – jižní část řešeného území – SPORTOVNÍ AREÁL na ul. B. Němcové (plocha 6341 m2)
V.etapa – západní část řešeného území – zpevněné plochy kolem GARÁŽÍ a parkování na ul. Severní (plocha 7515 m2)
VI.etapa – jihozápadní část řešeného území – Regenerace PARKU J.Fučíka – aktivity pro seniory, posezení, předprostory
bytových domů (plocha 9285 m2)
VII.etapa – severovýchodní část řešeného území – zřízení autobusové ZASTÁVKY v místě točny autobusů (plocha 2683 m2)
VIII.etapa – střední část řešeného území – úprava VNITROBLOKU a předprostoru bytových domů na ul. Květné a Krátké
(plocha 5957 m2)
IX.etapa – střední část řešeného území – ÚPRAVA CENTRA JANA NERUDY (plocha 8087 m2)
X.etapa – střední část řešeného území – Regenerace PARKU SNP (plocha 5181 m2)
XI.etapa – severní část řešeného území – úprava prostoru před BD na ul. Severní (plocha 3638 m2)
XII.etapa – jižní část řešeného území – Regenerace PARKU na nároží ul. B. Němcové a ČS. armády (plocha 1092 m2)
XIII.etapa – severní část řešeného území – předprostor MŠ (plocha 1743 m2)
XIV.etapa – severní část řešeného území – úprava ulice Severní plus předprostory BD (plocha 8699 m2)
XV.etapa – východní část řešeného území – úprava ulice Čs. armády (plocha 10234 m2)

SCHÉMA ETAPIZACE
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C. EKONOMICKÁ ČÁST
1. SEZNAM NAVRHOVANÝCH ÚPRAV
Do souhrnu propočtu nákladů byla zapracována doporučená varianta obsažená ve výkrese B.2 Komplexní situace
regenerace sídliště.

SEZNAM NAVRHOVANÝCH ÚPRAV
A

URBANISMUS

B

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

F.

TECHNICKA A VEŘEJNA INFRASTRUKTURA

B.1.1

SILNIČNÍ DOPRAVA

F.1

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - SLOUPOVÉ

B.1.2

PARKOVIŠTĚ

F.2

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

B.2.1

PĚŠÍ DOPRAVA - BETON

F.3

B.2.2

PĚŠÍ DOPRAVA - MLAT, ŠTĚRKOVÝ CHODNÍK

SBĚRNÁ MÍSTA TŘÍDĚNÉHO ODPADU
(ZPEVNĚNÝ POVRCH, VYMEZENÍ/OPLOCENÍ

B.4.

MHD PŘÍSTŘEŠEK

B.5.

POJEZDOVÁ PLOCHA S POVRCHEM HŘIŠTĚ

G.

STAVBY A STAVEBNÍ ÚPRAVY

B.6

POVRCH HŘIŠTĚ DOPADOVA PLOCHA

G.1.1. STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘEDPROSTORU MATEŘSKÉ ŠKOLKY (SCHODIŠTĚ, PODIUM, ZASTŘEŠENÍ, SCHODIŠŤOVÝ VÝTAH)

C

ZELEŇ

G.1.2. ÚPRAVY SILNICE II.TŘÍDY

C.1

KÁCENÍ, ZDRAVOTNÍ PROŘEZ

G.1.3

C.2

NOVÁ VÝSADBA STROMŮ

C.3

ŽIVÉ PLOTY

C.4

VÝSADBA TRÁVNÍKU/PARKOVÁ ÚPRAVA

C.5

POVRCHOVÉ ZASAKOVÁNÍ

C.6.

TERÉNNÍ ÚPRAVY - KOMUNIKACE

C.6.

TERÉNNÍ ÚPRAVY - MODELACE

D

REKREACE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

D.1

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

D.2

WORKOUT

D.3

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

D.4

SENIOR ZASTAVENÍ, PETANQUE

D.5

LEZECKÁ STĚNA

D.6

STEZKA NABOSO

E.

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

E.1

ODSTRANĚNÍ ZASTARALÉHO MOBILIÁŘE
(LAVIČKY, ODPADKOVÉ KOŠE, STOJANY NA KOLA, SUŠÁKY NA PRÁDLO, KLEPAČE NA KOBERCE, SLOUPKY)

E.2

NOVÝ MOBILIÁŘ

E.2.1

LAVIČKY/STOLY

E.2.2

ODPADKOVÉ KOŠE

E.2.3

STOJANY NA KOLA (SOUBOR JEDNOTLIVÝCH STOJANŮ)

E.3.

OPLOCENÍ

E.4.

INTERAKTIVNÍ VÝTVARNÝ PRVEK

E.5

PERGOLA, PLACHTA

ÚPRAVA TOČNY AUTOBUSŮ

2. ODHAD NÁKLADŮ NA PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚPRAV
ETAPA
VÝSTAVBY
I.ETAPA
II.ETAPA
III.ETAPA
IV.ETAPA
V.ETAPA
VI.ETAPA
VII.ETAPA
VIII.ETAPA
IX.ETAPA
X.ETAPA
XI.ETAPA
XII.ETAPA
XIII.ETAPA
XIV.ETAPA
XV.ETAPA

CENA ZA JEDNOTKU
PLOCHA M2
(ODHAD)
CENA CELKEM KČ
10952
1100
8422
1100
9922
1100
6341
1900
7515
2000
9285
1200
2683
2200
5957
2000
8087
2000
5181
1100
3638
2000
1092
1100
1743
2000
8699
1500
10234
1500

12 047 200
9 264 200
10 914 200
12 047 900
15 030 000
11 142 000
5 902 600
11 914 000
16 174 000
5 699 100
7 276 000
1 201 200
3 486 000
13 048 500
15 351 000

Cena za regeneraci veřejných prostranství na sídlišti OKD západ odhadem celkem 150 mil. Kč
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3. ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU NEBO JEHO ETAP
Časový harmonogram bude průběžně upravován na základě projektové připravenosti záměru a finančních
zdrojů města.
ETAPA
VÝSTAVBY
I.ETAPA
II.ETAPA
III.ETAPA
IV.ETAPA
V.ETAPA
VI.ETAPA
VII.ETAPA
VIII.ETAPA
IX.ETAPA
X.ETAPA
XI.ETAPA
XII.ETAPA
XIII.ETAPA
XIV.ETAPA
XV.ETAPA

PLOCHA M2
10952
8422
9922
6341
7515
9285
2683
5957
8087
5181
3638
1092
1743
8699
10234

CENA ZA JEDNOTKU
ČASOVÝ
(ODHAD)
CENA CELKEM KČ
HARMONOGRAM
1100
12 047 200
2022
1100
9 264 200
2024
1100
10 914 200
2026
1900
12 047 900
2028
2000
15 030 000
2030
1200
11 142 000
2032
2200
5 902 600
2033
2000
11 914 000
2034
2000
16 174 000
2035
1100
5 699 100
2036
2000
7 276 000
2037
1100
1 201 200
2038
2000
3 486 000
2039
1500
13 048 500
2040
1500
15 351 000
2041

4. NÁVRH ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ ÚPRAV, UPŘESNĚNÍ ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ
Financování programu regenerace sídliště jsou dány zejména příjmy města. Náklady na program regenerace sídliště
představují velmi významnou částku z hlediska rozpočtu města a budou muset být hrazeny postupně v jednotlivých
etapách.

-

Finanční zdroje využitelné pro připravovanou regeneraci sídliště lze rozdělit na:
Vlastní investiční prostředky
Peněžní prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

-

Další možnosti financování
Zdroje státního rozpočtu
Regionální zdroje – dotační zdroje z kraje
Zdroje sdružené a soukromé se státní podporou
Zdroje sdružené - nadace, nestátní a neziskové organizace
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D. GRAFICKÁ ČÁST
SCHÉMATA
SCHÉMA KONCEPCE ŘEŠENÍ
A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

1:5.000

A.2

SITUACE ORTOFOTOMAPA

1:1.000

A.3

SITUACE STÁVAJÍCÍ STAV – FUNKČNÍ ANALÝZA

1:1.000

A.4

SITUACE MAJETKOVÝCH VZTAHŮ

1:1.000

A.5

SITUACE TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

1:1 000

A.6

SITUACE DOPRAVY

1:1 000

A.7

PROBLÉMOVÝ VÝKRES

1:1 000

A.8

VÝKRES ZELENĚ

1:1 000

A.9

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HLUČÍN

1:2 000

Příloha č.1 – Seznam vlastníků
Příloha č.2 – Dendrologický průzkum
Příloha č.3 – Fotodokumentace
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SITUAČNÍ VÝKRES ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ NA PODKLADU ÚZEMNÍHO PLÁNU

1:2.000

B.2

KOMPLEXNÍ SITUACE REGENERACE SÍDLIŠTĚ

1:1 000 (1: 2000)

B.3

SITUACE DOPRAVY

1:1 000 (1: 2000)

B.4

SITUACE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

1:1 000 (1: 2000)

B.5

SITUACE ZELENĚ, MOBILIÁŘE A DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
A DĚTSKÝCH HERNÍCH PRVKŮ

1:1 000 (1: 2000)

B.6

SITUACE PLÁNOVANÉ ETAPIZACE

1:1 000 (1: 2000)

B.7

MOTIVAČNÍ NÁČRTY, VIZUALIZACE, ZÁKRESY DO AKTUÁLNÍCH FOTOGRAFIÍ

B.8

KOMPLEXNÍ SITUACE - VARIANTA 2 (MAX)

1:1 000 (1: 2000)
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