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Úvod 

Aktualizovaný dokument „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice, II. etapa“ navazuje na dokument 

„Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“, který byl schválen usnesením zastupitelstva statutárního 

města Opava č. 653/32 ZM 18 dne 18. 6. 2018. Vznik tohoto dokumentu, který řeší regeneraci sídliště 

Kylešovice, byl iniciován zejména z důvodu možnosti čerpání dotačních prostředků ze Státního fondu 

rozvoje bydlení (dále jen „SFRB“) z Programu regenerace veřejných prostranství. 

Sídliště Kylešovice se jako celek řadí mezi druhé největší sídliště v Opavě dle počtu obyvatel a rozlohy, 

v hustotě zalidnění má nejvíce obyvatel na hektar (180 ob./ha). 

V rámci dokumentu bylo z urbanistického hlediska území sídliště Kylešovic rozděleno na dva celky  

(viz Obrázek 1): 

- Kylešovice sever – v rámci dokumentu nazýváno lokalitou 17. listopadu, 

- Kylešovice jih – v rámci dokumentu nazýváno lokalitou Liptovská. 

 
Obrázek 1 – Rozdělení sídliště Kylešovice 

 
Zdroj: Mapové podklady GIS, SMO 2018 

 

Zástavba na sídlišti Kylešovice a veřejné plochy zde vykazují mnoho urbanistických závad, které  

je třeba upravit. Některé plochy vzhledem k zanedbanosti už neodpovídají požadavkům příjemného 

pobytu a nakonec i bezpečnosti občanů. 

Potřebnost regenerace sídliště Kylešovice vyplývá také z požadavků občanů. V minulosti (2015, 2017) 

proběhla v lokalitě sídliště veřejná projednání, z kterých vyplynul požadavek na rekonstrukci, 

doplnění a oživení tohoto území. Při plánování jednotlivých etap regenerace sídliště Kylešovice 

zpracovatel vycházel mj. i z požadavků vzešlých na veřejných projednáních. 

V rámci strategického zájmu rozvoje města a požadavků občanů je potřeba území této obytné zóny 

především rekonstruovat, doplnit a oživit.  

sídliště 17. listopadu 

sídliště Liptovská 
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Navrhované úpravy regenerace sídliště Kylešovice jako celku, které město Opava plánuje financovat 

ze SFRB, Programu regenerace veřejných prostranství, jsou schváleny zastupitelstvem města Opava 

v rámci dokumentu „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“. Tyto úpravy jsou zahrnuty do čtyř etap, 

jejichž realizace je rozprostřena do čtyř kalendářních let (viz kap. 2 Ekonomická část, tabulka 2).   

V rámci tohoto dokumentu došlo k přesunu některých aktivit oproti původnímu plánu, avšak 

obsahová náplň zůstala neměnná. Pořadí a obsah etap je následující: 

- I. etapa, realizace 04-06/2019 – výstavba dvou multifunkčních hřišť v lokalitě 17. listopadu  

o Žádost o dotaci na SFRB byla podána v roce 2018 – Oznámení o poskytnutí 

prostředků formou dotace na realizaci I. etapy bylo městu Opava doručeno 

 dne 2. 1. 2019. S fyzickou realizací této etapy se počítá v období 04-06/2019. 

- II. etapa, předpoklad realizace 2020 – rekonstrukce pěších komunikací, oprava vozovek, 

vybudování parkovacích stání a obnova a doplnění veřejného osvětlení v lokalitě  

17. listopadu a výstavba multifunkčního hřiště v lokalitě Liptovská.  

o Žádost o dotaci bude podána v rámci 2. výzvy SFRB do Programu regenerace 

veřejných prostranství, která bude vyhlášena v průběhu dubna 2019. Jedná  

se o II. etapu u již zahájeného a schváleného původního dokumentu „Regenerace 

sídliště Opava – Kylešovice“ → Povinou přílohou žádosti o dotaci ne realizaci této  

II. etapy je zastupitelstvem města schválená aktualizace dokumentu „Regenerace 

sídliště Opava – Kylešovice“, tj. tento předkládaný dokument „Regenerace sídliště 

Opava – Kylešovice, II. etapa“. 

- III. etapa, předpoklad realizace 2021 – rekonstrukce pěších komunikací, prostoru před OC 

Žabka, vozovky a obnova veřejného osvětlení v lokalitě Liptovská. 

o Předpoklad podání žádosti o dotaci v roce 2020 v termínu vyhlášení výzvy SFRB. 

- IV. etapa, předpoklad realizace 2022 – rekonstrukce pěších komunikací, vozovky 

a vybudování parkovacích stání, obnova veřejného osvětlení v lokalitě 17. listopadu 

o Předpoklad podání žádosti o dotaci v roce 2020 v termínu vyhlášení výzvy SFRB. 

 

Dokument „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice, II. etapa“ (dále jen „Dokument“)  

je zpracován jako povinná příloha žádosti o poskytnutí prostředků ze SFRB formou dotace  

na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, konkrétně na II. etapu, jejíž realizace  

se předpokládá v roce 2020. 

„Dokument“ je zpracován dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ze dne 6. listopadu 2017 o použití 

peněžních prostředků SFRB na regeneraci veřejných prostranství. 

Předkládaný „Dokument“ řeší II. etapu již zahájeného a schváleného původního dokumentu 

„Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“ a z tohoto důvodu jej dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb. 

není nutné předkládat v celém jeho rozsahu při každé žádosti o dotaci. Z tohoto důvodu jsou 

v „Dokumentu“ aktualizovány pouze dílčí části, tj. návrhová část a ekonomická část. Analytickou část 

není dle podmínek dotace třeba aktualizovat a dokládat - z tohoto důvodu není v rámci tohoto 

„Dokumentu“ řešena. 
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Úpravy v rámci regenerace sídliště Opava – Kylešovice jsou v souladu se schválenou  

ÚPD a nevyžadují provedení změn v územním plánu. 

Navrhované úpravy sídliště Kylešovice vychází z potřeb obyvatel sídliště a rozborů jednotlivých složek 

urbanistické koncepce v celém sídlišti. Jednotlivé úpravy byly veřejně projednány s obyvateli sídliště. 

Návrh úprav na ploše sídliště Kylešovice, které chce město Opava financovat z prostředků SFRB 

v rámci Programu regenerace veřejných prostranství je zaměřen na revitalizaci ploch pro trávení 

volného času dětí a mládeže, zpevněných ploch, komunikací, veřejného osvětlení a navýšení počtu 

parkovacích míst, pozornost bude věnována také rekonstrukci chodníků. 

 

 Navrhované úpravy: 

� Občanská vybavenost 

Multifunkční hřiště  

V rámci regenerace sídliště budou rekonstruována stávající hřiště. Jedná se o plochy sloužící  

pro sportovní aktivity dospělých a mládeže, především pro míčové hry (malá kopaná, volejbal, 

nohejbal, házená, basketbal).  Jsou navrženy na stávajících asfaltobetonových plochách a doplněny 

vhodným mobiliářem. Od okolních ploch budou odděleny oplocením, aby neohrožovaly např. dětská 

hřiště nebo pěší trasy. Budou vybudována dvě multifunkční hřiště v lokalitě 17. listopadu, jedno 

z nich bude ve středu sídliště a bude se jednat o házenkářské a basketbalové hřiště, druhé 

multifunkční hřiště bude v severní části sídliště a bude zaměřeno na volejbal a nohejbal. Další 

multifunkční hřiště je v plánu vybudovat v západní části sídliště v lokalitě Liptovská a bude zaměřeno 

na házenou, malou kopanou a basketbal. 

� Doprava 

Komunikace 

Sídliště je napojeno na komunikaci II. třídy č. 464 na severní straně (ul. Bílovecká) a dále je vymezeno 

místními komunikacemi. Oprava povrchů komunikací vedoucími sídlištěm bude provedena  

na základě projektového ověření dle zjištěného technického stavu.  

Chodníky 

Chodníky jsou ve velice špatném stavu, bude zapotřebí likvidace stávajících a vytvoření nových 

chodníků. Jedná se o chodníky s krytem z litého asfaltu nebo s betonovým krytem. Obnova nebo 

celková rekonstrukce povrchu bude probíhat na základě vyhodnocení technického stavu. Úpravy 

nezahrnují přístupové chodníky ke vchodům do bytových domů.  

Parkování 

Parkování je věnována také zvýšená pozornost, protože vozidla často parkují mimo vyznačená stání. 

Na sídlišti 17. listopadu a Liptovská je záměrem vytvořit nová parkovací stání, počet vytvořených 

parkovacích míst a nové parkovací plochy jsou prověřeny projektově. 
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� Technická infrastruktura 

Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení tvoří parkové stožáry, které budou doplněny a obnoveny moderními úspornými 

technologiemi v osvětlení veřejného prostoru. 

Mobiliář 

Okolo multifunkčních hřišť bude doplněn městský mobiliář, tj. lavičky, odpadkové koše, stojany  

na kola, plakátovací plochy a informační tabule. 

 

1 NÁVRHOVÁ ČÁST  

Realizace všech záměrů celého projektu regenerace sídliště (I. – IV. etapa) by měla vést k dosažení 

hlavního cíle – všestranného zlepšení obytného prostředí na sídlišti tak, aby dobře fungovalo,  

aby se v něm obyvatelům lépe žilo a aby bylo i nadále atraktivním a přitažlivým místem pro bydlení  

i odpočinek pro všechny skupiny občanů. 

1.1 Cíle dle naléhavosti  

Cíle komplexní regenerace veřejného prostranství na sídlišti Kylešovice: 

� Zlepšení celkového vzhledu sídliště a bezpečnosti  

Vytvoření atraktivního veřejného prostoru, doplnění mobiliáře. Značná část sídliště je tvořena 

původními asfaltovými chodníky, které jsou popraskané a ve velmi špatném stavu. Upravit  

je zapotřebí také vozovky. Z hlediska bezpečnosti je nutná také obnova veřejného osvětlení.  

Hlavní pěší tahy a také přístupy k pobytové ploše je třeba  řešit jako bezbariérové, aby byl usnadněn 

pohyb zejména osobám se sníženou mobilitou a rodičům s malými dětmi. 

� Navýšení parkovacích stání 

Na sídlišti se během let v obou lokalitách postupně parkovací místa navyšovala, i tak je však kapacita 

stále nedostačující. Nové možnosti parkování jsou prověřeny projektově. Nedostatek parkovacích 

míst je jedním z největších problémů téměř na všech sídlištích. 

� Zlepšení možností trávení volnočasových aktivit 

Budování nových multifunkčních dětských hřišť, doplnění mobiliáře pro děti a mládež ve věku  

7 - 18 let a dále pak pro občany v produktivním věku. Výstavba dvou multifunkčních hřišť bude 

realizována v rámci I. etapy v lokalitě 17. listopadu a dále je v plánu realizace jednoho multifunkčního 

hřiště v rámci II. etapy v lokalitě Liptovská. 
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1.2 Řešení jednotlivých úprav I. etapy 2019 

Regenerace sídliště Kylešovice v Opavě bude z hlediska fyzické realizace zahájena I. etapu v roce 2019 

a to prostřednictvím vybudování dvou multifunkčních hřišť v lokalitě 17. listopadu: 

- multifunkční hřiště (SO 03) – hřiště na basketbal, házenou a kopanou, 

- multifunkční hřiště (SO 04) – hřiště na nohejbal a volejbal. 

Nedostatek dětských hřišť byl jedním z hlavních témat veřejného projednání k regeneraci sídliště 

Kylešovice jak v roce 2015, tak i 2017. V panelovém sídlišti Opava - Kylešovice je zapotřebí obecně 

zlepšit kvalitu bydlení vytvořením nových příznivějších podmínek na veřejných prostranstvích.  

Co se veřejného prostranství týče ve vztahu k trávení volného času, lze v současné chvíli konstatovat, 

že sídliště se potýká zejména s absencí hřišť a sportovních zón pro větší děti a mládež. Současné 

plochy veřejného prostranství pro tyto aktivity jsou technicky i morálně zastaralé, dožilé  

a vyznačují se absencí sportovního mobiliáře (sloupky na síť, koše, branky,…). Výstup realizace  

I. etapy by měl mít pozitivní vliv na prevenci sociálně patologických jevů, které se na neudržovaných 

sídlištích poměrně často vyskytují. Z výše uvedených důvodu byla navržena výstavba multifunkčních 

hřišť jako prioritní. 

Cílem I. etapy je tedy zejména rozšíření nabídky sportovního vyžití, zpřístupnění sportovních objektů 

obyvatelům sídliště, rozvoj sportu a zdravého způsobu života. Realizací I. etapy dojde 

k smysluplnému využití klidového vnitrobloku pro aktivní trávení volného času dětí a mládeže. 

Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze SFRB formou dotace na regeneraci veřejných 

prostranství na sídlištích s názvem „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice, I. etapa“ byla doručena 

na SFRB dne 23. 8. 2018.  Dne 2. 1. 2019 bylo městu Opava doručeno oficiální oznámení o poskytnutí 

prostředků formou dotace ve výši 4.333.979,- Kč na realizaci I. etapy. Částka dotace bude SFRB 

upravena dle ceny vzešlé z výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací. 

Na základě informace o přidělení dotace na realizaci I. etapy město Opava vyhlásilo dne 17. 1. 2019 

výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Předpoklad fyzické realizace I. etapy je v rozmezí  

04 – 06/2019.  

V době zpracování tohoto „Dokumentu“ není výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro 

realizaci I. etapy ukončeno a z tohoto důvodu není možné poskytnout bližší informace o průběhu 

realizace a konečných nákladech etapy. 

1.2.1 Informace o odezvě veřejnosti na realizované úpravy v rámci I. etapy 

V případě regenerace sídliště realizované v etapách, na kterou je žádáno o dotaci prostřednictvím 

výzvy SFRB, je dle podmínek dotace nutné, v rámci aktualizace tohoto „Dokumentu“ popsat odezvu 

veřejnosti na realizované úpravy předešlé etapy, tj. I. etapy. 

Vzhledem k termínu oficiálního oznámení přiznání dotace na realizaci I. etapy (doručeno 1. 2. 2019), 

následné realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby (01-03/2019), fyzické realizace I. etapy 

(04-06/2019), termínu konání zastupitelstva statutárního města Opava do kterého bude předložen 

tento „Dokument“ ke schválení (18. 3. 2019) a podání žádosti o dotaci v rámci 2. výzvy z Programu 

regenerace veřejných prostranství na sídlištích (04-05/2019) nejsme schopni odezvu veřejnosti  

na realizaci I. etapy v tomto dokumentu popsat.  
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Odezvu veřejnost na realizaci I. etapy bude město Opava monitorovat prostřednictvím ankety 

umístěné na webových stránkách města Opava (www.opava-city.cz), případě webových stránkách 

Zdravého města Opava (www.zdravemestoopava.cz). Informace o odezvě veřejnosti budou 

poskytovateli dotace odeslány jako součást závěrečného vyhodnocení realizace I. etapy, pokud 

nebude s SFRB dohodnuto jinak.  

O plánovaných úpravách sídliště Kylešovice je veřejnost informována hned z několika zdrojů. 

Informace jsou veřejnosti dostupné na webových stránkách Zdravého města Opava 

(www.zdravemestoopava.cz), kde jsou pravidelně aktualizovány. Město Opava vydává jednou 

měsíčně zpravodaj statutárního města Opava, prostřednictvím kterého jsou občané města 

informování mj. i o investičních akcích města a realizace plánovaných úprav sídliště Kylešovice není 

výjimkou.  Město Opava v současné době neeviduje žádné negativní ohlasy ohledně plánované 

regenerace sídliště Kylešovice, ba naopak je občany vnímána velmi pozitivně. 

1.3 Návrh řešení jednotlivých úprav II. etapy regenerace sídliště Kylešovice 

Předmětem realizace II. etapy regenerace sídliště Opava – Kylešovice je rekonstrukce pěších 

komunikací, oprava vozovek, vybudování parkovacích stání a obnova a doplnění veřejného osvětlení 

v lokalitě 17. listopadu a vybudování multifunkčního hřiště v lokalitě Liptovská. 

Potřeba řešit úpravy veřejného prostranství byla podložena i výstupy z veřejných projednání 

realizovaných s cílem rozvoje území sídliště, z kterých vyplynulo, že obyvatelé pociťují jako největší 

problém sídliště zejména sníženou bezpečnost způsobenou špatným technickým stavem komunikací 

(chodníky, vozovky), nedostatek parkovacích stání a nedostatek ploch pro volnočasové aktivity dětí  

a mládeže. S bezpečností pohybu úzce souvisí také doplnění veřejného osvětlení a vzhledem k jeho 

morální zastaralosti také jeho celková obnova.  

Stručná charakteristika současného stavu předmětu regenerace  - Vozovky místních komunikací  

a parkovací plochy jsou provedeny s živičným krytem, chodníky mají kryt z litého asfaltu nebo 

betonových dlaždic různého provedení. Jak pěší komunikace, tak vozovky jsou popraskané a ve velmi 

špatném stavu, jejich obnova je již opravdu velmi nutná. V lokalitě sídliště byla identifikována 

nedostatečná kapacita kontejnerů na komunální odpad. Osvětlení některých částí sídliště  

je nedostačující a veřejné osvětlení je z hlediska technického taktéž v nevyhovujícím stavu. Zpevněné 

plocha současného hřiště v sídlišti Liptovská je  z asfaltového betonu, povrch je rozpraskaný, vyžilý  

a morálně zastaralý, s absencí sportovního mobiliáře. 

Realizace II. etapy žádným způsobem negativně neovlivní regeneraci veřejného prostranství 

provedenou v rámci I. etapy (tj. výstavba dvou multifunkčních hřišť, vč. doplňkového mobiliáře 

v lokalitě 17. listopadu). Naopak II. etapa plynule navazuje na I. etapu s tím, že výstupem bude 

komplexně řešené území jedné části lokality 17. listopadu. Zároveň bude započata regenerace 

lokality Liptovská, na kterou bude plynule navázáno regenerací v rámci III. etapy. Zvolené pořadí etap 

vychází z nutnosti řešit problémové prioritní oblasti na sídlišti, ale zároveň také z logické prostorově – 

technické návaznosti realizace úprav. 

Realizace II. etapy nebude mít vliv na změnu charakteru ani využití daného území. 

Předpokládaná lhůta výstavby – 04 – 10/2020 
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Tabulka 1 Parametry regenerace v rámci II. etapy 

lokalita 17. listopadu 

Zpevněné plochy celkem (m2) 9.495 m2 

- v tom místní komunikace 6.676 m2 

- v tom chodníky vč. kontejnerových stání 2.819 m2 

Počet odstavných a parkovacích stání celkem 123 ks 

- v tom revitalizovaná parkovací stání 61 ks 

- v tom nově vybudovaná parkovací stání 62 ks 

Počet nového veřejného osvětlení 35 ks 

lokalita Liptovská 

Multifunkční hřiště (m2) 406 m2  

Přístupové chodníky k hřišti (m2) 238 m2 

Počet laviček 4 ks 

Počet odpadkových košů 1 ks 

Počet stojanů na kola 2 ks 

Počet plakátovacích ploch 1 ks 

Zdroj:  Dokumentace pro provádění stavby „Sídliště – Kylešovice – ulice 17. listopadu, k.ú. Opava- Kylešovice, veřejné 

osvětlení, zpracovatel Ing. Jan Pospíšil, leden 2019; dokumentace pro provádění stavby „Sídliště Kylešovice – Liptovská“, 

zpracovatel ATELIER GHN, v.o.s. 
 

 

1.3.1 Celkový projektovaný rozsah II. etapy 

Projektovaný rozsah dle dokumentace pro provádění stavby: 

Rekonstrukce stávajících komunikací a zpevněných ploch řeší stavební úpravy vozovek, parkovišť, 

chodníků a zpevněných ploch v současném šířkovém a výškovém uspořádání, vč. úpravy organizace 

dopravy (zóna 30 km/h se zpomalovacími prahy), změny organizace parkování v úsecích,  

kde to umožňuje stávající příčné uspořádání komunikace a optimalizaci rozměrů stávajících 

zpevněných ploch pro kontejnery na komunální odpad. 

Odvodnění vozovek a parkovišť bude zajištěno, stejně jako v současnosti, pomocí stávajících uličních 

vpustí zaústěných do dešťové nebo jednotné kanalizace. Chodníky mimo hlavní komunikace  

a zpevněné plochy pro kontejnery budou odvodněny vsakem do přilehlého zatravněného terénu. 

Navrženou rekonstrukcí nedojde ke změně odvodnění stávajících komunikací a zpevněných ploch. 

Obnova dopravního značení - Na nových krytech vozovek místních komunikací bude provedena 

obnova vodorovného dopravního značení. Svislé dopravní značky zůstanou s menšími úpravami 

zachovány a budou doplněny novým svislým dopravním značením. 
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Obnova a doplnění veřejného osvětlení je naprojektováno na základě výpočtu osvětlení v dané 

lokalitě. Nový rozvod bude proveden zemním kabelem, napojen ze stávajících rozvodnic, které budou 

rekonstruovány, stávající vedení bude v zemi ponecháno (funkčně odpojeno). Stávající svítidla budou 

zrušena. V paticích stožáru budou provedeny havarijní propoje. Veřejné osvětlení bude obnoveno  

a doplněno moderními úspornými technologiemi v osvětlení veřejného prostoru. 

Multifunkčního hřiště bude umístěno na ploše původního hřiště. Řešení zpevněných ploch vychází 

z umístění stávajících chodníků. Povrch hřiště bude proveden z pryžového granulátu. Hřiště bude 

vybaveno sportovním a městským mobiliářem a oploceno. 

 

1.3.1.1 Rekonstrukce stávajících vozovek místních komunikací, vč. chodníků, parkovišť  

a zpevněných ploch (pro kontejnery na komunální odpad) v lokalitě 17. listopadu 

Navržená rekonstrukce stávajících komunikací a zpevněných ploch je v souladu s platnou ÚPD – jedná 

se o plochu určenou k hromadnému bydlení. Návrh rekonstrukce stávajících vozovek, chodníků, 

parkovišť a zpevněných ploch pro kontejnery na komunální odpad je v souladu se schváleným 

Územním plánem Opava. 

Rekonstrukce stávajících komunikací a zpevněných ploch bude probíhat po jednotlivých etapách, 

které budou tvořeny vždy souvislým celkem vzájemně propojených nebo navazujících komunikací – 

vozovek, parkovišť, chodníků a zpevněných ploch pro kontejnery na komunální odpad. Navržené 

etapy rekonstrukce komunikací, zpevněných ploch a veřejného osvětlení, které spolu vzájemně 

souvisí, budou prováděny současně.  

Rekonstrukce zpevněných ploch bude mít vliv na zvýšení bezpečnosti pohybu obyvatel sídliště, bude 

zajištěna větší bezpečnost provozu a zároveň dojde také ke snížení hlučnosti a prašnosti. Výsledným 

efektem by mělo být zvýšení kvality života obyvatel sídliště. 

 

Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

Vozovky a parkoviště místních komunikací  

Živičný povrch stávajících vozovek a parkovišť bude odfrézován v průměrné tl. 40 mm  

a nahrazen novým krytem z asfaltového betonu. Součástí rekonstrukce krytů vozovek a parkovišť 

bude výměna původních silničních obrubníků za nové betonové silniční obrubníky 15/25 cm. Stávající 

obruby z 1 nebo 2 řad drobných kostek lemující okraje a rozhraní vozovek zůstanou zachovány  

a doplněny. 

Na vozovce jednosměrného úseku místní komunikace 17. listopadu bude v rámci zřízení zóny  

30 km/h provedena stavební úprava vozovky komunikace pomocí tří zpomalovacích prahů  

(na začátku i konci zóny a v místě stávajícího přechodu pro chodce). 

V rámci rekonstrukce zpevněných ploch u nákupního střediska Hruška budou parkovací plochy 

s kolmým stáním nově provedeny s krytem z šedých zatravňovacích (vegetačních) dlaždic 200/200 

mm tl. 80 mm na podkladní vrstvě ze štěrkodrti. 

Původní počet parkovacích míst bude navýšen o 62 nových oficiálních parkovacích míst. 
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Obrázek 2 Fotodokumentace současného stavu  

 
Zdroj: www.google.com/maps 2019 

 

Obrázek 3 Fotodokumentace současného stavu  

 
Zdroj: www.google.com/maps 2019 

 

 

Obrázek 4 Fotodokumentace současného stavu  

 
Zdroj: www.google.com/maps 2019 
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Pěší komunikace a vjezdy  

Kryt stávajících chodníků (litý asfalt, živice, dlažby) i současné podkladní vrstvy (beton, štěrk, písek, 

apod.) budou odstraněny a nahrazeny novou konstrukcí z podkladní vrstvy ze štěrkodrti tl. 250 mm  

a krytem z plochých betonových dlaždic 400/400 mm tl. 50 mm přírodní barvy s tryskaným 

povrchem. Kryt stávajících chodníkových sjezdů do garáží v suterénech panelových domů bude nově 

proveden s krytem z šedých betonových dlaždic 200/100 mm tl. 80 mm. 

Šířkové uspořádání chodníků bude respektovat původní stav s přizpůsobením šířky chodníků 

v jednotlivých úsecích na použitý rozměr dlaždic nového krytu. Příčný sklon chodníků bude 

jednosměrný max. 2,0 %. Minimální šířka dlážděného krytu chodníku bude 1,60 m mezi záhonovými 

obrubníky (s výjimkou stávajícího spojovacího chodníku od nového parkoviště s šikmým stáním k MŠ, 

který bude mít šířku dlážděného krytu 1,20 m mezi záhonovými obrubníky).  

Okraje chodníků budou podél navazujících zatravněných ploch lemovány betonovými záhonovými 

obrubníky 5/20 cm. 

 

Obrázek 5 Fotodokumentace současného stavu 

 
Zdroj: www.google.com/maps 2019 
 

 

Obrázek 6 Fotodokumentace současného stavu 

 
Zdroj: www.google.com/maps 2019 
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Zpevněné plochy pro kontejnery na komunální odpad  

Rozměry jednotlivých zpevněných ploch byly navrženy dle požadavků Odboru životního prostředí 

Magistrátu města Opava na minimální počet kontejnerů v příslušné lokalitě. Rekonstruované 

zpevněné plochy pro kontejnery na komunální odpad budou nově provedeny s krytem z šedých 

betonových dlaždic 200/100 mm tl. 60 mm na nové podkladní vrstvě ze štěrkodrti tl. 250 mm. 

Okraje zpevněných ploch budou podél navazujících zatravněných ploch lemovány betonovými 

záhonovými obrubníky 5/20 cm (popř. betonovými obrubníky 10/25 cm). 

 

Obrázek 7 Fotodokumentace současného stavu 

 
Zdroj: www.google.com/maps 2019 

 

Svislé a vodorovné dopravní značení  

Na povrchu nových krytů vozovek a parkovišť bude provedena obnova vodorovného dopravního 

značení – přechod pro chodce, parkovací stání kolmá a šikmá, podélné parkovací pruhy a vyhrazená 

parkovací místa pro vozidla přepravující osoby ZTP a ZTTP. Nové vodorovné dopravní značení bude 

provedeno bílou barvou z plastů. 

Stávající svislé dopravní značení zůstane zachováno a bude doplněno dopravními značkami  

pro začátek a konec zóny s dopravním omezením (30 km/h). Zpomalovací prahy budou signalizovány 

výstražnou dopravní značkou. Svislou dopravní značkou bude signalizováno parkoviště s šikmým 

stáním a také nově zřízené parkovací stání pro vozidla přepravující osoby ZTP a ZTTP. 

Situace dopravního značení je součástí Přílohy č. 2 Navržená dopravní opatření, tohoto dokumentu. 

  

1.3.1.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě 17. listopadu 

Rekonstrukce veřejného osvětlení (dále jen VO) je naprojektována na základě výpočtu osvětlení 

v dané lokalitě. Nový rozvod bude proveden zemním kabelem, napojen ze stávajících rozvodnic, které 

budou rekonstruovány, stávající vedení bude v zemi ponecháno (funkčně odpojeno). Stávající svítidla 

budou zrušena. V paticích stožáru budou provedené havarijní propoje. 
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V rámci realizace dojde k demontáži světelných bodů VO (19 ks) vč. výzbroje a stožáru, demontáži 

stávajících rozvodů VO, dodávce a montáži nových venkovních osvětlovacích sestav (stožár, svítidlo, 

zdroj,…) vč. příslušenství, dodávce a montáži veškerých nových kabelových rozvodů VO, dodávce  

a montáži repasovaných rozvodnic VO, budou provedeny funkční zkoušky a elektro revize.  

 

Technický popis rekonstrukce veřejného osvětlení 

Napojení veřejného osvětlení 

Před napojením nového VO budou demontována veškerá osvětlovací tělesa vč. stožáru. Napojení 

bude provedeno ze stávající rozvodnice VO, která bude rekonstruována. V paticích stožárů budou 

taktéž provedeny havarijní propoje. 

 

Veřejné osvětlení 

VO bude provedeno pomocí nových svítidel. Demontováno bude 19 ks stávajících svítidel a nově 

bude nainstalováno 35 ks svítidel VO: 

- svítidlo parkové – 7 ks 

- svítidlo silniční – 26 ks 

- svítidlo pro přechod pro chodce – 2 ks 

 

1.3.1.3 Výstavba multifunkčního hřiště v lokalitě Liptovská 

Povrch současného hřiště je z asfaltového betonu o výměře 929 m2. Hřiště je vymezeno travnatou 

plochou se zelení a chodníky a je v nevyhovujícím stavu. Jeho součástí je pískoviště, avšak celkově  

se jedná o plochu morálně zastaralou, nefunkční a bez využití. Pískoviště a veřejné osvětlení plochy 

bude zachováno. Chodníky a zpevněné plochy budou provedeny ve standardních skladbách.  

Nově vzniklé hřiště bude účelově sloužit na basketbal, kopanou a házenou. 

 

Technický popis výstavby multifunkčního hřiště vč. přístupových chodníků a mobiliáře 

Multifunkční hřiště bude umístěno na stávající ploše hřiště, které bude odbouráno a to včetně 

podkladních vrstev. Nové hřiště bude mít zpevněnou hrací plochu z umělého jednolitého povrchu 

(PUR/EPDM granulát), která bude nanesena na zpevněný asfaltobetonový povrch, který se provede 

ve skladbě 2x asfaltobeton + drcené kamenivo a štěrkopísek – vše v celoplošně propustném 

provedení.    

Hřiště bude osazeno prvky sportovního vybavení (basketbalové koše, branky) a lemováno záchytným 

oplocením do výšky 4 m. Lajnování hřiště bude zajištěno v barevném provedení dle herních disciplín.  

Nové přístupové chodníky budou provedeny z šedé betonové dlažby o šířce 2 – 2,8 m. 

Plocha bude vybavena novým jednotným mobiliářem – lavička s opěradlem (2x), lavička bez opěradla 

(2x), odpadkový koš (1ks), stojany na kola (2ks), plakátovací plocha (1ks). 
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Obrázek 8 Fotodokumentace současného stavu 

  
Zdroj: fotodokumentace SMO 

 

1.4 Výkresová část 

Podklady k výkresové části jsou součástí příloh tohoto „Dokumentu“.  

Území plánované regenerace sídliště Kylešovice (lokalita 17. listopadu a lokalita Liptovská) 

s uvedením všech plánovaných etap, zákresů a motivačních vizualizací (tj. celková situace návrhu) je 

zpracováno v příloze č. 1 Celková situace návrhu -  návrh řešení a návrh etapizace jednotlivých etap. 

K celkové situaci návrhu jsou navíc doloženy podklady k aktivitám II. etapy: 

- koordinační situační výkres - zpevněné plochy, VO – lokalita 17. listopadu, 

- architektonická situace -  multifunkčního hřiště - lokalita Liptovská. 

Etapy a jejich obsahová náplň, uvedené v celkové situaci návrhu, jsou aktualizovány v souladu s tímto 

„Dokumentem“ a dotačními podmínkami SFRB. 

Doložena je dále situace dopravního značení – Příloha č. 2. Dále charakteristické obrázky pro úpravy 

II. etapy (veřejné osvětlení, materiálové řešení zpevněných ploch, multifunkční hřiště) – Příloha č. 3. 

Regulační plán není pro řešené území vydán. 
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2 EKONOMICKÁ ČÁST 

2.1 Seznam navrhovaných úprav 

Z podkladů, které jsou přílohami tohoto „Dokumentu“, je patrný jak stávající stav sídliště,  

tak navrhované úpravy území, jež budou provedeny v rámci jednotlivých etap.  

Do seznamu navrhovaných úprav komplexní regenerace sídliště Kylešovice patří: 

- vybudování nových multifunkčních hřišť 

- rekonstrukce pěších komunikací 

- rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení 

- nová parkovací stání 

- obnova veřejného prostranství 

- rekonstrukce vozovek 

 

2.2 Odhad nákladů na provedení jednotlivých úprav, časový a finanční harmonogram 

Veškeré navrhované úpravy regenerace sídliště, jejichž realizaci město Opava plánuje financovat 

z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích, Státního fondu rozvoje bydlení,  

jsou zahrnuty do čtyř etap, které jsou rozprostřeny do čtyř kalendářních let.  Pořadí etap vychází  

jak z nutnosti řešit problémové prioritní oblasti na sídlišti, tak zároveň z logické prostorově - 

technické návaznosti realizace úprav. Velikost etap je zvolena dle předpokládaných ekonomických 

možností rozpočtu města, které je garantem a stavebníkem realizace.  

Od roku 2017 je z prostředků města revitalizována severní část sídliště v lokalitě 17. listopadu, 

protože se jedná o území, na kterém nebyly v minulých letech prováděny žádné zásadní úpravy. Aby 

postup regenerace prostorově plynně navazoval, pokračuje se v budování nových multifunkčních 

hřišť. V období 04-06/2019, tj. v I. etapě regenerace, na kterou se městu Opava podařilo získat dotaci 

v rámci 1. výzvy Programu regenerace veřejných prostranství SFRB dojde k výstavbě dvou 

multifunkčních hřišť v lokalitě 17. listopadu. Na tuto etapu plynule navazuje II. etapa, v rámci které  

se plánuje rekonstrukce pěších komunikací, oprava vozovek, vybudování parkovacích stání a obnova 

a doplnění veřejného osvětlení v lokalitě 17. listopadu a vybudování multifunkčního hřiště v lokalitě 

Liptovská. Regenerace v rámci II. etapy je předmětem tohoto „Dokumentu“ a město Opava na její 

financování hodlá podat žádost o dotaci do 2. výzvy SFRB do Programu regenerace veřejných 

prostranství na sídlištích, jejíž předpoklad vyhlášení je 04/2019 a předpoklad fyzické realizace 2020. 

V tabulce 2 je uveden harmonogram jednotlivých etap, včetně finanční náročnosti realizace.  

Je zde uveden také výčet akcí zrealizovaných v roce 2017, včetně skutečných nákladů, které byly 

hrazeny v plné výši z rozpočtu města Opava. Předpokládané náklady I. etapy jsou převzaty z rozpočtu 

vítězného uchazeče výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, které však v době vzniku 

tohoto „Dokumentu „ není ukončeno (smlouva o dílo není s vítězným uchazečem podepsána  

a to z důvodu zákonných lhůt a administrace, investor však nepředpokládá žádné překážky ohledně 

uzavření právního aktu a tohoto důvodu je v rámci tohoto „Dokumentu“ s těmito částkami  

již počítáno).  
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Předpokládané náklady na realizaci II. etapy, která je předmětem tohoto „Dokumentu“ jsou převzaty 

z rozpočtu, které jsou součástí již vypracovaných dokumentací pro provádění stavby. 

Náklady III. a IV. etapy jsou stanoveny na základě propočtů dokumentace pro územní řízení,  

resp. ohlášení stavby. 

Výše nákladů v jednotlivých letech (etapách) budou každoročně aktualizovány a upřesňovány  

na základě vypracovaných projektových dokumentací.  

Plánované etapy je možné ve svém rozsahu upravovat dle konkrétních potřeb a finančních možností 

města. 

 

Tabulka 2: Realizované a plánované úpravy regenerace sídliště Kylešovice 

Období realizace Náklady v Kč vč. DPH

Dětské hřiště I 512 788 Kč

Dětské hřiště II 1 085 983 Kč

Workout hřiště 1 097 667 Kč

Veřejné osvětlení 298 571 Kč

Náklady celkem vč. DPH 2 995 009 Kč

Multifunkční hřiště (SO 03) 3 828 073 Kč

Multifunkční hřiště (SO 04) 3 111 878 Kč

Náklady I. etapa celkem 6 939 951 Kč

Rekonstrukce pěších komunikací, vozovky a parkovací stání - 17. listopadu 9 388 065 Kč

Multifunkční hřiště - Liptovská 5 216 746 Kč

Obnova veřejného osvětlení - 17. listopadu 3 958 449 Kč

Předpokládané náklady II. etapy celkem 18 563 260 Kč

Rekonstukce pěších komunikací, veřejného prostoru OC Žabka a vozovky 15 000 000 Kč

Obnova a doplnění veřejného osvětlení 6 800 000 Kč

Předpokládané náklady III. etapy celkem 21 800 000 Kč

Obnova veřejného osvětlení 6 300 000 Kč

Rekonstrukce pěších komunikací a vozovky, vybudování parkovacích stání 10 000 000 Kč

Předpokládané náklady IV. etapy celkem 16 300 000 Kč

Realizované úpravy v roce 2017, lokalita 17. listopadu

I. etapa - realizace 04-06/2019, lokalita 17. listopadu

II. etapa - plánovaná realizace 2020, lokalita 17. listopadu + Liptovská

III. etapa - 2021, lokalita Liptovská

IV. etapa - 2022, lokalita 17. lisotpadu

 

Zdroj: podklady SMO, 2019 
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2.3 Návrh způsobu financování úprav, upřesnění zdrojů financování 

V rámci investice připadají v úvahu dva možné zdroje financování, a to z dotačního programu  

a z vlastních zdrojů rozpočtu statutárního města Opava. Na úpravy II. etapy bude město žádat  

o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích ze SFRB, jehož výzva bude 

vyhlášena během dubna 2019. Součástí žádosti o dotaci je mj. zastupitelstvem města schválený 

aktualizovaný „Dokument“ (tj. dokument „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice, II. etapa“)  

a podrobné podklady k aktuální etapě, tj. II. etapě regenerace. Předpoklad dotace je dle dotačních 

podmínek ve výši 50 % způsobilých výdajů, maximálně však 6 mil. Kč na projekt (etapu). 

Pro realizaci a získání dotačních prostředků na financování dalších etap projektu je nutné každoročně 

předložit zastupitelstvem města schválený aktualizovaný „Dokument“. Investor počítá financovat 

také III. a IV. etapu prostřednictvím podání žádostí o dotaci do Programu regenerace veřejných 

prostranství na sídlištích ze SFRB. 

 O dotaci lze žádat podle předem stanovených pravidel dotačního titulu. Pokud nastane situace, kdy 

nebude dostatek finančních prostředků, může dojít k časovému posunu v realizaci jednotlivých etap. 

V tabulce 3 jsou uvedeny předpokládané náklady jednotlivých etap vč. financování s tím, že dotaci  

ze zdrojů SFRB je možné získat ve výši 50 % způsobilých výdajů, avšak max. do výše 6 mil. Kč  

na projekt (etapu). Na realizaci I. etapy byla již dotace ze SFRB přiznána, avšak Smlouva o dotaci bude 

vydána až po doložení dodatečných podkladů (mj. Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací).  

 

Tabulka 3: Předpoklad financování jednotlivých etap regenerace sídliště 

Etapa

Podání 

žádosti o 

dotaci

Realizace Lokalita Náklady Dotace SFRB Vlastní zdroje

I. etapa 2018 2019 17. listopadu 6 939 951 Kč 3 469 976 Kč 3 469 976 Kč

II. etapa 2019 2020 17. listopadu, Liptovská 18 563 260 Kč 6 000 000 Kč 12 563 260 Kč

III. etapa 2020 2021 Liptovská 21 800 000 Kč 6 000 000 Kč 15 800 000 Kč

IV. etapa 2021 2022 17. listopadu 16 300 000 Kč 6 000 000 Kč 10 300 000 Kč  
Zdroj: Vlastní zpracování SMO, 2019
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Závěr 

Tento aktualizovaný dokument „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice, II. etapa“, který navazuje  

na dokument „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“, je zaměřen na zvelebení sídliště, posílení 

jeho kladů a zefektivnění prostoru jako celku. 

Cílem regenerace veřejného prostranství v Kylešovicích je vyřešit jak volnočasové využití prostoru, 

tak palčivé problémy sídliště, mezi které patří zejména velmi špatný stav zpevněných ploch (vozovky, 

chodníky) a nedostatečné a zastaralé veřejné osvětlení. Morálně zastaralé zpevněné plochy a veřejné 

osvětlení má výrazný vliv na sníženou bezpečnost pohybu v dané lokalitě, a to zejména osob  

se sníženou mobilitou a rodičů s malými dětmi. 

Z důvodu nedostatku finančních prostředků, se investor rozhodl regeneraci sídliště Kylešovice 

financovat etapově, prostřednictvím dotačního programu SFRB, konkrétně Programu regenerace 

veřejných prostranství na sídlištích. Na I. etapu regenerace, která bude realizována v 04-06/ 2019,  

se již podařilo ze SFRB získat dotaci. Na II. etapu regenerace, která je předmětem tohoto 

„Dokumentu“ bude žádáno o dotaci v rámci II. výzvy SFRB. Zbývající dvě etapy hodlá investor taktéž 

financovat z dotačních zdrojů SFRB. 

Pořadí etap vychází jak z nutnosti řešit problémové prioritní oblasti na sídlišti, tak zároveň z logické 

prostorově – technické návaznosti realizace úprav. Velikost etap je zvolena dle předpokládaných 

ekonomických možností rozpočtu města, které je garantem a stavebníkem realizace. 
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Přílohy – grafická část 

 

Příloha č. 1 Celková situace návrhu 

� Návrh řešení a návrh etapizace (lokalita 17. listopadu) 

� Návrh řešení a návrh etapizace (lokalita Liptovská) 

Koordinační situační výkres II. etapa (zpevněné plochy, VO – 17. listopadu) 

Situace architektonická II. etapa (multifunkční hřiště - Liptovská) 

Příloha č. 2 Navržená dopraní opatření (II. etapa) 

Příloha č. 3 Charakteristické obrázky pro úpravy (II. etapa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


