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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 
Název zakázky   :  Územní studie lokality „Na Drahách“ v Rožnově pod Radhoštěm 
 
Místo zakázky   :   Město Rožnov pod Radhoštěm,  

k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
 
Stupeň     :  územní studie 
 
Objednatel    :   Město Rožnov pod Radhoštěm 

Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
 
Pořizovatel    :   Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm,  

Odbor výstavby a územního plánování 
Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
 

Zhotovitel    :  Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D.,  
autorizovaný architekt ČKA, č. autorizace 3996 
Kvapilova 3, 616 00 Brno                
tel.: 420 702 001 056, email: lukas@archisluzba.cz 

‐ spolupráce:    :  Ing. arch. Ivana Smětáková 
‐ doprava    :  Ing. Petr Jarolím  
‐ vodní hospodářství  :  Kateřina Stratilová 
 
datum     :  listopad 2017   
 
 

2. PODKLADY  
 
Územní plán města Rožnov pod Radhoštěm v platném znění (4/2017) 
Územně analytické podklady (www.juap‐zk.cz, 4/2017) 
Digitální katastrální mapa (ČUZK, 4/2017) 
Geodetické zaměření výškopisu a polohopisu 4/2017 
Digitální technická mapa Zlínského kraje (JDTMZK, 4/2017) 
inženýrské sítě v území – digitální data poskytli jednotliví správci IS (6/2017) 
ortofoto území (www.mapy.cz), historické mapy (archiv ČUZK), letecké snímky území (Cenia) 
konzultace se zástupci objednatele a pořizovatele  
konzultace se zástupci správců a vlastníků inženýrských sítí v území 
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3. CÍLE A POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
 
Cílem územní studie je vymezit veřejná prostranství pro vybrané území v Rožnově pod Radhoštěm, 
označované jako „Na Drahách“.  
Účelem územní studie je definovat umístění nového veřejného prostranství a jeho vazby na veřejnou 
infrastrukturu ‐ zejména dopravní a technickou a stanovit jeho jednotlivé funkce, provozní a kompoziční 
vazby a systém zeleně včetně prověření variant návrhu veřejného prostranství. Dále upřesnit 
urbanistickou koncepci celého řešeného území ve vztahu k veřejnému prostranství. 
Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území a v případě potřeby jako územně 
plánovací podklad. Územní studie bude následně zaevidována v evidenci územně plánovací činnosti ČR 
v systému iLAS. 
 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního 
plánování je příslušný dle § 6 stavebního zákona k pořízení územní studie. 
 
Rozsah plochy řešeného území může být v případě účelnosti zpracovatelem studie rozšířen. Pro 
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se hranice řešeného území nestanovuje a bude 
vymezena zpracovatelem studie dle navrženého řešení napojení. 
Město Rožnov pod Radhoštěm má platný Územní plán. Územním plánem jsou vymezeny tyto plochy 
v řešeném území: 
 
Označení plochy dle ÚP    Funkční využití plochy  Výměra v ha 
BI 21  Bydlení individuální  1,72 
BI 22  Bydlení individuální  4,10 
DS 514  Plocha silniční dopravy  0,1 
Celkem    5,92 
 
Z hlediska míry zpracovaného detailu veřejného prostranství bude řešit územní studie uspořádání 
ploch, koncepci zeleně a umístění technického vybavení. Koncepce navazující zástavby na veřejné 
prostranství bude řešena doporučeným schématem parcelace v podrobnosti prostorového umístění 
staveb, vjezdů na parcely a uliční čáry. Studie bude doporučovat rozsah velikostí stavební pozemku 
a jeho zastavěnosti. 
 
Studie bude řešit území komplexně a bude situovat jednotlivá využití veřejného prostranství tak, aby 
byla dobře vzájemně provázána mezi sebou a stávající veřejnou infrastrukturou. Řešení bude vhodně 
navazovat na funkční využití okolních ploch a umožňovat průchodnost do krajiny. Tam, kde to bude 
možné, bude navrženo veřejné prostranství jako polyfunkční, aby umožňovalo různé využití (rekreace, 
sport, zeleň apod.) a bude navrženo i s ohledem na snadnou údržbu těchto ploch. Územní studie bude 
řešit v rámci zastavitelné plochy strukturu zástavby navazující na veřejné prostranství a respektovat 
stávající obytné stavby. Budou zohledněny i vlastnické poměry v území, zejména s ohledem na využití 

parcel ve vlastnictví města. Doporučuje se řešit návrh umístění zástavby v terénu tak, aby nevznikaly 
nepřirozené terénní úpravy a stávající terén byl maximálně respektován. 
 
Plocha bude zpracována v souladu s platným Územním plánem a se schválenými  regulativy pro 
jednotlivé funkční plochy. Odchýlení je možné pouze v případě, že studie prokáže jako účelné pořídit 
změnu Územního plánu. 
 
Využití jednotlivých funkčních ploch v řešeném území dle územního plánu: 
BI  Plochy bydlení individuálního 
Hlavní využití  ‐ Funkce obytná nízkopodlažní, bydlení v rodinných domech. Bydlení je převažující. 
Přípustné využití  ‐ Zeleň, odstavné a parkovací plochy, garáže, hospodářské budovy, technická vybavenost 

náležející k zóně.  
‐ Zařízení související občanské vybavenosti (obchody, školy, stavby pro kulturu a 
zdravotnictví, ne však pohostinská a restaurační zařízení) a to nejvýše na 30% celkové plochy 
pozemků vymezené Plochy.  
‐ V rodinných domech je možno provozovat drobná zařízení občanské vybavenosti (prodejny 
potravin, drobné zboží, večerky apod.) a nevýrobní služby bez negativního vlivu na životní a 
obytné prostředí a to pouze jako součást obytné stavby, přičemž nadpoloviční většina 
podlahové plochy objektu bude zachována pro bydlení.  
‐ Podnikatelská aktivita ve všech uvedených případech nesmí obtěžovat hlukem, prachem, 
výpary, otřesy a zplodinami a nesmí mít velké nároky na dopravu.  

Podmíněně 
přípustné využití 

Chov drobného zvířectva jen pro vlastní spotřebu.  
‐ Změny původních objektů bydlení venkovského charakteru na rekreační chalupy. 

Nepřípustné 
využití 

‐ Výrobní a komerční aktivity všech druhů negativně ovlivňující okolí,  
‐ Obchodní prodej o výměře větší než 1000 m2.  

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

‐ Výšková hladina maximálně 2 nadzemní podlaží 
‐ V případě přístaveb, nástaveb a dostaveb v prolukách respektovat výškovou hladinu a 
charakter okolní zástavby.  

 
 
 
DS  Plochy silniční dopravy 
Hlavní využití  ‐ Pozemky pro pozemní komunikace ‐ silnice, místní komunikace, cyklistické stezky. 

‐ Pozemky na kterých jsou součásti komunikace (mosty, náspy, zářezy, opěrné zdi, odstavné 
plochy). 
‐ Zařízení veřejné dopravy – autobusové nádraží, nástupiště, zastávky. 
‐ Doprovodná a izolační zeleň. 

Přípustné využití  ‐ Veřejná prostranství, účelové komunikace, parkoviště, garáže. 
‐ Technická infrastruktura, plochy ke skladování. 
‐ Protihluková opatření. 

Podmíněně 
přípustné využití 
 

‐ Stavby dopravních zařízení a dopravního vybavení, terminály, odstavná stání pro autobusy 
a  nákladní  automobily,  hromadné  a  řadové  garáže  a  odstavné  a  parkovací  plochy,  areály 
údržby  pozemních  komunikací,  čerpací  stanice  pohonných  hmot,  autoservisy, 
autoumývárny, autobazary. 
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‐ Dovybavení areálů – prodejny, dopravní kanceláře, sociální zařízení 
Nepřípustné 
využití 

‐ Ostatní urbanistické funkce. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

‐ Nejsou stanoveny  

 
 
Řešené území se nachází v CHKO Beskydy a je nutno zpracovat studii s ohledem na tuto skutečnost. 
Územní studie bude vhodně doplňovat a rozvíjet stávající systém navazujících veřejných prostranství 
a urbanistické struktury. 
Studie bude obsahovat koncepci prostorového, funkčního a provozního uspořádání jednotlivých ploch 
veřejného prostranství včetně ploch zeleně a včetně zásad utváření pro jeho bezprostřední okolí. Budou 
stanoveny regulativy pro stavby a plochy veřejného prostranství a celého řešeného území. 
Územní studie bude obsahovat prověřené řešení napojení území na kapacitně dostačující dopravní 
a technickou infrastrukturu, řešení statické a nemotorové dopravy a dále návrh umístění této 
infrastruktury v řešené ploše. 
 
 

4. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 

Řešená lokalita se nachází na jižním okraji města Rožnov pod Radhoštěm, v k. ú. Rožnov pod 
Radhoštěm. Lokalita se nachází na mírném svahu východně od Uhliského potoka, tekoucího k severu. 
Celé území je svažité se sklonem k severozápadu. Dnes se jedná převážně o zemědělsky 
obhospodařované volné plochy. 
Název lokality je odvozen od místního názvu území „Na Drahách“.  
Rozloha řešené lokality je cca 5,9 ha.  
Lokalita má protáhlý obdélný tvar, rozměry lokality jsou cca 530 m ve směru sever‐jih, cca 220 m ve 
směru východ‐západ. Nadmořská výška lokality se pohybuje v rozmezí 390 až 412 m n. m. Nejníže 
položená je severní část území u Uhliského potoka, nejvyšší bod leží u silnice III. třídy v JV rohu území.  
 
Vymezení řešeného území 
Vymezení řešeného území bylo dáno Zadáním územní studie. Zpracovatel územní studie tuto hranici 
zpřesnil tak, aby do řešeného území byly zahrnuty i některé další sousední pozemky, na kterých je 
potřebné řešit návaznosti na řešené území.  
 
Východní  hranici  řešeného území  tvoří  silnice  III.  třídy  Rožnov  –  Valašská  Bystřice  (ulice  Kramolišov). 
Severní  hranici  tvoří  stávající  zastavěné  území  města  (zástavba  v ulici  Na  Drahách).  Západní  hranice 
řešeného území je tvořena hranicí ploch BI (bydlení individuální v Územním plánu města), hranice vede 
ve vzdálenosti 15 – 40 m souběžně s klikatícím se Uhliským potokem. Část západní hranice lokality tvoří 
úsek  stávající  účelové  komunikace,  vedoucí  přes  dřevěný  most  k usedlosti  č.  p.  2451.  Z jihu  řešená 

lokalita sousedí se stávající zahrádkářskou kolonií. Přesné vymezení řešeného území  je znázorněno na 
výkresech grafických příloh. 
 

              
vlevo: Lokalita Na Drahách na topografické mapě, 1958 (zdroj: ČUZK), vpravo: lokalita Balkán na leteckém snímku, 1952 (zdroj: Cenia) 

 
Stávající využití území 
Dnes se jedná převážně o zemědělsky obhospodařované volné plochy. Některé pozemky v severní a 
jižní části jsou využívány jako sady a zahrady. Na pozemku p.č. 344/24 byla v nedávné době provedena 
výstavba samostatně stojícího rodinného domu. 
V řešené lokalitě se nenachází významná vzrostlá zeleň. Charakter lokality je dotvářen řadou ovocných 
stromů podél svažité meze, ovocnými stromy v sadu na p.č. 286/1 a jediným výraznějším solitérním 
stromem při účelové komunikaci k dřevěnému mostu. Vzrostlá zeleň převážně náletového charakteru je 
přítomna podél terénního úžlabí při jižní hranici lokality.  
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Širší vztahy, vlevo lokalita Na Drahách, vpravo sousední rozvojová lokalita „Balkán“(zdroj mapového podkladu: ČUZK) 

 
Širší vztahy 
Území je přístupné z centra Rožnova ulicí Na Drahách a paralelní silnicí III. třídy (vzdálenost centra 
města cca 1,2 km). Tato silnice dále vede po celé východní hranici řešeného území, kde jsou navržena 
nová dopravní napojení lokality. K řešené lokalitě na severu přiléhá stávající zastavěné území města 
(relativně stísněná zástavba především rodinnými domy podél ulice Na Drahách). Dopravní napojení 
území je dnes možné jedině přes ulici Na Drahách; šířkové a směrové vedení této komunikace mezi 
rostlou zástavbou je komplikované, s řadou méně přehledných úseků. 
Střední částí lokality prochází ve směru západ–východ dvě paralelní trasy nadzemního vedení VN 22 kV, 
ze kterých se odpojuje na sever vedoucí další vedení 22 kV se sloupovou trafostanicí. 
 
Důležitá je vazba na sousední rozvojovou lokalitu „Balkán“, která se nachází východně nad silnicí 
III. třídy a která je určena platným ÚP také pro bydlení individuální. Je nutné koncepci zástavby a uliční 
sítě těchto dvou lokalit řešit společně (vedení inženýrských sítí, především kanalizace) a dbát na jejich 
propojenost (pěší prostupnost, přístup k volnočasovým aktivitám). 
 

            
vlevo: Lokalita Na Drahách na aktuálním ortosnímku, 2016 (zdroj: mapy.cz) a z ptačí perspektivy od jihu (zdroj: mapy.cz) 

 
Vlastnické vztahy 
Významným východiskem pro návrh budoucího využití řešené plochy jsou vlastnické vztahy a rozložení 
jednotlivých parcel v území. V případě výstavby také půjde o využití městských pozemků v co největší 
míře pro realizaci dopravní kostry a vedení technické infrastruktury.  
Řešená plocha se nachází převážně ve vlastnictví fyzických osob. Město Rožnov pod Radhoštěm je 
vlastníkem pouze malé části pozemků v řešené ploše. 
 
Návrh z hranic stávajících parcel vychází a do velké míry se je snaží respektovat. Tam, kde je to možné, 
doporučená parcelace pro výstavbu rodinných domů respektuje stávající velikosti pozemků. Vzhledem 
k vlastnické struktuře lze předpokládat spíše výstavbu jednotlivých rodinných domů pro vlastní potřebu 
jednotlivých majitelů, než investiční „developerskou“ výstavbu většího počtu domů v koncepčních 
celcích. Nicméně i tuto formu výstavby návrh umožňuje, menší soubor rodinných domů (do 8 RD) 
s jednotným, kultivovaným výrazem jsou v lokalitě naopak vítány jako další prvek členící měřítko 
urbanistické struktury. 
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Vlastnické vztahy: vlevo – žlutě pozemky města R. p. R.;   vpravo: vlastnická struktura – barevně jednotliví soukromí vlastníci 

 
Územní plán města Rožnov pod Radhoštěm 
Platným Územním plánem města Rožnov pod Radhoštěm rozsah území odpovídá především 
zastavitelným plochám pro bydlení individuální (BI 21, BI 22), dále stávajícím plochám pro bydlení 
individuální. 
 
Textová část ÚP k plochám BI 21‐22 říká:  
Zástavba území v oblasti Kramolišova mezi  státní  silnici a vodotečí.  Jde o údolní polohu s  rovinnou až 
severozápadní expozicí.  Je nutno prodloužit místní  komunikace a  inženýrské  sítě.  Je  třeba  respektovat 
koridor ochranného pásma linek VN. Objekty budou mít nejvýše 2 nadzemní podlaží. 
 

 
 Výřez hlavního výkresu platného ÚP města Rožnov pod Radhoštěm 
 
Průzkumy a rozbory 
Před zahájením prací na návrhu byly zhotovitelem provedeny doplňující průzkumy a rozbory území 
přímo v terénu. V rámci možností byla na místě ověřena podkladová data poskytnutá orgány státní 
správy a samosprávy, vlastníky a správci technické infrastruktury. Na základě požadavků Objednatele 
byly prověřeny možnosti stavění v ochranném pásmu vedení VN 22 kV ve správě ČEZ. 
Analýza zjištěných skutečností je zobrazena v grafické části. 
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5. NAVRŽENÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ 
 
Průběh prací na územní studii 
Základní urbanistická koncepce území navržená Zhotovitelem byla průběžně konzultována se zástupci 
Objednatele a Pořizovatele. Dále byla prezentována zástupcům vlastníků a správců dopravní a technické 
infrastruktury, jejichž podněty byly do konceptu zapracovány. 
Koncept návrhu byl poté prezentován vlastníkům pozemků na několika setkáních, poté mohli vlastníci 
podat návrhy a podněty k prezentovanému konceptu Územní studie. Zástupci Pořizovatele a 
Objednatele provedli vyhodnocení těchto podnětů a vydali pokyn k zapracování vybraných jednotlivých 
podnětů do Územní studie. V průběhu zpracování byla ze strany Pořizovatele a Objednatele věnována 
velká pozornost vlastníkům pozemků v území a jejich individuálním zájmům. 
 
Výchozí podmínky 
Lokalita „Na Drahách“ je významnou rozvojovou plochou pro funkci individuálního bydlení ve městě 
Rožnov pod Radhoštěm. Základní koncepce územního rozvoje stanovená v Územní studii vychází 
z platného Územního plánu. Velkou měrou je zohledněna stávající parcelace. Velkou měrou byly 
zohledněny podněty vlastníků pozemků, kteří žádali přihlédnout ke koncepci v minulosti zpracované 
inženýrské studie na zástavbu území, objednané vlastníky pozemků (ing. Bambuchová, 2015), které 
navrhují vést novou komunikaci paralelně s trasou dvojice vedení VN. 
 
Koncepčním cílem byla snaha podporovat v co největší míře „obytnost prostředí“, s důrazem na 
bezpečnost pěšího pohybu a na urbanistickou hierarchizaci prostředí. Záměrem bylo propojit lokalitu 
jak se stávající nebo navrženou urbánní strukturou na severu a východě, tak s přírodním zázemím 
lokality na východě a jihu. Záměrem je doplnit takto vzniklou uliční síť na vhodných místech o veřejné 
prostory, které budou využity pro více funkcí (veřejné prostranství, retence dešťových vod, podzemní 
čerpací stanice spl. kanalizace…). 
 
Vyhodnocení variant řešení 
Vzhledem k majetkovým vztahům, morfologii terénu a možným nápojným bodům technické 
infrastruktury v řešeném území a nutnosti tyto východiska respektovat, se variantně řešily především 
dílčí části urbanistické struktury a to v návaznosti na sousední rozvojovou lokalitu Na Drahách. 
Oproti variantnímu řešení je ve finální podobě trasa komunikace zpřístupňující lokalitu od silnice III. 
třídy vedena v koridoru vedení VN a je snížen počet dopravních napojení ze silnice.  
 

 
Rozpracované řešení územní studie, prezentované vlastníkům pozemků v řešeném území (srpen 2017) 
 
Celková urbanistická koncepce návrhu 
Východiskem návrhu je vytvořit čitelný podklad se srozumitelnými pravidly zástavby, který bude 
syntézou různých požadavků v území.  
Prostorové rozvržení nové obytné čtvrti je dáno trasou vzdušného vedení VN.  
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Vzhledem k menšímu rozsahu lokality návrh nepředpokládá vytvoření vlastního lokálního centra. 
Naopak návrh počítá s dobrou pěší prostupností území směrem do rozvojové lokality Balkán a 
s využitím nově navrhovaného „Obdélného náměstí“ jako ohniska nové rozvojové lokality.    
Navržená uliční síť má jasně definované profily, měřítkem a proporcemi vycházející z charakteru lokality 
a z legislativních požadavků. 
Společenské těžiště (Obdélné náměstí na Balkáně) je doplněno při západním okraji lokality u Uhliského 
potoka nově definovaným „Luhem u potoka“ – veřejně přístupnou volnočasovou loukou, využitelnou 
popřípadě také pro zasakování dešťových vod z lokality.  Dalším důležitým nově definovaným veřejným 
prostranstvím je „plácek u trafostanice“, navržený v křížení pěších tras a v místě nutné podzemní 
technické infrastruktury (čerpací stanice, retence dešťových vod). Důležitým místotvorným prvkem (tj. 
prvkem definujícím identitu místa) je nové veřejné prostranství při pěším vstupu do lokality od 
autobusové zastávky. 
Časová vrstva lokality je posílena ponecháním stávající vzrostlé zeleně v co největší míře (ovocné 
stromy podél meze a v ovocných sadech, solitérní strom u dnešní cesty k dřevěnému mostu).  
 
Tato tři hlavní veřejná prostranství jsou doplněna „mozaikou drobných zastavení“ – na vhodných 
nárožích a na uzlových bodech. Tato místa jsou zdůrazněna např. pomocí solitérních stromů a doplněna 
drobným mobiliářem (lavička…). Mají přispívat k definování atmosféry lokality a k lepší identifikaci 
obyvatel se svým obytným prostředím. 
 
Obytná čtvrť je dopravně definována jako „obytná zóna“, s omezenou maximální rychlostí a s dalšími 
opatřeními zklidňujícími automobilovou dopravu. Ke zvýšení pohody bydlení a bezpečnosti přispějí i 
opatření ke zklidnění dopravy na stávající silnici III. třídy (ul. Kramolišov). Návrh předpokládá kultivaci 
stávající zastávky autobusu a umístění nové autobusové zastávky při křížení s novou ulicí „Prostřední 
alej“ v blízkosti stávajícího vstupu do zahrádkářské kolonie. Zastávka v řešení „zátka“, stejně jako 
posunutí dopravní značky začátek/konec obce směrem od města, přispěje ke zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu na dnešním rovném úseku této komunikace. 
 
Navržená typologie zástavby vychází z požadavků zástupců Objednatele a Pořizovatele, respektuje ve 
velké míře rozdrobenou parcelaci a možnosti individuálních drobných stavebníků.  
 
Hodnoty a charakter území 
Řešená plocha se nachází v sousedství se zastavěným územím města Rožnov pod Radhoštěm. Tato část 
města má velmi specifickou urbanistickou strukturu, vzniklou vývojem zastavování nejprve podél 
historické cesty na V. Bystřici (dnešní ul. Na Drahách); až pak vznikala zástavba podél paralelně vedené 
silnice (ul. Kramolišov) a následně zástavba podél ulice Hrnčířské.  
 
Územní studie navrhuje maximální výšku rodinné zástavby na dvě nadzemní podlaží, což odpovídá 
stávající výškové hladině rodinných domů v této části města a také požadavkům platného Územního 
plánu města.  

Navržená forma zástavby na pozemcích rodinných domů a jejich umístění v řešené ploše, v kombinaci s 
veřejnými prostranstvími, vytváří prostorový přechod do přírodního prostředí okolí Rožnova pod 
Radhoštěm. 
 
Veřejná občanská vybavenost 
Vzhledem k okrajové poloze lokality vůči zastavěnému území města, jejímu omezenému rozsahu a 
vzhledem k funkčním požadavkům ÚP nejsou navrženy nové objekty občanské vybavenosti. 
 
Veřejná prostranství 
V souladu s Vyhláškou 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu, v platném znění, jsou 
návrhem Územní studie vymezeny plochy veřejných prostranství. Dle § 7, odst. 2 se pro každé dva 
hektary zastavitelné plochy bydlení vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného 
prostranství o výměře nejméně 1 000 m2. Do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.  
 
Požadavky na veřejná prostranství  
Plocha určená pro bydlení dle ÚP Rožnov pod Radhoštěm:  
17 200 + 41 000  = 58 200 m2  
Minimální požadavek na veřejná prostranství:  2 910 m2 
 
Územní studie navrhuje následující plochy veřejných prostranství:  
Veřejné prostranství plocha (m2)
Vstup od zastávky autobusu 550
Plácek u trafostanice 1 500
Zahrada u dřevěného mostu 240
Břeh za humny 1 400
celkem 3 690
 
Kromě  výše  uvedených  ploch  doporučujeme  zachovat  veřejně  přístupnou  a  využívat  pro  funkci  ZP 
(parky, historické zahrady) nebo Z* (plochy sídelní zeleně) následující plochy: 
 
Veřejně přístupná plocha plocha (m2)
Luh u Uhliského potoka 6 900
 
 
 

6. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
 
Uspořádání lokality je navrženo tak, aby čtvrť zajišťovala podmínky pro kvalitní městské, resp. 
příměstské bydlení. A to nejen z hlediska vlastního bydlení v rodinných domech, ale také z hlediska 
užívání společných, tedy veřejných prostranství.  
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Vzhledem k charakteru bezprostředního okolí nové obytné čtvrti (přírodní zeleň podél Uhliského 
potoka, koncová poloha lokality vůči intravilánu, rozsáhlá sousední rozvojová lokalita Balkán) je 
navrženo větší množství drobných veřejných prostranství, umístěných v uzlových bodech lokality (vstup 
od zastávky, křížení pěších tras, nároží apod.). Takto pojatý koncept veřejného prostředí obytné čtvrti 
má předpoklady přispět ke zvýšení obytnosti prostředí a také k užším sociálním vazbám obyvatel zde 
žijících. 
Kromě výše uvedených ploch doporučujeme zachovat veřejně přístupnou a využívat k volnočasovým 
aktivitám plochu navazující na řešené území – tzv. Luh u Uhliského potoka. 
 

 
Schéma: navrhovaná veřejná prostranství v lokalitě (tmavě zeleně)  

a doporučená veřejně přístupná plocha (světle zeleně) 

 
Vstup od zastávky autobusu 
Veřejné prostranství při pěším průchodu mezi nově upravenou stávající autobusovou zastávkou (směr z 
města) a novým prodloužením stávající ulice Na Drahách. Jedná se o frekventovanější křížení ulice a 
pěšího průchodu, které je osluněno a co nejméně ruší sousední pozemky pro bydlení. 
Drobné veřejné prostranství má podobu místního rozšíření uličního profilu o další prostor pro pěší. Toto 
rozšíření je obohaceno o vzrostlou zeleň (dvě řady listnatých stromů). Žádoucí je formulování prostoru 
drobným architektonickým detailem (zídka, detail dlažby, výtvarné dílo…). Žádoucí je doplnění drobným 

mobiliářem (lavička, odpadkový koš, informační vitrína…), v tomto případě je prostranství využito také 
jako legislativou vyžadované obratiště pro vozidla a je zde situováno stanoviště kontejnerů na 
separovaný odpad. Prostranství bude dobře osvětleno vhodně umístěným veřejným osvětlením 
lidského, nikoli automobilového měřítka (svítidlo na dříku, nikoli na výložníku…).  
Propojení na stáv. ulici Na Drahách je na základě pokynu Objednatele uvažováno především pro pěší a 
cyklisty a jako příležitostně pojížděné (vozidla HZS), se zakázaným průjezdem dopravním značením.  
Pod veřejným prostranstvím jsou navrženy trasy inž. sítí. 
 

 
pohled na veřejné prostranství „Vstup od zastávky autobusu“ od východu 

 
Plácek u trafostanice 
Prostranství situované mezi stávající a navrženou zástavbou, lemované vedením VN 22 kV a odbočkou 
ke stávající sloupové trafostanici „Kramolišov“ ve správě ČEZ. Po severní straně prostranství vede stáv. 
účelová komunikace k dřevěnému mostu, na kterou má ústit navržená komunikace v nové ulici „U 
Majerů“. Toto přirozené křížení tras je podpořeno novým úzkým koridorem pro vedení dešťové 
kanalizace s pěším průchodem od zastávky. Prostranství, které má ve směru východ‐západ výškový spád 
cca 4 m, je využito k situování podzemní retence dešťových vod, s řízeným odtokem do Uhliského 
potoka. Západní část prostranství bude využita pro podzemní čerpací stanici nové splaškové kanalizace 
(k ČS bude přivedena spádovaná splašková kanalizace od nejníže položených RD v lokalitě a splašky 
budou čerpány tlakovým potrubím do nápojného místa na stávající spl kanalizaci v ulici Na Drahách). 
Povrch veřejného prostranství bude využit k drobným volnočasovým aktivitám obyvatel přilehlých 
lokalit (dětské hřiště, pískoviště), budou vysazeny listnaté stromy, při cestě K dřevěnému mostu je 
navrženo místo pro drobnou kulturní stavbu (boží muka, zvonička, rozcestník…) s trojicí stromů.  
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pohled na veřejné prostranství „Plácek u trafostanice“ od severu 

 
Zahrada u dřevěného mostu 
Drobné veřejné prostranství při křížení účelové komunikace k dřevěnému mostu přes Uhliský potok a 
pěšího průchodu podél „Břehu za humny“. Jedná se o rozšíření uličního profilu o další prostor pro pěší. 
Toto rozšíření je obohaceno o drobný záhon s růžemi a o solitérní strom. Žádoucí je doplnění drobným 
mobiliářem (lavička, odpadkový koš, parkové svítidlo VO).  
 
Břeh za humny 
Pěší propojení podél terénního úžlabí s příležitostnou vodotečí ústící do Uhliského potoka a podél zadní 
strany zahrad nových RD. Na propojení navazují další až k rozvojové lokalitě Balkán (žádoucí alternativní 
trasa k propojení ulicemi). Pěší propojení rozšiřuje průchodnost území, umožňuje zokruhování tras a 
zvyšuje atraktivitu území pro neautomobilové využití (volný čas, procházky s kočárky, se psy, kondiční 
běh…). 
Část veřejného prostranství je využita pro vedení dešťové kanalizace se zaústěním do vodoteče. Návrh 
předpokládá kultivování náletové zeleně podél úžlabí. 
 
Luh u Uhliského potoka 
Nejníže položená část lokality, na p.č. 344/8 (k. ú. Rožnov p. R.) při Uhliském potoce, dnes využívaná 
jako trvalý travní porost, leží mimo řešené území definované Zadáním. Platným ÚP je vymezeno pro 
funkci K (plochy krajinné zeleně) a WT (vodní plochy a toky). Vzhledem k těsné vazbě této plochy na 
řešenou lokalitu Na Drahách, vzhledem k její snadné přístupnosti po navrhované ulici K dřevěnému 
mostu a vzhledem k hodnotnému „geniu loci“ (sousedství potoka a lemování vzrostlou zelení), návrh 
doporučuje tuto plochu využít jako veřejně přístupné volnočasové zázemí nové obytné lokality (např. 
sečená volná travnatá plocha, mlatová plocha s brankami/volejbalovou sítí, s drobným mobiliářem, 
popř. venkovní tělocvična s prvky jednoduchého nářadí). Možné je využití plochy k zasakování nebo 
retenci dešťových vod z lokality Na Drahách – plocha však leží relativně nízko vzhledem k potoku, je 
proto nutné prověření řešení v podrobnějším projektu systému likvidace dešťových vod. 
Návrh doporučuje zvážit vymezení plochy v novém ÚP pro funkci Z* (Plochy sídelní zeleně). 
 

 
7. DOPRAVA 

 
Obecné informace pro další stupně PD 
‐ nutné dodržet min. šířky veřejných prostranství, jejichž součástí jsou pozemní komunikace dle 
Vyhlášky 501/2006, tzn. při zástavbě RD 8 m, při jednosměrné provozu 6,5 m; 
‐ nároží křižovatek bude v navazujících částech projektu tvarově upraveno dle vlečných křivek 
největšího předpokládaného vozidla; 
‐ v případě jednopruhových komunikací v křižovatkách bude v navazujících částech projektu profil 
upřesněn ‐ rozšířen pro možnost vyhýbání vozidel; 
‐ šířka veřejného prostranství bude v navazujících částech projektu tvarově upravena dle nutných 
rozšíření jízdních pruhů komunikací ve směrových obloucích a s ohledem na prostor pro uložení 
podzemních inženýrských sítí 
‐ zástavbu, ploty, parkovací stání nutno umisťovat mimo rozhledová pole křižovatek; 
‐ nutnost umístění  a přesné rozměry obratiště bude v navazujících částech projektu nutné posoudit 
podle aktuálních předpisů a PBŘ; 
‐ podélné sklony chodníků podél vozovek dle Vyhlášky 398/2009 nebo bude řešeno žádostí o výjimku 
v nutných případech (sklon terénu apod.) 
‐ odstavná stání na pozemcích stavebníků doporučujeme, vzhledem k poloze lokality k centru města, 
řešit v počtu 3 stání na 1 RD (byt), minimálně však v počtu dle požadavků ČSN; 
‐ v prostoru místních komunikací doporučujeme navrhovat pouze nezbytná parkovací stání, min. v 
počtu dle požadavků ČSN; 
‐ doporučujeme zakázat odstavování nákladních automobilů v prostoru místních komunikací; 
‐ samostatné stezky pro chodce mohou být využity i jako společné pásy pro provoz cyklistů a chodců; 
 
Ul. Kramolišov ‐ silnice III. třídy č. 05726 
V ul. Kramolišov je vedena silnice III/05726 Bystřička‐Val. Bystřice‐Rožnov jako stávající průjezdní úsek 
silnice a bude upravována pouze částečně. 
Silnice je místní sběrná komunikace (funkční skupina B), dvoupruhová, obousměrná, typ příčného 
uspořádání v upravovaných částech je navržen min MS2 12/7,5/50 (vozovka šířky 6,5 m mezi obrubníky, 
odvodnění do dešťové kanalizace) nebo MS2k 7,5/7,5/50 (bez obrubníků s krajnicemi, odvodnění do 
silničních příkopů).  
Chodníky jsou pouze v nezbytném rozsahu pro přístupy na autobusové zastávky. Pohyb pěších je 
uvažován po navrhovaných paralelních ulicích. Přechody pro chodce na pěších trasách jsou umístěny 
tak, aby zajišťovaly i přístup na autobusové zastávky. Křížení silnice s pěším průchodem „Břeh za 
humny“ z lokality Na Drahách do lokality Balkán bude upraveno jako místo umožňující přecházení. 
Autobusové zastávky „Rožnov ‐ Kramolišov“ jsou na jízdních pruzích s objížděním v jízdním pruhu pro 
protisměr a s mezilehlým přechodem pro chodce umístěným za zastávkami. Nově navržené autobusové 
zastávky „Rožnov ‐ Balkán“ jsou na jízdních pruzích s fyzickým oddělením (zátka) s 2 přechody pro 
chodce přes střední dělicí ostrůvky před zastávkami.  
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Dopravní řešení lokality 
Místní komunikace v lokalitě jsou navrženy jako obytná zóna se smíšeným provozem chodců a vozidel 
(funkční podskupina D1) pro přímou obsluhu všech přilehlých staveb. Opatření pro regulaci rychlosti 
vozidel jsou dlouhé zpomalovací prahy na vjezdech do obytné zóny, přednosti zprava na křižovatkách, 
zvýšené plochy křižovatek, usměrnění pohybu vozidel pomocí vysazených zelených ploch nebo 
vystřídaných parkovacích stání (šikan) v mezikřižovatkových úsecích. Vjezdy do obytné zóny jsou 
odsazeny pro možnost snazšího napojení na více zatíženou silnici III/05726. 
Případné zjednosměrnění (obecně není pro vytváření závleků v obytné zóně vhodné) bude upřesněno 
v dalším stupni PD podle aktuálních požadavků objednatele, popř. pořizovatele. 
Min. šířka dopravního prostoru musí být 3,5 m, ostatní prostor místní komunikace je možné využít pro 
pobytový prostor a pro parkovací stání ale s ohledem na výhybny nebo místa pro vyhnutí. Obratiště na 
konci slepých ulic musí umožnit otáčení největšího vozidla, jehož provoz se v obytné zóně předpokládá 
(vozidlo pro svoz komunálního odpadu, vozidlo HZS).  
Komunikace budou pokud možno bez obrubníků, odvodnění pomocí otevřených rigolů a likvidace 
dešťových vod je předpokládána vsakem v plochách zeleně, to je nutno posoudit dle výsledků 
hydrologického průzkumu. 
 
ul. Pod dráty 
Obousměrná páteřní komunikace obytné zóny. V části mezi silnicí III/05726 a ul. Na Drahách je tato 
komunikace místní obslužná (funkční skupina C), dvoupruhová, obousměrná, typ příčného uspořádání 
min. MO2k 10/7/30 s jednostranným chodníkem. 
 
ul. Na Drahách 
Část obytné zóny, obousměrná. Její jižní část navazuje na parkoviště před zahrádkářskou kolonií. Přesné 
trasování této části komunikace bude předmětem dalších stupňů PD (varianta vedení po pozemcích 
zahrádkářů /vedení po pozemcích majitelů zahrad). Severní část je ukončena obratištěm a je napojena 
na stávající ul. Na Drahách ‐ průjezd možný pouze pro vozidla HZS a vozidla pro svoz komunálního 
odpadu. Na obou koncích nové části ul. Na Drahách je přístup na autobusové zastávky. 
 
ul. K dřevěnému mostu 
Jižní část ulice, která není součástí obytné zóny, je účelovou komunikací vedoucí k dřevěnému mostu, je 
jednopruhová, obousměrná, typ příčného uspořádání min. MO1k 7,5/4,5/20 bez chodníku. Severní část 
je v obytné zóně, je obousměrná. Na severním konci se rozděluje do dvou ulic, a to do nové ul. 
U Majerů a spojky k ul. Na Drahách, které ji spojují se stávajícími komunikacemi v obci. Ulici U Majerů je 
účelné napojit na dnešní slepý úsek komunikace k RD č. p. 1616, 1718 a č.ev. 235. 
Spojka k ul. Na Drahách je stavebně součástí ul. K dřevěnému mostu, ale není už součástí obytné zóny. 
Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace místní obslužné (funkční skupina C), jednopruhové, 
jednosměrné, typ příčného uspořádání min MO1k 8/4,5/30 bez chodníku. 
 
ul. U Majerů 

Je součástí obytné zóny, typ příčného uspořádání min MO1k 6,5/4,5/20. Dokud nebude na konci 
propojena se stávající komunikací k RD č. p. 1616, 1718 a č. ev. 235, bude provizorně obousměrná a 
s obratištěm. Vyhýbání vozidel bude umožněno na rozměrově upravených sjezdech k jednotlivým 
nemovitostem. 
 
Samostatné stezky pro chodce 
Zajišťují pro chodce prostupnost lokality v logických směrech. Stezky jsou dvoupruhové, šířky min 1,5 m. 
 
 

8. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ‐ BILANCE 
 
Pro potřeby technické infrastruktury jsou provedeny bilance zatížení stavebních ploch: 
Bilanční plocha  plocha m2  počet BJ  Počet obyvatel 

1  2 280  3  10 
2  3 950  5  17 
3  2 150  1  3 
4  2 860  4  14 
5  3 470  4  14 
6  6 130  5  17 
7  10 190  6  21 
8  12 380  4  14 
9  4 400  4  14 
10  4 430  3  10 
   52 240  39  134 

 
Řešená plocha pozemků RD:  52 240 m2 
Počet RD (BJ)      39 BJ 
Počet obyvatel:    130 obyvatel 
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Lokalita Na Drahách – bilance ploch 

 
 
 

9. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
 
Územní studie lokality „Na Drahách“ řeší v bilančních plochách výstavbu 38 bytových jednotek pro 130 
obyvatel. Řešené území se nachází v jižní části města Rožnov pod Radhoštěm a na stávající zástavbu je 
napojeno ulicí Na Drahách a Kramolišov. 
  
Úvod  
Město Rožnov pod Radhoštěm má vodovod pro veřejnou potřebu, který je ve správě společnosti 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
Rodinné domy v lokalitě budou napojeny na prodloužený vodovodní řad v ulici Na Drahách a Hrnčířská, 
zásobovaný přes redukční šachtu Hřbitov (418 m n. m., tlakové pásmo max. 426 m n. m., min. 386 m n. 
m.). 
 

Potřeba vody 
Napojení na redukční šachtu Hřbitov:  
počet BJ   39
průměrná obsazenost   3,5 obyv. / BJ
počet obyvatel  
39 BJ x 3,5 obyv. / BJ PO  137 osob
specifická potřeba vody qspec  95.89  l / obyv. / den
průměrná potřeba vody Qp = qspec * PO Qp  13,137 m3 / den
celkem  
maximální denní množství Qm ( kd = 1,5) Qm  19,71 m3 / den
Qm = Qp * kd Qm  0,23 l / s
maximální hodinové množství Qh ( kh = 1,8) Qh  35,48 m3 / den
Qh = Qm * kh Qh  0,41 l / s
Celková roční spotřeba vody Qm 
Qr = Qp * 365 Qr  4794.98 m3 / rok
 
 
Posouzení tlakových poměrů  
Bilanční plochy napojené na RŠ Hřbitov:  
Rozsah zástavby: 391 – 412 m n. m.  
Zásobování vodou je navrženo z redukční šachty Hřbitov s kótou 418 m n. m, tlak 280 KPa 
Kota přepadu 446 m n. m.  
Nejníže položená zástavba: 391 m n. m.  
Max. hydrostatický tlak: Pmax = 55 MPa ‐ vyhovuje  
Nejvýše položená zástavba: 412 m n. m.  
Tlakové ztráty (odborný odhad): 10 m  
Min. hydrodynamický tlak: Pmin = 24 MPa – vyhovuje pro 1 a 2 podlažní zástavbu 
 
Vodovodní síť – stav 
Na severním okraji řešeného území se nachází stávající vodovodní řad v ulici Na DRahách, Kramolišov a 
Hrnčířská, zásobovaný přes redukční šachtu Hřbitov. Na tento vodovodní řad bude navrhovaná zástavba 
v lokalitě napojena.  
 
Výhledový stav – návrh zásobování vodou 
V plánované lokalitě se vybuduje veřejný vodovod v takovém rozsahu, aby bylo možné napojit všechny 
rodinné domy v řešeném území na pitnou vodu. Vodovod bude uložený společně s dalšími sítěmi ve 
vozovce, případně pojížděném chodníku. Dimenze veřejného vodovodu bude dle požadavku požárního 
zabezpečení  DN 80‐DN 100 mm s krytím od 1,5 do 2,0 m. Na vodovodu budou osazeny hydranty. 
V nejnižším místě jednotlivých větví vodovodního řadu se osadí hydrant kalník, v nejvyšším místě 
vzdušník. Mezi hydranty musí být max. vzdálenost 150 m. 
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10. ODKANALIZOVÁNÍ A ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ 
 
Zásady řešení odkanalizování území 
‐ Oddílný systém odkanalizování  
‐ Odvod dešťových vod do nové dešťové kanalizace nebo zasakováním na místě 
‐ Zasakování dešťových vod na pozemcích jednotlivých RD  
‐ Limitní odtok dešťových vod 3 l/s/ha pro celé území lokalit Na Drahách a Balkán 
‐ Systém odkanalizování území společný se sousední rozvojovou lokalitou Balkán 
 
 
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
 
Pro  odvedení  splaškových  odpadních  vod  se  položí  nová  veřejná  kanalizace.    Provede  se  v takovém 
rozsahu,  aby bylo možné na  kanalizaci  napojit  všechny plánované  rodinné domy.  Kanalizační  řady  se 
položí v souběhu s dalšími sítěmi. Splašková kanalizace DN 250 se uloží tak, aby se umožnilo křížení jak 
s vodovodem  tak  také  s dešťovou  kanalizací.  Nové  řady  splaškové  kanalizace  se  napojí  do  šachet 
stávajících  stok  v ulici  Na  Drahách.  Pro  rodinné  domy,  které  nebude  možné  gravitačně  napojit  do 
stávajících  koncových  šachet,  se  vybuduje  přečerpávací  stanice  na  parcele  344/5  pod  navrhovaným 
veřejným prostranstvím.  
 
Bilance odtoku splaškových vod 
Průměrný denní odtok splaškové vody                              13 136.93  l/den 
Maximální denní odtok splaškové vody                              19 705.39  l/den 
Maximální hodinový odtok splaškové vody                           0.48  l/s 
Maximální odtok splaškové vody                                   0.9  l/s 
Maximální odtok vody podle ČSN                                   9.26  l/s 
Roční odtok splaškové vody                                          4794.98  m3/rok 
 
 
DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
 
Likvidace dešťových vod je řešena s ohledem na omezení odtoku dešťových vod do Uhliského potoka, 
které bylo stanoveno správcem toku Povodím Moravy na množství 3 l/s/ha.  
 
Dešťové vody z ploch určených pro výstavbu rodinných domů budou vsakovány na místě. Je vhodné, 
aby se dešťová voda před zasáknutím zadržela a využila se nejen pro zalévání, ale také např. pro 
splachování, případně praní. Dešťové vody z veřejných ploch, kde to bude technicky možné, je navrženo 
stejně jako u rodinných domů, vsakovat na místě vybudováním průlehů kolem vozovky. Průlehy budou 
vyplněné vymývaným štěrkem, horní vrstva valounky. Tam kde není možný tento způsob odvedení 
dešťových vod, je navrženo vybudovat dešťovou kanalizaci se zaústěním do retencí. Odtok z území bude 
regulován na 3 l/s/ha, tj. z řešeného území „ Balkán“ 13,22 ha + Na Drahách 5,92 ha = celkem 19,14 ha 

(19,14 x 3) tj. 57,42 l/s. Vzhledem k morfologii terénu a omezeným prostorovým možnostem, kam lze 
umístit dostatečně kapacitní retence a zaústění do Uhliského potoka, je nutné řešit odvod dešťových 
vod společně pro obě sousední rozvojové lokality Balkán a Na Drahách. 
 
Plochy pro retence byly navrženy tak, aby poskytovaly dostatečnou plochu i retenční objem, ležely na 
trasách dešťové kanalizace dostatečně vysoko nad vodotečí, do které bude kanalizace ústit a aby 
navržené plochy měly dostatečný výškový spád. Navržené umístění retencí je možné změnit, prokáže‐li 
se výpočtem a podrobnějším projektem vhodnost jiného řešení. 
 
Pro lokality Balkán a Na Drahách jsou navrženy dvě retence. Jedna bude umístěna pod navrženým 
„Obdélným náměstím“ ve výše položené lokalitě Balkán, druhá pod navrženým veřejným prostranstvím 
u trafostanice na parcele 344/5 v níže položené rozvojové lokalitě Na Drahách. Z retence pod náměstím 
i z retence u trafostanice se provede samostatný regulovaný odtok do Uhliského potoka. Retenční 
prostory jsou navrženy na návrhové úhrny 10‐ti letého deště stanice Vsetín. Do retencí budou přitékat 
dešťové vody z vozovek (asfalt, v malé míře zámková dlažba), z chodníků (dlažba do písku), z veřejných 
parkovacích míst (na tato parkovací místa se použije distanční dlažba se zabezpečovacími prvky proti 
průniku případných úkapů ropných látek do spodních vrstev), případně ze zatravněných ploch podél 
komunikací, které budou vyspádovány k vozovce a nebude je možné zachytávat v průlehu. Odvedení 
dešťových vod z vozovky silnice III. třídy ve správě kraje bude řešeno dle požadavků SÚS Zlínského kraje 
v další fázi projektu (plocha silnice je započítána v bilanci zpevněných ploch). 
 
Výpočet velikosti retence č. 1 (Obdélné náměstí v lokalitě Balkán) 
tc (min): doba trvání deště; hd (mm): výška srážky; 
Ared: odvodňovaná plocha redukovaná = 6827 m2; Q vypouštěné množství: 0,01242 l/s 
 

tc  hd  velikost retence(m3) 
5  10,7     69,32 
10  16     101,78 
15  19,2     119,90 
20  21,6     132,56 
30  24,8     146,95 
40  26,9     153,84 
60  29,7     158,05 
120  34,6     146,79 
240  42,2     109,25 
360  49,8     71,71 
480  56,2     25,98 
600  57,6     ‐53,88 
720  59     ‐133,75 
1080  63,3     ‐372,67 
1440  66     ‐622,51 
2880  87,7     ‐1547,45 
4320  100     ‐2536,56 
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druh povrchu 
navržená plocha 

(m2)  odtok. souč. 
redukovaná 
plocha (m2) 

vozovky  5 450  0,80  4 360 
dlažba do písku  2 450  0,50  1 225 
mlat  2 680  0,40  1 072 
travnaté plochy podél komunikace  1 700  0,10  170 

Navržená plocha celkem  12 280 
Redukovaná plocha  6 827 
 
Je navržena retenční nádrž s minimálním akumulačním prostorem 160,0 m3 ( např. 34 x 6 x 0,8 = 163,2 
m3) s regulovaným odtokem 12,42 l/s umístěným mimo retenci v revizní šachtě. 
 
Výpočet velikosti retence č. 2 (na parcele 344/5 u trafostanice v lokalitě Na Drahách)  
tc (min): doba trvání deště; hd (mm): výška srážky; 
Ared: odvodňovaná plocha redukovaná = 12965 m2; Q vypouštěné množství: 0,045 l/s 
 

tc  hd     velikost retence(m3) 
5  9,4     108,37 
10  14     154,51 
15  16,7     176,02 
20  18,8     189,74 
30  21,6     199,04 
40  23,2     192,79 
60  25,7     171,20 
120  29,8     62,36 
240  36,3     ‐177,37 
360  42,7     ‐418,39 
480  47,6     ‐678,87 
600  48,7     ‐988,60 
720  49,9     ‐1297,05 
1080  53,3     ‐2224,97 
1440  55,2     ‐3172,33 
2880  73,3     ‐6825,67 
4320  82,4     ‐10595,68 

  

druh povrchu 
Navržená 

plocha (m2)  odtok.souč. 
redukovaná 
plocha (m2) 

vozovky  10750  0,80  8600,00 

dlažba do písku  4570  0,50  2285,00 
vozovka SÚS  2450  0,80  1960,00 
travnaté plochy podél komunikace  1200  0,10  120,00 

Navržená plocha celkem  18970 
Redukovaná plocha  12965 
 
Je navržena retence s minimálním akumulačním objemem 200 m3 (např. 16x16x0,8=204,8 m3) 
s povoleným regulovaným odtokem 45 l/s. Redukční prvek bude umístěn mimo retenci v revizní šachtě. 
 
Zásady řešení odkanalizování území 
V řešeném území se vybuduje nová splašková kanalizace s odvedením odpadních vod na stávající 
městskou ČOV. 
 
Zásady řešení dešťových vod 
Dešťové vody z ploch pro výstavbu rodinných domů budou zachytávány do retenčních nádrží u 
jednotlivých domů s přepadem do vsaku na vlastním pozemku. Provede se návrh veřejného prostoru 
tak, aby se co nejvíce vody zasakovalo na místě. Tam kde to technicky nebude možné, se odvede 
dešťová voda novou kanalizací do retenční nádrže s regulovaným odtokem do Uliského potoka.  
 
Vzhledem k tomu, že v době zpracování projektu studie nebyly známé výsledky hydrotechnického 
průzkumu, ze kterého by byly zřejmé koeficienty vsaku, je nutné v dalším stupni projektové 
dokumentace tuto skutečnost vzít v úvahu a umožnit případně rodinným domům, kde nebude možné 
zasakovat (malý pozemek, špatný koeficient vsaku), aby i z těchto parcel bylo možné dešťové vody 
regulovaně napojit na dešťovou veřejnou kanalizaci. Velikost retenčních nádrží se potom úměrně zvětší. 
Doporučuje se stanovit pro případy, kdy nebude možné na pozemcích RD zasakovat, stanovit minimální 
objem povinné retence na vlastním pozemku, s přepadem do veřejné dešťové kanalizace. 
 
 
11. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
 
Na pozemcích komunikací a prostranství místního významu jsou vytvořeny podmínky pro umístění 
nových středotlakých plynovodů. V blízkosti řešené lokality se nachází stávající středotlaký plynovod v 
ulici Na Drahách, DN 90 ID1479603 a DN 50 ID 1479598 (u RD č.p. 1718). Lokalitu Na Drahách je nutno 
propojit, vzhledem k navrhovanému celkovému počtu RD v lokalitě, také ve směru plánované rozvojové 
lokality Balkán, nejlépe ve více kapacitně dostačujících napojeních (DN 90, popř. DN 63). 
Napojení bude vedeno ve veřejných plochách komunikací, popř. přilehlé zeleně. Nové plynovodní řady 
budou vybudovány v každé ulici nových obytných skupin, žádoucí je propojování STL rozvodů a 
minimalizace slepých úseků nového potrubí. Plynovodní potrubí bude uloženo do prostoru komunikací 
a prostranství místního významu. Plynové potrubí bude vedeno v souběhu s vodovodem a kanalizací 
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dešťovou, splaškovou. Krytí plynovodu bude minimálně 1m. Konce potrubí budou opatřeny 
odvzdušňovacími ventily a budou respektovány další požadavky provozovatele sítě (GasNet, s.r.o.).  
Při souběhu, či křížení bude respektována prostorová norma ČSN 736005. Potrubí bude ukládáno dle 
ČSN a dle technických předpisů dodavatele trub. Postup stavby bude v souladu s platnými ČSN, TPG a 
zákony.  
Návrh počítá se systémem vytápění převážně zemním plynem. Každý rodinný dům bude mít 
samostatnou přípojku plynu pro vytápění a vaření.  
 
Bilance spotřeby plynu 
Bilanční plocha  počet BJ  spotřeba plynu na topení a TUV (RD = 3,4 m3/hod.) 
1  3  10,2 
2  5  17,0 
3  1  3,4 
4  4  13,6 
5  4  13,6 
6  5  17,0 
7  6  20,4 
8  4  13,6 
9  4  13,6 
10  3  10,2 
   39  132,6 m3/hod. 
 
Tepelný zdroj ústředního topení a teplé vody je v řešené ploše možné použít alternativně. Buď zemním 
plynem, nebo využitím alternativních zdrojů nemající negativní vliv na životní prostředí (imisní zatížení 
okolního území), jako např. tepelné čerpadlo, kolektory.  
Při využití alternativních zdrojů vytápění rodinných domů může být plyn využit pro vaření. 
 
 
12. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
 
Řešená  rozvojová  plocha  pro  bydlení  individuální  navazuje  na  současné  zastavěné  území města  a  na 
sousední  rozvojovou  lokalitu  „Balkán“  pro  bydlení  individuální.  S  ohledem  na  rozsah  řešené  plochy, 
zabezpečení zásobování elektrickou energií a náhradního napájení řeší návrh tyto dvě lokality společně. 

 
Nadřazená soustava VVN  
Potřeba el. energie  je zajišťována z rozvodné soustavy 22 kV napojené z  rozvodny 110/22 kV Rožnov, 
umístěné na západním okraji města. Rozvodna je napájena z nadzemního vedení č. 563 a 564 o napětí 
110 kV z Val. Meziříčí.  
Vedení 400 a 220 kV se v řešené ploše nenachází. Řešená plocha není dotčena vedeními 400, 220, 110 
kV.  
 
Síť vysokého napětí (VN)  

Přes řešené území prochází vzdušná kmenová vedení VN 22 kV, č. 62 a 63 v souběžné trase. Tato vedení 
dále  na  východ  souběžně  prochází  sousední  rozvojovou  lokalitou  „Balkán“.  Řešená  plocha  je  tedy 
dotčena  volným  vedením  a  vedením  v izolovaných  vodičích  VN  a  jeho  ochranným  pásmem  dle 
Energetického  zákona  č.  458/2000  Sb.  V rámci  projektových  prací  na  studiích  lokality  Na  Drahách  a 
Balkán  proběhla  jednání  se  zástupci  společnosti  ČEZ Distribuce,  kteří  Zpracovateli  předali  prostorové 
parametry  možné  výstavby  v ochranném  pásmu  vzdušného  vedení  VN  v lokalitě.  Parametry  byly 
projednány ústně na jednání v sídle společnosti ČEZ Distribuce ve Valašském Meziříčí, se zástupci města 
a  společnosti  ČEZ  Distribuce  a  přesné  parametry  definovány  hlavním  technikem  SEM  R.  Hamplem 
(záznamy z jednání jsou součástí Dokladové části Územní studie). 
 
Síť nízkého napětí (NN)  
V řešeném území se dále nachází podzemní vedení do 1 kV (NN), jako přípojka novostavby RD na 
parcele 344/24. 
 
Trafostanice v okolí řešených lokalit „Balkán“ a „Na Drahách“:  
Název trafostanice stav  návrh navržený typ
TS Balkán stávající sloupová    sloupová
TS Hrnčířská navrhovaná  zcela nová zděný objekt
TS Uhliska R1 navrhovaná  zcela nová sloupová
TS 54 Jurajovy skalky stávající sloupová  k posílení sloupová
TS 22 Kramolišov stávající sloupová  k posílení zděný objekt
 
Ochranná pásma  
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče 
vedení na obě jeho strany u napětí 22 kV: 
‐ pro vodiče bez izolace, vedení vybudované před 31. 12. 1994 10 m 
‐ pro vodiče bez izolace 7 m 
‐ pro vodiče s izolací základní 2 m 
‐ pro závěsná kabelová vedení 1 m 
Ochranná pásma elektrických stanic:  
‐ u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně 
nad 1kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech 
směrech 
‐ u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV 
na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech  
 
Přeložka volného VN  
Přeložka volného VN do podzemní kabelové trasy není společností ČEZ Distribuce, vlastníky pozemků 
ani městem Rožnov p. Radhoštěm plánována. Přeložka do podzemní trasy by však v plochách bydlení 
velmi zvýšila kultivovanost prostředí nových obytných čtvrtí.  
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Výkonová bilance  
Předpokládané rozdělení bytů podle stupně elektrizace:  
39 RD (BJ) ‐ stupeň elektrizace B (vaření el. energií, vytápění a ohřev TUV plynem nebo jinými zdroji)  
Měrný příkon bytové jednotky 5 kW/byt  
 
Bilance spotřeby el. energie 
Bilanční plocha  počet BJ  měrný soudobý příkon 

(RD = 5 kW / BJ) 
P max soud (kW) 

1  3  15  15 
2  5  25  25 
3  1  5  5 
4  4  20  20 
5  4  20  20 
6  5  25  25 
7  6  30  30 
8  4  20  20 
9  4  20  20 
10  3  15  15 
   39    195 kW 
 
CELKEM Pmaxsoud = 195 kW 
 
Zásobování elektrickou energií ‐ návrh  
Zásobování elektrickou energií bude zajištěno posílením stávajících a vybudováním nových distribučních 
transformačních stanic:  
TS Balkán – stávající sloupová TS při komunikaci v ul. Na Vyhlídce bude posílena. 
TS Hrnčířská – je navržena nová zděná TS při navržené ulici Dolní (prodloužená ul. Hrnčířská), mezi 
ochrannými pásmy dvou souběžných vzdušných vedení 22 kV, respektující stavební čáru navržených RD 
v ulici. Územní studie trvá na použití kultivovaného typu nové TS v prostředí nově budované obytné 
městské čtvrti (nová TS v podobě drobného objektu s kvalitním architektonickým detailem, popř. 
možno osadit typovou kioskovou TS). 
TS Uhliska R1 – poloha nové TS je dána platným ÚP, s nutností vybudovat odbočku VN 22 kV; územní 
studie preferuje umístění nové TS na západní straně silnice III. třídy, na p.č. 402/1 v těsném sousedství 
plochy pro technickou vybavenost – energetiku (TE) tak, aby se omezovalo co nejméně využití plochy BI. 
TS 54 Jurajovy skalky ‐ stávající sloupová TS bude posílena, do rozvojové lokality „Na Drahách“ bude od 
TS vedeno zemní vedení NN. 
TS 22 Kramolišov – stávající sloupová TS v území rozvojové lokality „Na Drahách“ bude posílena; Územní 
studie trvá na použití kultivovaného typu nové TS v prostředí nově budované obytné městské čtvrti 
(nová TS v podobě drobného objektu s kvalitním architektonickým detailem, popř. možno osadit 
typovou kioskovou TS). 
 

 
13. SLABOPROUD A SPOJE 
 
Sítě elektronických komunikací  
Od severu vede k okraji řešené plochy trasa kabelů metalické sítě systémů TKR a MIS Město Rožnov, ve 
správě firmy 4M Rožnov, s.r.o. Nové kabelové rozvody sítě TKR je možno napojit na stávající kabelové 
rozvody v ulici Na Drahách u RD č.p. 3144. Nové kabelové trasy budou vedeny na pozemcích komunikací 
a prostranství místního významu podél navrhovaných komunikací. Správce sítě preferuje nové trasy 
v podobě samostatné trubky HDPE vedené ve společné kynetě spolu s kabely NN a VO. Realizace 
nových tras vyplyne z potřeb uživatelů v řešené ploše a zájmu vlastníka (provozovatele) kabelové sítě 
sdělovacích a datových systémů o jejím rozšíření. 
 
Na severní straně řešené plochy je v ulici Na Drahách veden stávající kabel firmy CETIN. Nové kabelové 
trasy budou vedeny na pozemcích komunikací a prostranství místního významu podél navrhovaných 
komunikací. Realizace nových tras vyplyne z potřeb uživatelů v řešené ploše a zájmu vlastníka 
(provozovatele) kabelové sítě sdělovacích a datových systémů o jejím rozšíření. Podél stáv. silnice III. 
třídy je vedeno vzdušné sdělovací vedení společnosti CETIN. Územní studie nepředpokládá využití 
tohoto nadzemního vedení k napojování nové výstavby, naopak výhledově bude účelné nadzemní 
vedení v lokalitě zrušit a nahradit podzemní kabelovou trasou (dochází k prostorové kolizi v případě 
nových bus zastávek a v případě nového dopravního a pěšího propojení do rozvojové lokality Na 
Drahách. 
Počet rodinných domů celkem: 39 RD. 
Kabelové vedení bude respektovat platné normy a prostorové uspořádání podzemních inženýrských 
sítí.  
 
Radiokomunikace  
Řešenou plochou neprochází žádný stávající mikrovlnný spoj.  
V řešené ploše se nevyskytuje elektronické komunikační zařízení MO ČR včetně ochranného pásma.  
Řešené území zasahuje ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení, které je nutno 
respektovat. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany, zastoupeného VUSS Brno. 
 
 

14. POŽÁRNÍ OCHRANA A OCHRANNÁ PÁSMA 
 
Podmínky požární ochrany 
Na pozemcích veřejných prostranství, komunikací a prostranství místního významu navržených územní 
studií jsou vytvořeny podmínky pro umístění nových vodovodních řadů, které musí zabezpečit 
požadavky na zdroj požární vody.  
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Na pozemcích komunikací a prostranství místního významu navržených územní studií jsou vytvořeny 
podmínky pro umístění nových místních komunikací. Tyto přístupové komunikace musí zabezpečit 
požadavky na příjezd a průjezd vozidel HZS. 
 
Ochrana přírody 
Město Rožnov pod Radhoštěm se nachází na území CHKO Beskydy. Řešená lokalita se nachází ve IV. 
zóně CHKO.  
 
Ochranné pásmo a limity vzdušného vedení VN 22 kV 
Přes řešené území prochází vzdušná kmenová vedení VN 22 kV, č. 62 a 63 v souběžné trase. Tato vedení 
dále na východ souběžně prochází sousední rozvojovou lokalitou „Balkán“. Řešená plocha je tedy 
dotčena volným vedením a vedením v izolovaných vodičích VN a jeho ochranným pásmem dle 
Energetického zákona č. 458/2000 Sb. V rámci projektových prací na studiích lokality Na Drahách a 
Balkán proběhla jednání se zástupci společnosti ČEZ Distribuce, kteří Zpracovateli předali prostorové 
parametry možné výstavby v ochranném pásmu vzdušného vedení VN v lokalitě. Parametry jsou 
součástí Dokladové části Územní studie. 
 
Vymezení veřejně prospěšných staveb 
Územní studie nevyvolává potřebu vymezovat na úrovni územní studie Návrh Veřejně prospěšných 
staveb (na úrovni studie bez legislativní opory). 
 
 
15. VYMEZENÍ STAVEBNÍCH CELKŮ – ETAPIZACE 
 
Studie navrhuje pro potřeby realizace řešené plochy stavební celky.  
Nad rámec řešené plochy je definována potřebná podmiňující investice technické infrastruktury 
(především nová splašková kanalizace vedoucí z území sousední rozvojové lokality Balkán, nová dešťová 
kanalizace vč. retence vedoucí z území sousední rozvojové lokality Balkán). 
 
Stavební celky navrhované územní studií  
1 – Navázání na stávající zástavbu na severu, realizace procházejících sítí dimenzovaných i pro lokalitu 
Balkán a realizace nového dopravního napojení  
2 – Lokalita Na Drahách, ostatní výstavba  
 
Jedná se o rozsáhlejší rozvojové území, komplikované především nutností vedení tras inženýrských sítí 
společných s lokalitou Balkán. Předprojektovou i projektovou přípravu je nutno vést komplexně a velmi 
pečlivě, vzhledem k výši nutných investic do technické a dopravní infrastruktury a jejich přesahu do 
okolních lokalit. 
Předložená Územní studie neslouží v žádném případě jako podklad pro majetkoprávní dělení pozemků. 
Před parcelací nutno zpracovat projekty řešení dopravy a inženýrských sítí, které stanoví trasování, 
prostorové nároky a další požadavky jednotlivých sítí v území. Před zahájením prací je nutno zpracovat 

v území hydrogeologický průzkum, který určí základové poměry a možnosti hospodaření s dešťovými 
vodami v území. 
 
Celek č. 1 
Tato etapa umožňuje výstavbu stavebního celku 1 s napojením na stávající systémy dopravní a 
technické infrastruktury.  
Pro zahájení výstavby tohoto stavebního celku je nutná kompletní projektová příprava celého 
navazujícího území lokality Balkán a Na Drahách. Podmínkou je dále realizace komplexní technické 
infrastruktury v dimenzích zajišťující další rozvoj v celé řešené ploše obou lokalit. 
 
Celek č. 2 
Etapa předpokládá kompletní výstavbu stavebního celku 2. Výstavba bude logicky postupovat od nově 
vybudovaného napojení na silnici III. třídy (ul. Pod dráty).   
Páteřní ulice Pod dráty, vedená mezi dvěma paralelními trasami VN 22 kV, slouží jako příjezd k RD 
v lokalitě a jako koridor pro vedení inženýrských sítí.  
Pro zahájení výstavby tohoto stavebního celku je nutná stavební příprava nové technické infrastruktury 
do lokality Balkán, vč. vybudování spodní retence a vyústění dešťových kanalizací do Uhliského potoka. 
 

 
Lokalita Na Drahách – navrhované vymezení stavebních celků; nutná koordinace s rozvojem lokality Balkán 
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16. OCHRANA HODNOT A CHARAKTER ÚZEMÍ ‐ REGULATIVY 
 
Ochrana urbanistických hodnot 
Stavby na vymezených pozemcích územní studií musí svým měřítkem, objemem a architektonickým 
výrazem navazovat na stávající charakter řešené části města Rožnova pod Radhoštěm.  
Územní studie navrhuje maximální výšku zástavby rodinnými domy v řešené ploše v souladu s platným 
ÚP na maximálně 1. podzemní a 2. nadzemní podlaží. 
Svou polohou v sousedství urbanizovaného území a racionálním členěním stávajících pozemků, stejně 
jako svým využitím (bydlení individuální) získává lokalita spíše městský resp. příměstský charakter. Je 
žádoucí, aby osazení staveb na pozemcích, stejně jako architektura jednotlivých rodinných domů, 
respektovala a rozvíjela tento charakter, nikoli ho potlačovala nebo znejasňovala. Studie pokládá 
z hlediska urbanisticko‐architektonického charakteru lokality za důležité: 
‐ preferovat jednoduchou geometrii architektonického tvarosloví (jednoduchý, nejlépe obdélný  
půdorys, jednoduché tvary střech, jednoduché tvary oken, vikýřů apod. 
‐ preferovat zemité přírodní odstíny fasád (bílá, okrová, béžová)  
‐ preferovat přírodní barvu střešních krytin, které se nelesknou (používat neglazované výrobky, 
maloformátové krytiny, zelené střechy) 
‐ zpevněné plochy řešit jako schopné zásaku (dlažba prorostlá trávou apod.) 
‐ pro keře a stromy preferovat místní druhy, preferovat listnatou zeleň před jehličnany 
 
Veřejná prostranství  
Územní studie navrhuje pozemky pro veřejná prostranství, sloužící především budoucím obyvatelům 
lokality. Navrhovaná prostranství budou kromě vzrostlé zeleně vybavena městským mobiliářem, a 
dětskými hřišti. 
Prvky veřejného osvětlení by měly vycházet z charakteru „koncové“ lokality ‐ řešit pouze v nezbytném 
množství. Prvky veřejného osvětlení mají zdůrazňovat měřítko pěšího uživatele (preferovat parková 
svítidla na dříku před silničními s výložníkem), směřováním světla minimalizovat světelné znečištění, 
barva světla přednostně teplá bílá. Přechody a místa pro přecházení přes silnici III. třídy možno 
zdůraznit naopak chladnou barvou světla. 
 
Uliční zeleň 
Územní studie navrhuje umístit v rámci pozemků komunikací a prostranství místního významu vzrostlou 
městskou zeleň – stromořadí a umožňuje využití pozemků pro doprovodnou zeleň. 
 
 
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ POZEMKŮ ‐ POZEMKY PRO FUNKCI BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ (BI) 
 
Připouští se využití pozemků v souladu s platným ÚP. 
Budou respektovány platné předpisy týkající se zejména vymezování a využívání pozemků, umisťování 
staveb a vzájemných odstupů staveb. 

Každý stavební pozemek pro rodinné domy bude napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. 
Odstavná a parkovací stání rezidentů rodinných domů na těchto pozemcích budou vždy umístěna na 
pozemku, na němž je umístěna příslušná stavba rodinného domu. Minimální kapacita je navržena na 
dvě stání pro jeden rodinný dům. Doporučuje se však vyžadovat umístění 3 stání na pozemku – 
vzhledem ke koncové poloze lokality, dostupnosti veřejné vybavenosti apod. Zbývající počet odstavných 
a parkovacích stání pro návštěvníky může být umístěn na pozemcích komunikací a prostranství místního 
významu. Kapacita bude odpovídat příslušné ČSN, vč. počtu stání dle Vyhl. 398/2009. 
Pro každý stavební pozemek bude zajištěno odvedení splaškových vod do veřejné kanalizační sítě.  
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou zachyceny na pozemku, na němž je umístěna 
příslušná stavba rodinného domu. Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže. Dle konkrétních 
geologických poměrů na pozemku bude uplatněna možnost zasakování dešťových vod.  
 
 
PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ STAVEB  
 
Podlažnost zástavby je limitována v rámci platného ÚP. 
Tvary střech nejsou předepsány. Doporučuje se navrhovat jednoduché tvary střech (přímé linie 
hřebenů, žlabů, atik). 
Pro vytvoření a udržení kvalitního obytného prostředí je zcela zásadní dodržení stanovených uličních 
profilů. 
Kvalita veřejných prostranství je podpořena návrhem uličních stromořadí. 
Aby bylo zabráněno nadměrnému odtoku srážkových vod z území, požaduje se minimální plošné 
zastoupení zeleně na pozemcích 80%.  
Doporučuje se v případech, kdy nebude možné na pozemcích RD zasakovat (malá plocha pozemku, 
nevhodné geotech. podmínky), stanovit minimální objem povinné retence na vlastním pozemku, 
s přepadem do veřejné dešťové kanalizace. 
 
 
PROSTOROVÉ REGULATIVY 
 
Závazně jsou dle výkresu „Veřejné prostranství a regulace“ vymezeny následující prostorové regulativy, 
které určují podmínky výstavby objektů ve stavebních plochách: 
 
stavební čára ‐ plná: 
hranice,  rozhraní  mezi  stavbou  a  nezastavěnou  částí  pozemku.  Rozhraní  musí  hlavní  objem  objektu 
dodržet  (tj.  nesmí  ji  překročit  ani od ní ustoupit)  v minimální  souvislé délce 6 metrů. Rozhraní nesmí 
objekt překročit v celém svém průběhu. Před stavení čáru smí vystupovat balkony, arkýře, římsy nebo 
jiné konstrukce přiměřené rozsahem, tvarem a funkcí, které jsou součástí hlavního objemu objektu; 
  
stavební čára – otevřená: 
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hranice, rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku. Hlavní objem objektu musí mít alespoň 
jeden společný bod se stavební čarou, nesmí ji ale překročit. Před stavební čáru smí vystupovat balkony, 
arkýře, římsy nebo jiné konstrukce přiměřené rozsahem, tvarem a funkcí, které jsou součástí hlavního 
objemu objektu; 
 
nepřekročitelná stavební hranice  
rozhraní,  které  nesmí  hlavní  ani  vedlejší  objekty  (garáže,  altány  apod.)  překročit,  smí  však  od  ní 
libovolně ustoupit. Před nepřekročitelnou hranici smí vystupovat balkony, arkýře, římsy nebo jiné 
konstrukce přiměřené rozsahem, tvarem a funkcí, které jsou součástí hlavního objemu objektu; 
 
Míra plošného zastoupení zeleně na pozemku RD  
vyjadřuje  minimální  zastoupení  půdorysné  plochy  zeleně  vůči  celkové  ploše  pozemku  v  procentech. 
Číselná  hodnota  v procentech  je  navržena  jako  minimální;  pro  pozemky  v  lokalitě  Na  Drahách  je 
stanovena míra zastoupení zeleně min. 80%; 
 
závazné stromy 
solitérní listnaté stromy místně rostoucích taxonů na veřejných prostranstvích; 
 
závazné živé ploty  
úseky hranice mezi soukromým a veřejným pozemkem, které je nutno vymezit zelení živých plotů; jako 
varianta bez zeleně živého plotu se připouští neoplocená předzahrádka RD  
 
stromořadí  
navrhuje úsek pozemků, ve kterém je požadována výsadba stromořadí; 
 
úsek vjezdů 
úsek,  ve  kterém  je  požadována  řešit  dopravní  obsluha  vymezených  stavebních  pozemků  z  veřejného 
dopravního prostoru (pozemků komunikací a prostranství místního významu); 
 
retenční nádrž dešťové kanalizace  
navrhuje požadavek na umístění zařízení kanalizace – retenční nádrže pro zdržení dešťových vod; 
 
transformační stanice  
navrhuje požadavek na umístění distribuční transformační stanice; 
 
stanoviště nádob na separovaný odpad  
navrhuje požadavek na umístění nádob na separovaný odpad; 
 
dětské hřiště  
navrhuje požadavek na umístění hřiště pro děti a mládež veřejně přístupné; 
 

17. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍ STUDIE NA ÚZEMNÍ PLÁN  
 
Ze zpracované územní studie vyplývají následující požadavky a jejich zapracování do nového Územního 
plánu nebo do změny platného Územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm: 
 
‐ vymezit veřejná prostranství v lokalitě jako plochy veřejných prostranství P*: „Vstup od zastávky 
autobusu“, „Plácek u trafostanice“, „Zahrada u dřevěného mostu“, „Břeh za humny“; 
‐ vymezit plochy komunikací v lokalitě jako plochy silniční dopravy DS: především ulice „Pod dráty“, „Na 
Drahách“, „K dřevěnému mostu“, „U Majerů“; 
‐ vymezit navrženou veřejně přístupnou plochu „Luh u Uhliského potoka“ jako plochu sídelní zeleně Z*; 
‐ vymezit místo pro navrhovanou podzemní retenci dešťových vod; 
‐ vymezit koridory pro vedení inženýrských sítí, především dešťové a splaškové kanalizace, a to ve vazbě 
na sousední rozvojovou lokalitu „Balkán“, dále pro podzemní NN od TS Jurajovy skalky; 
‐ vymezit novou bus zastávku „Rožnov – Balkán“ 
‐ definovat podrobněji v textové části ÚP požadovaný charakter lokality; 
‐ zvážit zapracování požadavku minimálního plošného zastoupení zeleně na pozemku jako závazného 
regulativu (ve vazbě na však dešťových vod, mikroklima…) a to hodnotou min. 80%. 
 
 

18. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE  
 
Pro zpracování územní studie bylo pořizovatelem (Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm) vypracováno 
Zadání „Územní studie lokality Na DRahách v Rožnově pod Radhoštěm, ze dne 14. 11. 2016.  
Zadání Územní studie lokality Na Drahách v Rožnově pod Radhoštěm bylo po stránce věcné, obsahové 
i formální splněno.  
Koncept Hlavního výkresu ÚS byl mezi červencem a srpnem 2017 zveřejněn na internetových stránkách 
pořizovatele a byl oznámen vybraným dotčeným orgánům, správcům sítí a všem vlastníkům pozemků v 
území. Veřejná prezentace konceptu s výkladem projektantů se uskutečnila opakovaně ve dnech 26. 7., 
10. 8., 23. 8. 2017 ve velké zasedací místnosti MÚ Rožnov pod Radhoštěm.  
Vyjádření a připomínky byly pořizovatelem vyhodnoceny a zapracovány do „Pokynů pro dopracování 
územní studie“.  
Pokyny Pořizovatele, jsou do výsledného návrhu územní studie zapracovány. Do výsledného návrhu 
územní studie nebyl zapracován pokyn Pořizovatele na zrušení veřejného prostranství na p. č. 344/15 u 
stávající TS Kramolišov. Důvodem je vedení trasy navržené dešťové kanalizace a nutné umístění 
podzemní retence dešťových vod se zaústěním přepadu do Uhliského potoka na pozemku 
s dostatečným výškovým spádem a dostatečně vysoko nad hladinou vodoteče. Zhotovitel doporučuje 
zachovat plochu veřejného prostranství také z důvodu jeho příhodného umístění při křížení pěších tras 
v lokalitě. 
 


