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Důvod a cíl pro pořízení urbanistické studie 
 

Důvod a cíl pořízení urbanistické studie je jednoznačně definován v zadání územní 
studie, které bylo zpracováno pořizovatelem jako textový dokument s grafickou přílohou 
vymezující řešené území. 

Územní studie by měla prověřit podmínky využití území v lokalitě „Pod Chlacholovem – 
Pařeničky“ v souladu s územním plánem Rožnova pod Radhoštěm. 

Územní studie bude sloužit jako poklad pro rozhodování v území. 
Územně plánovací podklad – územní studie se pořizuje zejména pro koordinaci nové 

výstavby v řešeném území, kdy je třeba doporučit, či stanovit zásady plošné a prostorové 
regulace, navrhnout strukturu zástavby a urbanistickou i architektonickou koncepci. Územní 
studie by měla být výchozím podkladem pro následné dělení parcel, pro řešení základního 
komunikačního systému a páteřní technické infrastruktury a následné územní řízení pro 
jednotlivé etapy výstavby. 

  

Podklady pro pořízení studie  
 

 zadání územní studie (návrh zadání 08/2016) 

 katastrální mapa v digitální podobě 

 letecký snímek lokality  

 předběžný záměr investora (vlastníka pozemků) v lokalitě 

 IG posouzení - zpracovatel K-GEO s.r.o. Ostrava (01/2016) 

 odborný hydrogeologický posudek o možnosti vsakování dešťové vody - 
zpracovatel Ing. Jiří Dvorský (12/2015) 

 textový dokument s polohopisnými a výškopisnými údaji z řešeného území pro 
zpracování digitálního modelu terénu (06/2017) 

 prohlídka lokality a vlastní pracovní fotodokumentace v průběhu zpracování 

 dopravní studie (Traffic Design s.r.o., 05/2020) 

 
Vymezení řešeného území  

 
Dotčené území leží ve správním území města Rožnov pod Radhoštěm v severní části 

urbanizované části města. Severně je řešené území vymezeno přírodním prostředím lesních 
pozemků pod Chlacholovem a zahrádkářskou oblastí kolem ulice Javorová. Západně řešené 
území navazuje na stávající zástavbu v pásu podél páteřní ulice Dolní Paseky. Východně je 
území ohraničeno ulicí Na Pařeničkách a na jihu je řešená lokalita ukončena bývalým 
zemědělským objektem (kravínem) a zástavbou kolem ulice Košíkářská. 

Řešené území je vyznačeno ve všech grafických přílohách územní studie. 
Oproti zadání byl rozsah řešeného území v několika případech mírně upraven v závislosti 

na konkrétním řešení, které vstřebává detailnější podmínky řešení zástavby a dopravní 
infrastruktury. Jedná se zejména o rozšíření v jeho jihozápadním cípu směrem k ulici 
Košíkářská a v dalších dílčích případech směrem k ulici Na Pařeničkách. Rozšíření řešeného 
území vyvolala rovněž potřeba umístění malé retenční nádrže v severní části lokality.  

 
Zadávací podmínky a požadavky na řešení vymezeného území 
 

Předpokladem řešení návrhu (územní studie) je soulad s platným územním plánem 
města Rožnov pod Radhoštěm a se schválenými regulativy pro jednotlivé funkční plochy. 
V řešeném území jsou zahrnuty dva typy ploch s rozdílným způsobem využití – plochy 
bydlení individuálního (BI) a plochy veřejných prostranství (P). Všechny návrhy obsažené 
v územní studii jsou v souladu s oběma uvedenými funkčními typy. 

Územně plánovací podklad (ÚS) bude zpracován tak, aby byl v souladu se stavebním 
zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, s ohledem na limity využití území, s ohledem na 
existující dopravní a technickou infrastrukturu a v souladu s přírodními a geologickými 
podmínkami v území.  
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Územní studie navrhne a prověří efektivní způsob využití celého řešeného území ve 
vazbě na navazující území. Bude přirozeným způsobem rozvíjen stávající systém dopravní 
obsluhy území, kdy ve výsledném řešení budou vyloučeny dlouhé slepé dopravní závleky, 
bude zajištěna pěší prostupnost území, zohledněna terénní konfigurace území, 
hydrogeologické poměry a majetkoprávní vztahy.  

Bude řešena prostorová návaznost navrhované zástavby na stávající zástavbu rodinných 
domů a bude zohledněn charakter území a krajiny. 

V souladu s vyhl. č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území, budou 
vymezena veřejná prostranství, včetně jednoznačně definované stavební čáry, uliční čáry a 
návrhu uličního profilu. V nezbytně nutném rozsahu bude definována výšková hladina 
zástavby, typ zastřešení apod., tedy obecné regulační podmínky. Uliční profily budou řešeny 
včetně situačního prokázání možnosti umístění komunikací, odstavných stání a tras 
inženýrských sítí. 
 
Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních předpisů 
nejsou specifikovány.  
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

Při řešení obytné zástavby bude zohledněna zejména prostorová a funkční návaznost na 
okolní plochy zastavěného i nezastavěného území, budou respektovány přírodní a krajinné 
prvky v území. 
Budou zohledněny požadavky provedených průzkumů a posouzení v území, zejména 
inženýrsko geologické posouzení a jeho závěry.  

 
 
Princip řešení a obsah studie 
 

Studie je členěna na textovou (průvodní zpráva) a grafickou část, které se vzájemně 
doplňují. Úkolem studie je vytvořit nástroj pro následné rozhodování v území 
v optimalizované podobě pro požadovanou potřebu výstavby rodinného bydlení. Studie je 
koncipována tak, aby jednoznačně definovala uspořádání území a rozsah veřejných 
prostranství, ale zároveň nepředurčovala konkrétní formu a architektonicko – objemové 
řešení jednotlivých rodinných domů. Studie si neklade za cíl komplexně navrhnout zástavbu 
v území, ale pouze stanovit základní situačně – prostorové podmínky pro umisťování 
objektů, kdy zodpovědnost za kvalitu architektonického řešení ponese autor jednotlivě 
navrhovaného RD. 

 
 
Stěžejními návrhovými částmi průvodní zprávy jsou: 

 koncepce urbanistického řešení 

 plošná a prostorová regulace 

 zásady dopravního řešení  

 koncepce zeleně a ploch veřejného prostranství 

 zásady řešení technické infrastruktury 
 
Grafická část obsahuje: 

 širší vztahy – výřez územního plánu 

 problémový výkres – analýza území 

 hlavní výkres – urbanistické řešení 

 výkres etapizace rozvoje území 

 výkres veřejné infrastruktury 

 schéma vodního hospodářství 

 energetické sítě v území – návrh řešení 

 schéma prostorového řešení 
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Majetkoprávní vztahy  
 

Téměř celé řešené území je v soukromém vlastnictví. Centrální část plochy je ve 
vlastnictví jednoho majitele (Mgr. Pavel Kuběja), v jehož zájmu je, aby byla započata 
příprava území a reálně mohlo dojít k realizaci celého záměru výstavby. Někteří z dalších 
vlastníků v území jsou záměru nakloněni a předpokládaná parcelace pro budoucí RD je 
zapracována v územní studii.  

Velmi důležitým vlastníkem v řešeném území je majitelka parcel v jižní části lokality 
(zejména parcel 2257/45, 2257/31, 2257/16 a 2257/22 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm), na 
kterých územní studie navrhuje dopravní propojení směrem na jihozápad do páteřní 
komunikace Dolní Paseky. Důležitým pozemkem jsou i parcely 2264/5 a 2349/5 
v soukromém vlastnictví, které mohou umožnit jednosměrné napojení na komunikaci 
v severní části Košíkářské ulice. 

V majetku města je pouze pozemek 2257/19 (k.ú. Rožnov pod Radhoštěm), který 
navazuje na výše zmiňované pozemky a na jeho ploše je navrženo dopravní zaústění do 
Košíkářské ulice, která dále pokračuje ke komunikaci v ulici Dolní Paseky. 

Další soukromé pozemky v okrajových částech (při severní a východní hranici) 
vytvářejí prakticky samostatné větve zástavby napojené z ulice Na Pařeničkách nebo z ulice 
Javorové a ve vztahu k jejich využití jsou uvažovány spíše jako výhledové.  

Pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí převážně jako zemědělský půdní fond 
s převažujícím druhem pozemku trvalý travní porost. 

Vlastnické vztahy v území mimo jiné určují etapovitost využití celého území (viz. 
výkresová příloha). Zájem o výstavbu v jednotlivých vlastnických celcích člení návrh v území 
na relativně samostatné celky s různou časovou možností realizace.  

Majetkoprávní vztahy v území a výpis vlastníků nebyly předmětem řešení ÚS. 
 

Stávající stav ploch a podmínky v lokalitě 
 

Řešené území je současné době v převážné míře nezastavěné, je svažité a je využito 
jako pastviny. Zájmové území celkově odvodňuje tok Vermiřovský potok. Uprostřed plochy je 
umístěna uměle vytvořená malá vodní nádrž (rybníček), která je nejspíš sycena podzemními 
vyvěrajícími drobnými prameny podzemních vod (napajedla).  

Klimatické poměry v území jsou definovány rovněž v IG posouzení (zpracovatel K-
GEO), které bude přílohou průvodní zprávy územní studie. Zájmové území náleží k mírně 
teplé oblasti MW7. 

Charakteristika území a jeho problémy ve vztahu k celkovému řešení záměru jsou 
součástí samostatné výkresové přílohy (problémového výkresu). V textu přílohy jsou 
definovány terénní a hydrogeologické problémy, zátěž území stávající infrastrukturou 
s definicí nutnosti realizovat přeložky sítí a dopravní, prostorové a ostatní problémy v území. 
Takto definované problémy jsou určujícím faktorem pro vytvoření návrhu. 

Území je limitováno trasami nadzemních vedení VN a NN, které bude nutno přeložit 
do kabelových tras (viz. dále). Územím rovněž prochází diagonálně trasa vodovodu, kterou 
je nutno rovněž přetrasovat do budoucích uličních koridorů. 

V území jsou dostupná všechna potřebná média (voda, plyn, nízké napětí) 
prostřednictvím stávajících sítí v navazujícím území. Rovněž lze území napojit na stávající 
řady splaškové kanalizace. 

Stěžejním problémem a prvkem v lokalitě je existence výrazné erozní rýhy, která je 
v řešeném území ukončena plochou sedimentů dejekčního kužele (viz. IG posouzení) a 
která může mít při nesprávném uspořádání negativní vliv na výstavbu v zájmovém prostoru. 
Erozní rýha odvádí ve srážkově bohatších obdobích vody pramenící a povrchově odtékající 
z oblasti severovýchodně od řešeného území. V době mimořádných srážek může být těchto 
vod značné množství a budou do prostoru stávajícího dejekčního kužele přinášet i zeminový 
materiál. Samotnou část rýhy zasahující do zájmového území (dle IG posouzení) nelze 
pouze zasypat a popřít její existenci. Erozní rýha musí být ponechána otevřená a návazně 
na ni by mělo být vybudováno suché koryto až k jihozápadní hraně řešeného území 
s výsledným odvodem vod až do Vermiřovského potoka. Tato výrazná podmínka pro 
uspořádání zájmového území byla převzata do návrhu územní studie (viz. dále). 

Možnost dopravního napojení a obslužnosti území je popsána dále v textu ÚS. 
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KONCEPCE ŘEŠENÍ    
 
A.   Koncepce urbanistického řešení, etapizace 
 

Řešené území Dolních Pasek je součástí „zvedající se“ krajiny severně od centrální 
rovinatější části města podél toku Vermiřovského potoka. Přibývání nadmořské výšky 
směrem na severovýchod k vrcholu Chlácholov sebou nese i částečně odlišný charakter 
krajiny zahrnující výrazné plochy zalesněného území. Zastavěné území, na které navazuje 
řešené území, je tvořeno pro danou oblast charakteristickou rozvolněnou strukturou zástavby 
samostatně umisťovaných staveb. Zástavba je uspořádána v kopcovitém, výškově poměrně 
dramatickém terénu. Řešené nezastavěné území je prakticky sevřeno již existující zástavbou 
na západě podél Dolních Pasek a na východě ulicí Na Pařeničkách. Logicky je tak území 
určeno k využití formou doplnění situačně volného místa ve vztahu k současně zastavěnému 
území. 

Z hlediska zástavby pro bydlení je lokalita tvořena výhodně položeným svahem 
orientovaným k jihu. Urbanistické řešení vychází ze dvou základních daností – krajinného 
rázu ve formě kombinace svahovité zalesněné krajiny s volnými plochami trvalých travních 
porostů a stávajícího charakteru uspořádání zástavby (samostatně stojící objekty). Oba 
principy se zde přirozeně prolínají – krajinný reliéf formuje strukturu zástavby a ta naopak 
potvrzuje neopakovatelnost a osobitost morfologie v daném místě. Prvotně ve vztahu k těmto 
dvěma základním prvkům je nutno hledat podobu a formu nové struktury zástavby. 

  
K dobru věci si území prozatím ponechalo volnost a možnost vytvořit prostupnost 

z hlediska pěších tahů a dopravního napojení. 
Území lze nezávisle na majetkoprávních vztazích napojit přes volné plochy ulice 

Košíkářské (z jihozápadu), ulice Javorové (ze severu) a zejména ulice Na Pařeničkách (z 
východní hrany). Dopravní napojení bude mít ve výsledku pět bodů z výše uvedených 
možných stávajících uličních prostorů. Všechny jsou patrné z grafických příloh, přičemž 
hlavní páteřní průjezd je navržen přes stávající připojovací komunikaci z ulice Na 
Pařeničkách a na opačné straně do ulice Košíkářská přes městský pozemek, případně přes 
soukromý pozemek v severní části Košíkářské ulice (podrobněji je dopravní napojení 
popsáno v bodě C. Základní koncepce dopravního řešení). 

V územním plánu stanovený koridor veřejného prostranství (P 561) ve směru od ulice Na 
Pařeničkách k západní hraně řešeného území nebyl na základě skutečného stavu území a 
detailnější analýzy do návrhu zařazen a byl nahrazen logičtějším napojením do jižnější části 
Košíkářské ulice, která je přímějším vyústěním do páteřní komunikace Dolní Paseky.  

Detailnější řešení dopravy je popsáno v samostatné části textu. 
 
Prvním urbanistickým krokem bylo nalézt přirozenou a praktickou strukturu cest – ulic 

(veřejného prostranství), která bude navazovat na uvedená možná dopravní napojení a 
zároveň co nepraktičtěji obslouží svahovité území. Navíc by měla respektovat vlastnické 
vztahy, polohu erozní rýhy a prodlouženého suchého koryta a trasování stávajících 
nadzemních sítí ve vztahu k ekonomice návrhu. Ve výsledném řešení je snahou obsloužit co 
největší část území zaokruhovanou průjezdnou komunikací. Bohužel svažitý charakter 
zájmové lokality vytváří nutnost v některých částech situovat krátké slepé obslužné větve pro 
zástavbu. Zejména propojení ulice Na Pařeničkách a Javorová je vzhledem k výraznému 
výškovému rozdílu a poloze ukončení obou slepých ulic neúčelné.  

Celkově územní studie předkládá variantu, která stanovuje maximální variantu využití 
území a ve vztahu ke koridorům veřejných prostranství dělí plochu formou předběžné 
parcelace na pozemky RD v únosné míře a přijatelném měřítku k danému prostoru.  

Celé území je na základě výše uvedených skutečností rozčleněno na pět základních 
celků, které mohou být z hlediska časové realizace nezávislé a vytvářejí tak samostatné 
realizační etapy (viz. hlavní výkres a  výkres etap): 

 
I. Největší celek tvoří centrální plocha, která je převážně ve vlastnictví jednoho 

majitele. U této části území se předpokládá developerská příprava veřejných 
uličních prostor včetně komplexního vybavení dopravní a technickou 
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infrastrukturou. Tento díl území je dopravně napojen na ulici Na Pařeničkách přes 
stávající odbočnou větev a v jihozápadní části na ulici Košíkářskou. V rámci 
tohoto celku je ve studii navrženo 23 parcel pro výstavbu RD. Na jihu území je 
situována samostatná menší parcela s označením I.24, která má odlišnou funkci 
a není určena pro výstavbu RD (podrobněji popsáno dále v bodě B). Území této 
etapy je výrazně limitováno nutností umístění suchého koryta, které diagonálně 
přetíná řešenou plochu. Koridor suchého koryta (bude sloužit i pro odvod 
dešťových vod) je navržen účelově jako odpočinkový veřejný prostor s pěším 
tahem, výsadbou doprovodné zeleně, případně dalšími doplňujícími prvky. 
Koridor je součástí ploch veřejných prostranství a jeho průběh územím a 
charakteristický příčný průřez jeho profilem jsou patrné z grafické části. 
Podmínkou pro realizaci zástavby v těchto plochách jsou přeložky tras 
nadzemních vedení VN a NN. Dopravně je prostor I. etapy obsloužen hlavní 
komunikační smyčkou na kterou navazují tři krátké slepé větve (viz. situace). 
Smyčka komunikace je ukončena v jihozápadní části zájmového území 
obousměrným dopravním napojením do Košíkářské ulice přes pozemky jiného 
soukromého vlastníka (p. Tomanová), případně jednosměrným napojením do 
ulice Košíkářská – severní část. Regulace a podmínky zástavby jsou popsány 
v samostatné části textu koncepce řešení (B.). Celkové dopravní řešení je 
popsáno v samostatné kapitole. 

 
II. Druhá část území přiléhá přímo ke stávající komunikaci napojené z ulice Na 

Pařeničkách a zahrnuje i parcelu prvního již realizovaného rodinného domu (ve  
výstavbě je již i druhý dům). Vyjma stávajícího provozovaného domu je v této 
části navrženo 5 parcel pro výstavbu. V západní hraně této části navazuje I. etapa 
(centrální plocha území). V rámci této plochy je nutno respektovat koridor 
(ochranné pásmo) VTL plynu. Pro možnost využití pozemku pro RD s označením 
II.05 je nutno provést přeložku nadzemního vedení VN 22 kV (viz. grafická část). 

 
III. Třetí část řešené plochy je vymezena v jižní části území nad stávajícím objektem 

bývalé zemědělské stavby, kde je navržena plocha pro dva plošně rozsáhlejší 
pozemky, jejichž využití bude v souladu s funkčním typem BI.  Jeden pozemek je 
napojený od východu z ulice Na Pařeničkách a druhý od západu z nově 
navrhovaného uličního koridoru. Plocha III. etapy je výrazně limitována 
ochranným pásmem nadzemního vedení VN 22 kV a ochranným pásmem trasy 
VTL plynu. Obě ochranná pásma a jejich podmínky je nutno respektovat při 
umisťování zástavby. U obou pozemků není možno (vzhledem k výše uvedeným 
podmínkám) domy umístit k uličním koridorům. Je nutno při navrhování využití 
pozemků respektovat okolní charakter struktury zástavby a krajiny a je nutno, aby 
návrh konkrétního využití vypracoval autorizovaný architekt.  

 
IV. Další dílčí část řešeného území je navržena opět jako samostatná slepá větev, 

která je napojena na konci ulice Na Pařeničkách v její nejvyšší části. Je 
orientována ve východozápadním směru a 4 navržené parcely pro RD jsou 
navázany jižně (2x) i severně (2x). Prostorová návaznost západním směrem na I. 
etapu je přerušena přírodním pásem (terénní hranou), která vytváří významný 
přírodní rámec v lokalitě a která je tvořena výraznou vzrostlou zelení. 

 
V. Poslední část pásu zástavby v zájmové lokalitě je situována do její severní hrany. 

Bude se jednat maximálně o 5 stavebních parcel napojených od severu 
z prodloužené ulice Javorová. Tato část je navržena jako výhledové řešení 
vzhledem ke stávající situaci, kdy plocha je dnes využita jako soukromé zahrádky 
s drobnější parcelací a stavbami zahradních domků. Severní část od ulice 
Javorová je s níže položeným územím propojena koridory veřejných prostranství 
s umístěnými pěšími trasami pro zajištění prostupnosti území.  
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Druhý krok urbanistického návrhu spočíval a v dalších stupních přípravy musí spočívat 
ve vytvoření svébytného charakteru obytného prostředí lokality, zejména co se týká 
uspořádání veřejných uličních prostranství v prostorovém vztahu ke hmotám rodinných 
domů.  

Ulice je navržena jako „obytná ulice“. To znamená, že pohyb automobilů je zde 
přizpůsoben pohybu chodců. V místech, kde je to vzhledem k orientaci svahu možné se 
doporučuje ráz veřejného prostoru a zástavby podpořit co nejvýraznějším prostorovým 
uvolněním předprostorů domů mezi stavební a uliční čarou. Linie uličních čar by bylo vhodné 
řešit pouze jako nižší pásy oplocení např. formou stříhaných živých plotů s maximální výškou 
1,3 m. Jako dominantní lze chápat zejména přímý uliční prostor I. etapy vedoucí od severu 
k jihu, který je možno obestavět větším počtem staveb vytvářejících stoupající strukturu 
směrem k severu. V této části by se měl výše popsaný princip řešení uličních čar uplatnit 
v největší míře.  

Celkově je ovšem nutno konstatovat, že v daném prostoru různě orientovaných ulic a 
dané situační kresbě parcel bude stěžejním faktorem kvality nově vznikajícího obytného 
souboru zejména zodpovědný individuální kvalitní přístup k návrhu jednotlivých staveb. 
Nové samostatně stojící rodinné domy ve svažitém terénu a jejich urbanistická a 
architektonická kvalita budou definovat celkový výraz řešeného prostoru. 

 Samotné řešení objemů domů a jejich provozní návaznosti na veřejná prostranství 
bude vycházet vždy z konkrétní lokalizace rodinného domu, zejména z jeho vztahu 
k svahovitosti terénu, ve vztahu k orientaci napojení ke světovým stranám a rovněž z polohy 
vůči uličnímu profilu.  

Pro docílení jednotnější struktury zástavby a příznivějšího vnímání zastavěného prostoru 
v rámci hlavních uličních prostor jsou návrhem územní studie limitovány některé domy 
v centrální části území. Limity spočívají v návrhu základního tvaru střechy jako sedlové 
s určením základního směru hřebene (viz. dále prostorové regulativy).  

Výhodou pro lokalitu je její významný přírodní rámec v severní části území, který je nutno 
doplnit výraznou zelení v rámci zahrad parcel RD.  

Částečně nápomocná by měla být pro kvalitu obytného souboru následující plošná a 
prostorová regulace. 

 
 

B.  Plošná a prostorová regulace,  podmínky výstavby  
 

Z urbanisticko – architektonické koncepce v území vyplývá i plošná a prostorová 
regulace zástavby, na kterou budou v dalších stupních přípravy navazovat návrhy 
jednotlivých staveb rodinných domů. Regulativy zástavby není možné pro návrh v daném 
prostředí využít pro všechny plochy a parcely, nicméně kde je to možné, jsou regulativy 
stanoveny.  

Je stanoveno základní plošné určení řešeného území a zástavba je regulována formou 
stavebních a uličních čar, stanovením šířek veřejného prostranství v uličním koridoru, 
stanovením limitních stavebních čar a dalšími prvky regulace (viz. legenda hlavního 
výkresu): 

 

 Ve výkrese je vyznačena doporučená parcelace pro jednotlivé RD; v řešeném území je 
možno umístit max. 39 rodinných domů. Počet parcel ve studii je stanoven na samotné 
hranici únosnosti území a počet může být snížen (doporučuje se) formou sdružování 
parcel nebo částečně odlišnou parcelací ve vzájemných hranicích mezi jednotlivými 
pozemky RD. Doporučené případné sdružování dvojice pozemků je vyznačeno v grafické 
části (hlavním výkrese). Plochy pozemků pro zástavbu RD jsou jedním ze čtyř 
základních typů ploch celkově vymezující řešené území. 

 

 Za regulativ je možno považovat i stanovení rozsahu veřejných prostranství jako jedné 
ze 4 základních ploch vymezujících celé území (viz. legenda). Plochy veřejných 
prostranství jsou vyznačeny žlutým podkresem a zahrnují uliční prostranství, koridor 
erozní rýhy a suchého koryta, prostor kolem retenční nádrže v jižní části území, 
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nezastavěné koridory pěších tras a další. V rámci uličních veřejných prostranství je 
přípustná výsadba vzrostlé zeleně v závislosti na trasách technické infrastruktury. 

 

 Na vymezené parcele I.24 je vymezena odlišná funkce v území. Bude sloužit po dohodě 
vlastníků v území jako místo pro výstavbu doplňujícího zázemí (např. garáže) pro 
stávající zástavbu na parcele 1583/1. Takto funkčně vymezená plocha je jednou ze čtyř 
základních ploch celkově vymezující řešené území (viz. legenda v grafické části). 
Podmínkou pro výstavbu na této ploše je dodržení umístění objektu do stavebních čar 
vymezených v grafické části a zároveň respektování měřítka a charakteru zástavby na 
pozemcích pro RD severně od této plochy. Nový objekt v této ploše bude objemově i 
výrazově (tvar střechy, výška a směr hřebene, výška okapu apod.) navržen v obdobném 
provedení jako rodinné domy, které přiléhají ke stejnému uličnímu koridoru 
v severojižním směru. 

 

 Posledním ze 4 základních funkčních typů ploch jsou volné plochy soukromého 
charakteru, které je doporučeno ponechat jako zahrady. Přípustnou je pouze případná 
realizace malých zázemních rekreačních objektů v souladu s § 103 stavebního zákona. 
Ty plochy nejsou součástí veřejného prostranství ani pozemků určených pro výstavbu 
RD.   

 

 Svahovité řešené území má z hlediska uspořádání zástavby a kvality návrhu staveb 
rodinných domů několik exponovanější částí, zejména na průčelích navrhovaných 
uličních koridorů, na nárožích a ve výše položených částech území. Proto se doporučuje, 
aby níže určené objekty mohl navrhnout pouze autorizovaný architekt. Jednalo by se 
zástavbu na parcelách  I.02, I.04, I.05, I.06, I.07, I.10, I.11, I.12, I.14, I.15, II.05, III.01, 
III.02. Tyto objekty jsou vyznačeny i v grafické části (hlavním výkrese). 
 

 Pokud je v grafické části stanovena stavební čára, znamená to, že je nutno v rámci 
parcely RD přisadit hlavní objem objektu k této čáře. Přisazením se rozumí dotyk 
hlavního objemu stavební čáry s odchylkou natočení průčelí maximálně o úhel, který 
umožňuje vytvořit rovnoběžné natočení objektu se společnou hranicí pozemků rodinných 
domů (viz. situace). Hlavním objemem je míněna hlavní obytná část provozu domu 
s nejdominantnější hmotou celé kompozice domu. Splnění podmínky nelze řešit 
přisazením jakékoliv (např. doplňkové hospodářské) části domu ke stanovené čáře. 
Stavební čára je vždy rovnoběžná s uliční čarou. Jedná se zejména o ulici v severojižním 
směru v I. etapě.  

 

 Uliční čáry jsou dány hranicí navrženého rozsahu pozemků pro zástavbu vůči uličnímu 
veřejnému prostranství. Hrana ulice je souvislá a forma prostorového uspořádání uličních 
čar se doporučuje řešit málo výrazná a s řešením blížícím se co nejvíce přírodní podobě 
(viz. charakteristika rázu veřejného prostoru výše v textu). 
 

 Minimální šířka veřejného prostranství v páteřních ulicích je stanovena na 10m 
(snahou studie je doporučení v některých částech vnímáním rozšířit uliční prostor až ke 
stavebním čarám – viz. popis výše). Šířka veřejného uličního prostranství je v některých 
částech vedlejších koridorů zúžena na minimální šířku 8m. Šířka veřejného uličního 
prostoru je dána polohou uličních čar a je vyznačena včetně číselných kót ve výkrese 
veřejné infrastruktury (výkres č. 04).   
 

 Rovnoběžně s některými podélnými stranami uličních prostranství jsou stanoveny limitní 
stavební čáry, které definují rozsah nezastavitelného pásu mezi takto stanovenou čarou 
a uliční čarou. Jedná se především o pozemky, které přiléhají k uličnímu prostranství jižní 
hranou a znamená to, že zástavba situovaná na pozemku (z hlediska orientace logičtěji 
v severnější části parcely) nesmí přesáhnout hranici stanovenou limitní čarou. 
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 Ostatní odstupové vzdálenosti staveb od hranic pozemků a mezi jednotlivými domy 
budou řešeny v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 501/2006, o obecných požadavcích 
na využívání území. 
 

 Důležitým prvkem prostorové regulace je limitace objemu, případně tvaru objektů 
rodinných domů v území:  
Co se týká výškového řešení, je pro jednotlivé RD stanovena přípustná výška 
maximálně  2. nadzemní podlaží (převzato z regulativů územního plánu).  
o Na pozemcích, kde je stanovena stavební čára bude platit, že dvě nadzemní podlaží 

budou vztažena k úrovni připojovacího bodu z uličního veřejného prostranství.   
o Na ostatních pozemcích (převážně s napojením od jižní nebo jihozápadní hrany 

pozemku domu) se bude výška dvou nadzemních podlaží vztahovat k výškové úrovni 
převažující části plochy pozemku RD. Zde opět platí zásada citlivého individuálního 
přístupu k návrhu stavby RD.   

Z toho vyplývá, že na některých pozemcích s větším výškovým rozdílem (svažitostí) lze 
připustit celkově 3 podlaží, z toho jedno z nich bude vždy jednostranně zapuštěno 
celkově do terénu.   
Co se týká tvaru střech, formy a materiálového řešení objektů, nelze jednoznačně ve 
vztahu k danému svahovitému území definovat souhrnně požadavky na architektonické 
řešení RD a důraz je nutno klást na přípravu vždy jednotlivého domu tak, aby splňoval 
výše popsané urbanisticko – objemové předpoklady a principy v území (viz. část A – 
koncepce urbanistického řešení) a návrh akceptoval vždy podmínky v daném konkrétním 
místě pro osazení domu. Preferovány a doporučeny jsou koncepty domů s kompaktním 
tvarem a půdorysem a jednoduchým tvarem střech (maximální eliminace valbových a 
polovalbových střech). Doporučuje se návrhy domu zpracovat nově (autorsky), konkrétně 
do daného místa s vhodným provozním a objemovým řešením ve vztahu k orientaci, 
měřítku zástavby apod., bez využití již navržených „katalogových“ konceptů a projektů 
domů.   
V situaci jsou vyznačeny pro některé domy (převážně v rámci I. a III. etapy) tvary 
sedlových střech s určením směru hřebene hlavního objemu objektu (přesněji viz. situace 
a legenda hlavního výkresu). Směry hřebenů jsou navrženy pro docílení jednotnější 
struktury zástavby v jihozápadně orientovaném svažitém terénu.   

 
 Ze závěrů IG posouzení (je přílohou průvodní zprávy ÚS) byly převzaty základní 

následující podmínky pro výstavbu v řešeném území. 
Pro veškerou stavební činnost v zájmovém území je nutno s ohledem na náchylnost 
území ke svahovým deformacím dodržovat následující zásady a podmínky: 

 
o Neprovádět jakékoli utrácení vod vsakem do horninového prostředí, a to ani 

z domovních ČOV. Z hlediska stability podloží v této lokalitě je vsakování dešťových 
vod nepřípustné a je nutno převádět srážkové vody do kanalizace, vodního toku nebo 
centrální retenční plochy umístěné ve stabilnějším podloží v jižní části lokality. 

 
o Dojde-li k výskytu výronů podzemních vod na místech výkopů pro jednotlivé stavební 

objekty, je nutno tyto podchytit, oddrenovat a zaústit do kanalizačního systému. 
 

o Liniové výkopy bude nutno vést výškově vzestupně od nejnižších bodů vzhůru, tak 
aby v případě naražení podzemní vody či zasáklé vody povrchové tyto mohly být 
bezpečně převedeny (od SV směrem k Veřmiřovskému potoku na JZ) a nedocházelo 
k jejich kumulaci ve výkopech. 
 

o Zachovat stávající materiálovou bilanci svahu. Při návrhu staveb RD respektovat 
potenciální náchylnost území ke svahovým deformacím a koncepty domů řešit pokud 
možno jako objekty co nejméně zařezávané do svahu s přizpůsobením se terénním 
podmínkám a tvaru svahu.  
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o Nevytvářet deponie výkopových zemin či stavebního materiálu v místech, kde by 
mohlo dojít k negativnímu ovlivnění lokální stability. 
 

o Základové výkopy staveb smí být odkryté pouze co nejkratší dobu. 
 

o Zabezpečit případné drobné zemní odřezy či přísypy zídkami či jinými statickými 
prvky. Zídky či jiné prvky musí být vybaveny rubovým odvodněním napojený na 
celkový kanalizační systém. 
 

o U všech dílčích staveb se doporučuje provedení kvalifikovaných prohlídek 
základových spár. 
 

o Veškeré stavební objekty s ohledem na geologické a stabilní poměry je nutno 
posuzovat minimálně dle zásad 2. geotechnické kategorie 
 

o Jakékoli odchylky od předpokladů v geologickém vývoji zjištěné v průběhu výstavby 
je nutno konzultovat s oprávněnými, kvalifikovanými odborníky. 
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C.  Základní koncepce dopravního řešení 
 
Koncepce dopravního řešení územní studie je stanovena s ohledem na místní územně 
technické podmínky a možnosti území. V rámci průběhu zpracování této územní studie byly 
prověřovány možnosti zapojení lokality do okolní komunikační sítě. 

Na základě projednání byla pro dopravní obsluhu řešené lokality stanovena následující 
koncepce dopravy a podmínky :  

1. Dopravní napojení lokality pro stěžejní část území (etapy I. – IV.) Lze provést ze dvou 
následujících bodů (směrů):  

 Prvním je využití již realizované veřejně přístupné účelové komunikace (v místě 
zástavby II. etapy) vedené v poloze západ - východ s napojením do místní 
komunikační sítě v ulici Na Pařeničkách, dále částí ulice Pod Chlacholovem a 
přes ulici Polanského do hlavní průjezdné komunikace III. tř v ulici Dolní Paseky 
(v grafické části je vyznačeno jako d1). Podmínky pro možnost využití tohoto 
napojení jsou definovány v následujících odstavcích 2. a 3. 

 druhým místem dopravního napojení lokality je Košíkářská ulice v jihozápadní 
části řešeného území, kde je možno provést pro lokalitu nejvýhodnější zaústění 
dvojsměrného provozu do jižní větve Košíkářské ulice (v grafické části označeno 
jako d2) nebo pouze jednosměrné napojení na severní větev Košíkářské ulice se 
stanoveným směrem výjezdu z lokality (v grafické části označeno jako d3); 
s pokračováním dopravního napojení dále krátkým úsekem přímo do hlavní 
kapacitní komunikace III. tř. v ulici Dolní Paseky. 

2.  Pro území Pod Chlacholovem (až k ulici Dolní Paseky) je k dispozici zpracovaný dopravní 
průzkum „Zhodnocení výkonosti místních komunikací v lokalitě Pod Chlacholovem“ 
(02/2018), který určuje množství průjezdů vozidel a zhodnocuje kapacity komunikací 
v tomto území. Pro zpřesnění a pro účely této územní studie byla zpracována dopravní 
studie (Traffic Design s.r.o., 05/2020), která řeší kapacitní posouzení ulice Pod 
Chlacholovem v úseku před napojením do ulice Polanského. Dopravní studie uvažuje 
s přitížením dopravního zatížení vlivem výstavby nových rodinných domů v navrhované 
lokalitě a posuzuje budoucí zátěž v daném problematickém úseku. Studie vyhodnocuje 
splnění normových požadavků zatížení i při nárůstu výstavby v lokalitě (predikovaná 
hodnota je 392 voz. / 24h, což splňuje požadavky normy s 21% rezervou). Kompletní 
dopravní studie a její závěry jsou nedílnou součástí územní studie (příloha průvodní 
zprávy). 
Na základě těchto podkladních materiálů a další dopravní analýzy je nutno konstatovat, 
že v případě dvousměrného napojení řešeného území do ulice Na Pařeničkách bude 
nutno komunikaci v této ulici parametricky upravit. Průběh komunikace je prakticky 
jednopruhový a bude nezbytné v úseku mezi napojením lokality (ozn. d1) až po ústí do 
ulice Pod Chlacholovem (délka cca 205m) zřídit dopravní výhybny formou lokálního 
rozšíření komunikace ve vytipovaných místech (vyznačeno v grafické části – příloha 
01.1). Vyhýbání vozidel je navrženo formou zřízení minimálně dvou výhyben v rámci 
profilu ulice Na Pařeničkách ve vzájemné vzdálenosti max. 80m  a v délce min. 24m 
(6+12+6). Výhybny pro míjení aut musí být zbudovány s parametry požadovanými platnou 
legislativou a příslušnou ČSN. V úseku ulice Pod Chlacholovem s jednopruhovým 
průběhem (délka úseku cca 138m) až po ústí do dvoupruhové obousměrné komunikace 
v ulici Polanského je nutno vyznačit výhybny v místech, kde to současné prostorové 
podmínky umožňují (pracovně vyznačeno v grafické části – příloha 01.1). Vzdálenost a 
poloha výhyben musí být realizovány tak, aby byla zajištěna jejich vzájemná viditelnost 
z pohledu řidiče a v souladu s legislativními a normovými opatřeními.  

3. Při koncipování dalšího stupně přípravy v území (územního rozhodnutí) pro celek 
jakéhokoliv rozsahu v rámci řešeného území (v rozsahu celé etapy nebo i pro 
jednotlivý záměr výstavby RD) musí být vždy prokázána možnost dopravního 
napojení (s využitím definovaných bodů d1, d2, d3, d4 nebo jejich kombinace), která 
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zajistí v době přípravy záměru dopravně kapacitní napojení nezatěžující dopravní 
situaci v území jihovýchodně od řešené lokality. Prokázání této skutečnosti bude 
součástí dokumentace předkládané k žádosti o vydání závazného stanoviska úřadu 
územního plánování, který způsob dopravního napojení pro konkrétní záměr v území 
vyhodnotí. 
Výstavba RD v řešeném území je podmíněna výstavbou dalšího dopravního 
propojení území (d1, d2), anebo vybudováním dopravního napojení d1 přes ulici Na 
Pařeničkách včetně všech výhyben dle doloženého dopravního posouzení (viz. 
odst. 2.). 

4. Řešení dopravního napojení lokality, včetně grafického znázornění podmínek jeho 
realizace je součástí samostatné přílohy 01.1 Širší vztahy – dopravní napojení lokality. 

5.  Dotčené území (návrh dopravního řešení) bude řešeno jako obytná zóna. 

6. Severní část území (V. etapa) bude napojena samostatně ze severu území 
prostřednictvím koridoru ulice Javorová. Případné dopravní propojení (pro vozidlovou 
dopravu) severní a jižní části území není vzhledem k terénnímu a výškovému uspořádání 
lokality možné.  

7. Na výše definované dopravní napojení bude navazovat síť místních komunikací zajišťující 
dopravní obsluhu nově navržené obytné zóny.  

8. Erozní rýhu a suché koryto procházející územím bude na několika místech nutno 
překlenout opatřením, které zachová otevřený profil koryta v požadovaném průřezu 
(předpokladem je osazení kapacitního propustku nebo vytvoření mostku). Koryto je nutno 
překlenout 1x obslužnou komunikací v území a 2x při napojení pozemku RD.  

9. Další zásady dopravního řešení: 
 
Stávající komunikaci je navrženo šířkově homogenizovat na dvoupruhovou kategorii 

dle zásad ČSN 73 6110. Doporučeno je realizovat komunikaci s šířkou vozovky 5,5 m mezi 
obrubami (podrobné řešení veřejného prostranství podél komunikace bude řešeno v dalším 
stupni PD). Šířka hlavního uličního prostoru s místní komunikací umožní realizovat 
dvoupruhovou komunikaci, zpevněné plochy veřejného prostranství a plochy pro vedení 
technické infrastruktury.  

V rámci uličního profilu budou navržena podélná parkovací stání, která budou 
součástí řešení prostoru obytné zóny a budou částečně jednostranně zasahovat do profilu 
komunikace. Jejich konkrétní poloha a počet budou určeny v rámci dalšího stupně PD.  

V místech směrových oblouků bude průjezdný prostor rozšířen tak, aby byl zajištěn 
průjezd vozidel HZS a vozidel pro odvoz odpadu. Podélný sklon komunikací nesmí 
přesáhnout 12,5%. Příčný sklon komunikací musí být v souladu s ČSN navržen v rozmezí 
0,5-2,0%.  

Vjezd do obytné zóny bude zajištěn pomocí dlouhého zpomalovacího prahu 
s osazením příslušného dopravního značení. Předpokládá se, že regulace rychlosti vozidel 
v samotné obytné zóně bude zajištěna jejím vhodným stavebním uspořádáním, které bude 
vést řidiče k častému manévrování s vozidlem (vhodnou kombinací umístění parkovacích 
stání, vjezdů na pozemky a zeleně). Návrh konkrétního situačního řešení obytné zóny se 
bude odvíjet rovněž od polohy vjezdů k jednotlivým pozemkům a bude řešen až v rámci 
dokumentace pro územní řízení. 

 
Vnitřní dopravní obsluhu je navrženo řešit pravidelnou sítí komunikací umožňující 

postupnou realizaci výstavby. Její směrové vedení je navrženo tak, aby umožnilo realizovat 
dopravní přístup jak k vnitřnímu bloku pozemků, tak i k parcelám vymezeným podél hranic 
řešeného území. Navržena je jako komunikace funkční podskupiny D1 – komunikace se 
smíšeným provozem s převládající pobytovou funkcí nad funkcí dopravní (podrobné řešení  
veřejného prostranství podél komunikační sítě bude řešeno v dalším stupni PD). V souladu 
se zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích se jedná o místní komunikace IV. 
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třídy. Znamená to tedy, že nejvyšší dovolená rychlost je 20km/h. Pro návrh obytné zóny se 
jedná i o rychlost návrhovou. 

 
Stavebně - technické uspořádání (šířkové uspořádání) navržených komunikací je 

doporučené. Územní studie předpokládá realizaci komunikací funkční podskupiny D1 – 
komunikace se smíšeným provozem s převládající pobytovou funkcí nad funkcí dopravní. 
Respektovány však budou prostory místních komunikací, které odpovídají potřebným šířkám 
veřejných prostranství, jehož součástí jsou pozemní komunikace zpřístupňující pozemek 
rodinného domu, a to dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. Zelené pásy v prostorech komunikací 
budou přednostně využity pro vedení sítí technické infrastruktury a rovněž jako součást 
veřejného prostranství.  

Lokalitu je v  I. etapě možno řešit variantně s jednosměrným průjezdem územím a 
jednosměrným výjezdem do ulice Košíkářská (sever) pod parcelou I.24. Toto řešení lze 
provést pouze s předpokládanými stavebními opatřeními pro regulaci rychlosti vozidel 
(zúžení šířky komunikace, zvýšení křižovatkových ploch - zpomalovací prahy, vhodné 
umístění zeleně). Návrh jednotlivých prvků v obytné zóně však musí být dále rozpracován a 
doporučuje se respektovat zásady technických podmínek Ministerstva dopravy (TP 103 – 
Navrhování obytných zón). Jde např. o realizaci zvýšených prahů na vjezdech, úpravy 
prostoru místních komunikací apod. 

 

D.  Koncepce zeleně  
 
Koncepce řešení zeleně je jedním ze základních prvků obytného prostředí. Dané 

svahovité území je osazeno do přírodního prostředí a je lemováno ze severu pásem krajinné 
zeleně v území pod Chlacholovem. Rovněž zeleň zahrad podél západní a severní hrany 
území je velmi výrazná. 

Tento výrazný přírodní rámec řešeného území je nutno respektovat a na existující plochy 
zeleně prostorově navázat. Návrh ponechání a doplnění ploch zeleně je vyznačen v grafické 
části jako překryvný jev.  

V rámci veřejných prostranství (žluté podbarvení) je zeleň přípustná, a to v závislosti na 
trasování dopravní a technické infrastruktury. Uvažuje se s umístěním solitérních stromů 
v rámci uličního prostoru. Pro jejich umístění lze využít „ostrůvky“ před podélnými 
parkovacími stáními, které mají funkci zpomalení dopravy v rámci obytné zóny. Polohy 
těchto prvků v obytné zóně a tím i polohy stromů budou dány konkrétním návrhem 
uspořádání uličního koridoru v dalších stupních přípravy záměru (rozmístění podélných stání 
bude závislé na rozmístění vjezdů na pozemky RD). Princip rozmístění stromů v uličním 
prostoru je patrný z grafické části. 

Výrazným prvkem z hlediska konceptu zeleně bude i prostor koridoru erozní rýhy, kde je 
možno v nejvyšší části hrany rýhy osadit vzrostlou zeleň.  
 

E.  Zásady řešení technické infrastruktury 
 
V územní studii je rámcově navržena koncepce a trasy vedení veřejných inženýrských 

sítí včetně míst napojení na stávající technickou infrastrukturu. V následujícím textu jsou 
popsány samostatně vodohospodářské sítě a energetické sítě. 

 
Vodní hospodářství 

 
Veřejný vodovod 

 
Napříč zájmovou lokalitou prochází stávající vodovodní síť, která je ve správě 

společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Budoucí zástavbou dotčené vodovodní řady 
budou přeloženy do navržených komunikací, vodovodní síť bude dále rozšířena po celé 
zájmové oblasti. Veškeré stávající vodovodní přípojky budou na tyto přeložené či nové řady 
přepojeny. 
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Navržená přeložka vodovodního řadu bude provedena z PE tlakového vodovodního 
potrubí DN 100 mm, SDR 11 v celkové délce 220,0 m. Navržené zásobovací řady budou 
provedeny z PE potrubí DN 80 a DN 50 mm v celkové délce 720,0 m. Potrubí bude uloženo 
v otevřené rýze na pískovém podsypu v nezámrzné hloubce s krytím min. 1,2 m. Na potrubí 
vodovodu bude připevněn vytyčovací vodič, nad obsypem potrubí bude umístěna výstražná 
fólie bílé barvy. Obsyp potrubí bude proveden pískem, zbytek výkopu bude zasypán 
vhodnou tříděnou hutněnou zeminou z výkopu nebo štěrkem. Na konci jednotlivých tras 
budou osazeny požární hydranty DN 80 mm. Na novou vodovodní síť budou napojeny 
vodovodní přípojky jednotlivých objektů. 

 
THU: 
- Přeložka vodovodu PE DN 100 mm      

   220,0 m 
- Prodloužení vodovodu PE DN 80 mm     

   350,0 m 
- Prodloužení vodovodu PE DN 50 mm     

   370,0 m 
- Osazení požárního hydrantu DN 80 mm     

                8 ks 
 
Přesné určení tras a délek přeložek vodovodu a přípojek bude dáno v dalším stupni 

přípravy území (dokumentací pro územní řízení). 
 
Veřejná splašková kanalizace 

 
Stávající splašková kanalizace je umístěna na jihozápadním okraji zájmové oblasti na 

konci ulice Košíkářská a dále na jihovýchodním okraji poblíž ulice Na Pařeničkách. 
Splašková kanalizace je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Z těchto 
napojovacích míst bude splašková kanalizační síť rozšířena po celé zájmové oblasti.  

Nové splaškové kanalizační větve jsou navrženy z PP potrubí DN 250 mm, SN8, v 
celkové délce 850,0 m. Potrubí bude uloženo v otevřené rýze na pískovém podsypu v 
nezámrzné hloubce s krytím min. 1,2 m. Obsyp potrubí bude proveden pískem, zbytek 
výkopu bude zasypán vhodnou tříděnou hutněnou zeminou z výkopu nebo štěrkem. V trase 
kanalizace budou osazeny typové prefabrikované nebo plastové revizní šachtice. Na novou 
splaškovou kanalizační síť budou napojeny kanalizační přípojky jednotlivých objektů. 
Parametry vypouštěných odpadních vod do nové kanalizační sítě musí být v souladu s 
provozním řádem veřejné kanalizace. 

 
THU: 
- Prodloužení kanalizace PP DN 250 mm  850,0 m 
- Revizní šachtice DN 1000 mm        20 ks 
 
Přesné určení tras a délek splaškové kanalizace, včetně přípojek bude dáno v dalším 

stupni přípravy území (dokumentací pro územní řízení). 
 

Úprava vodoteče a návrh retence dešťových vod 
 
Napříč zájmovou lokalitou prochází stávající erozní rýha, kterou protékají občasné 

přívalové deště z lesních pozemků a luk, situovaných severovýchodně nad řešenou oblastí. 
Tyto vody budou zachyceny v navrhované retenční nádrži RN1, umístěné těsně nad 
komunikací Javorová. Z RN1 budou škrceným průtokem odtékat upravenou erozní rýhou-
opevněným otevřeným korytem přes zájmovou lokalitu až ke stávající malé retenční nádrži, 
kde bude umístěna další nová retenční nádrž RN2.  

Z těchto nádrží bude škrcený průtok odváděn stávající dešťovou kanalizací do 
Veřmiřovského - Dolnopaseckého potoka. Dešťová kanalizace je ve správě Města Rožnov 
pod Radhoštěm. 
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Pro retenci srážkových vod z lesních pozemků a luk, situovaných severovýchodně 
nad řešenou oblastí je navržena otevřená retenční nádrž RN1 o užitném objemu 100 m3. 
Svahované břehy nádrže budou opevněny kamennou rovnaninou, hráz bude těsněna jílovým 
těsněním. Maximální přítok 15 min deště do nádrže je 260 l/s, odtok z nádrže bude škrcen 
na hodnotu 150,0 l/s. Nádrž bude opatřena havarijním přepadem, odtok společně s 
přepadem budou zaústěny do upravené vodoteče. V nádrži bude docházet k sedimentaci 
splavenin, unášených vodou z výše uložených pozemků, proto bude nutné nádrž pravidelně 
po přívalových deštích čistit. Uvažuje se, že nádrž bude po její realizaci předána do správy 
města a doporučuje se, aby náklady na její údržbu byly promítnuty do sazby plateb stočného 
pro obyvatele v souvisejícím odvodňovaném území (např. formou úpravy vyhlášky města). 
Možnosti financování provozní údržby je nutno prověřit a stanovit před započetím realizace 
zástavby.  

Upravená vodoteč, vedená napříč zájmovým územím bude sloužit pro bezpečné 
převedení dešťových vod z lesních pozemků a luk, situovaných severovýchodně nad 
řešenou oblastí a dešťových vod z nových dešťových kanalizací, odvádějících vody z 
komunikací a z jednotlivých objektů. Vodoteč je navržena jako otevřený příkop 
lichoběžníkového průřezu, se šířkou ve dně 0,3 m, se sklony břehů 1:2 a hloubkou 0,5 m. 
Svahované břehy koryta budou částečně opevněny kamennou rovnaninou, opřenou o 
kamennou záhozovou patku. V horní části bude stávající erozní rýha ponechána v přírodní 
podobě v původní trase se dnem zpevněným kamennou dlažbou. Takto navržené koryto 
bezpečně převede přívalové deště o průtoku až 1000 l/s. 

Pro retenci srážkových vod z komunikací a zastavěných pozemků, situovaných v 
řešené oblastí je navržena otevřená retenční nádrž RN2 o užitném objemu 200 m3. 
Svahované břehy nádrže budou opevněny kamennou rovnaninou, hráz bude těsněna jílovým 
těsněním. Odtok z nádrže bude škrcen na hodnotu 400,0 l/s, což odpovídá současnému 
odtoku z celého území. Nádrž bude opatřena havarijním přepadem, odtok společně s 
přepadem budou zaústěny do stávající retenční nádrže, která bude revitalizována. Přepad z 
této nádrže je odváděn stávající dešťovou kanalizací DN 400 mm do Veřmiřovského-
Dolnopaseckého potoka. Kapacita potrubí je 680 l/s. 

 
THU: 
- Otevřená vodní retenční nádrž RN1, užitný objem 100,0 m3   1 ks 
- Otevřená vodní retenční nádrž RN2, užitný objem 200,0 m3   1 ks 
- Revitalizace otevřená nádrže RN2, užitný objem 100,0 m3   1 ks 
- Koryto vodoteče š=0,3 m, h=0,5 m, opevněné rovnaninou         315,0 m 
- Propustek pod komunikací DN 400 mm, délky 5,0 m     4 ks 
 

Veřejná dešťová kanalizace 
 
Nově navržená dešťová kanalizace, odvádějící srážkové vody z povrchu komunikací 

a okolních ploch pro budoucí zástavbu bude zaústěna do upravené vodoteče, odvádějící 
vody do retenční nádrže a dále stávající dešťovou kanalizací do Veřmiřovského-
Dolnopaseckého potoka a částečně do stávající dešťové kanalizace, umístěné na 
jihovýchodním okraji poblíž ulice Na Pařeničkách. Dešťová kanalizace je ve správě Města 
Rožnov pod Radhoštěm. 

Nové dešťové kanalizační větve jsou navrženy z PP potrubí DN 200-300 mm, SN8, v 
celkové délce 650,0 m. Potrubí bude uloženo v otevřené rýze na pískovém podsypu v 
nezámrzné hloubce s krytím min. 1,2 m. Obsyp potrubí bude proveden pískem, zbytek 
výkopu bude zasypán vhodnou tříděnou hutněnou zeminou z výkopu nebo štěrkem. V trase 
kanalizace budou osazeny typové prefabrikované nebo plastové revizní šachtice. Na novou 
dešťovou kanalizační síť budou napojeny kanalizační odbočky z jednotlivých uličních vpustí 
a přípojky z jednotlivých objektů. Před napojením dešťových vod z budoucích objektů do 
veřejné dešťové kanalizace bude s dešťovými vodami nakládáno v souladu se stanovenými 
podmínkami dotčeného orgánu životního prostředí. Vody mohou být shromažďovány  
v nádržích s řízeným odtokem, ale nesmí být zasakovány z důvodu zhoršené stability 
podloží (viz. závěry IGP – kapitola B průvodní zprávy).   
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THU: 
- Prodloužení kanalizace PP DN 300 mm        170,0 m 
- Prodloužení kanalizace PP DN 250 mm  190,0 m 
- Prodloužení kanalizace PP DN 200 mm  290,0 m 
- Revizní šachtice DN 1000 mm                                    15 ks 

Plynovod  
 

Stávajícím územím prochází trasa VTL plynu (viz. situace).  
V rámci územní studie je prokázáno, že zájmové území lze plynofikovat, nestanoví 

vybavení území plynem jako závaznou podmínku a rozhodnutí o jeho realizaci bude závislé 
na rozhodnutí investora, který bude budovat koridor veřejné infrastruktury v území. 

Na stávající trase poblíž stávající připojovací komunikace do ulice Na Pařeničkách by 
byla zbudována regulační stanice na STL síť (poloha regulační stanice je vyznačena 
v grafické části – výkres 07) a dále rozvody v rámci navrhovaných koridorů veřejného 
prostranství. Středotlaké rozvody (předpoklad IPE  DN 110-50mm) jsou ve studii situovány 
v zelených pásech podél komunikací obytné zóny s přechody pod komunikacemi pro 
napojení dvojic RD na protějších stranách. Plynoměrné skříňky s regulátory budou osazeny 
v uliční čáře.  
Spotřeba zemního plynu  při maximálním využití v celém území bude cca 180 m3 /h. 
Princip řešení je nutno projednat se správcem a provozovatelem plynové sítě (Gasnet s.r.o.). 
 
Elektrorozvody 
 

Přes danou lokalitu prochází nadzemní venkovní vedení VN 22 kV (viz. grafická část).   
Venkovní vedení VN 22 kV bude na severu (ještě před lokalitou pro výstavbu RD) 

svedeno do země a v rámci plánovaných uličních koridorů převedeno výhradně kabelovým 
vedením přes celé řešené území až k jižní části území, odkud bude dále od stávajícího 
stožáru pokračovat ve stávající podobě. Venkovní vedení bude v rozsahu kabelové trasy 
zrušeno. Obdobně bude provedena přeložka nadzemního vedení nízkého napětí, které 
prochází územím v severojižním směru. Přeložky tras VN i NN jsou vyznačeny v grafické 
části. 

Zajištění zásobování dané lokality el. energií bude zajištěno napojením na stávající 
trasy nízkého napětí v okolním území. V dalších stupních bude prověřena a případně 
posílena kapacita trafostanic v okolí řešeného území – zejména trafostanice na parc. č. 
2257/42 jižně od parcely 2257/19 ve vlastnictví města. 

Budou navrženy kabelové rozvody NN 0,4 kV. Tyto rozvody budou napájet kabelové 
přípojkové skříně  na rozhraní parcel RD. 

Všechna navržená opatření pro distribuci elektrické energie budou konzultovány a 
dohodnuty se správcem sítě ČEZ Distribuce a.s. Bude nutno akceptovat i případný 
požadavek na umístění nové skříňové trafostanice v řešeném území, která by byla 
zbudována v rámci přeložky trasy VN v jižní části území poblíž retenční nádrže. 

Ochranné pásmo : 
V lokalitě se nachází stávající vedení ČEZ a.s, - VN 22 kV. Ochranné pásmo u 

vrchního vedení 22 kV je 7,0 m od krajního vodiče, pro kabelová vedení platí ochranné 
pásmo 1,0 m.   
 

Veřejné osvětlení 
Veřejné osvětlení je navrženo pro osvětlení nových uličních koridorů s místními 

komunikacemi. Osvětlení je zvažováno sadovými ocelovými stupňovitými bezpaticovými 
stožáry o výšce 6,0 m. Na stožárech budou osazena svítidla, která vyhovují požadavkům na 
světelné znečištění. Svítidla budou osazena sodíkovou výbojkou 70W.  

Stožáry budou osazeny do betonových základů.  
U cesty se osadí rozvaděč RVO v pilíři s měřením spotřeby VO a s čidlem a hodinami 

pro ovládání osvětlení. Napojí se z kabelového rozvodu NN. Ze skříně RVO  bude 
provedeno kabelové napojení osvětlovacích stožárů. 
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F. Ochrana životního prostředí 
 

Domy budou splňovat nízkoenergetický nebo pasivní standard.   
V řešeném území se doporučuje energeticky nízkoztrátové RD vytápět (včetně 

přípravy TUV) například následujícími zdroji: 
o moderními, vysoce účinnými kondenzačními plynovými kotli na zemní plyn 

s minimálním množstvím Nox ve spalinách 
o moderními alternativními zdroji – tepelnými čerpadly vzduch –voda apod. 
o elektrickou energií – vytápění plošnými el. topnými fóliemi 
Domy budou napojeny na oddílnou splaškovou kanalizaci ústící do stokové městské 

sítě, která je odváděna na centrální ČOV.  
Pro tříděný odpad bude v rámci lokality vyhrazeno místo pro umístění odpadních 

nádob (bude zpřesněno v dokumentaci pro územní řízení v závislosti na možnosti řešení 
dopravního napojení pro I. etapu). Předpokládá se variantní umístění ve dvou následujících 
polohách: 

1. pod parcelou I.24 v ploše mezi komunikací a bariérovou zelení, poblíž napojení 
na ulicí Košíkářskou (sever) 

2. V rámci veřejného prostranství poblíž západní hranice pozemku I.04  
 
Odvoz tuhého komunálního odpadu bude zajišťován v souladu s městskou vyhláškou.  
Realizované stavby nebudou negativně ovlivňovat životní prostředí. 

 

 

G. Urbanistická ekonomie návrhu 
 
Celková plocha řešeného území………………………………………..……    67 525 m2 

 

Rozsah velikosti parcel pro zástavbu (pro všechny etapy)……………… 761 - 3467 m2 
 
Hrubá výměra ploch veřejného prostranství (vč. komunikací)   ……………   16 260  m2 
 
Max. počet rodinných domů……………………………………………………. 39 
 
Předpokládaný max. počet obyvatel……………………………………………160 ob 
....................................................................................................................................... 
 
Hustota zástavby (počet obyvatel ve vztahu k rozloze řeš. území)………..…24 ob/ha 

 
 



 18 

H. Souhrn podmínek pro další stupeň rozhodování v území  
 
(1) Je nutno respektovat základní prostorové a přírodní podmínky v území, zejména 

existenci erozní rýhy, která musí být v území zachována a revitalizována a v návaznosti 
na ni musí být zbudováno suché koryto ukončené otevřenou retenční nádrží 
(podrobnější charakteristika je součástí textu ÚS a grafické části – zejména výkresu 
veřejné infrastruktury č. 05) 

(2) Při koncipování záměrů v řešeném území respektovat koncepci urbanistického řešení 
a z ní vyplývající doporučená řešení (popsáno v kapitole A. Koncepce urbanistického 
řešení) 

(3) Při návrhu zástavby a využití lokality je nutno respektovat stanovené podmínky 
plošného a prostorového uspořádání území (podrobně popsáno v kapitole B. Plošná 
a prostorová regulace) 

(4) Je nutno respektovat podmínky a zásady vyplývající ze závěrů IG posouzení 
s ohledem na náchylnost území ke svahovým deformacím (podmínky jsou součástí 
popisu v kapitole B. Plošná a prostorová regulace) 

(5) Při návrhu dopravních prvků v území akceptovat podmínky celkové koncepce 
dopravního řešení, zejména podmínky dopravního napojení lokality (charakterizováno 
v textové části v kapitole C. Základní koncepce dopravního řešení a ve výkresech 
grafické části) 

(6) Respektovat koncepci zeleně v rámci veřejných prostranství (popsáno v textu v kapitole 
D. Koncepce zeleně a charakterizováno v grafické části ve výkrese veřejné infrastruktury 
č. 05) 

(7) Při návrhu využití území se řídit navrženými zásadami řešení technické infrastruktury 
(vodní hospodářství, vč. řešení retenčních ploch a suchého koryta, energetické sítě). 
Koncepce technické infrastruktury je popsána v kapitole E. Zásady řešení TI a v grafické 
části je definována v samostatných přílohách č. 06 a 07. 


