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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. NÁZEV DOKUMENTACE 

 Územní studie Písečný 

A.1.2. DŮVODY PRO POŘÍZENÍ STUDIE 

 Cílem studie je prozkoumání  potenciálu a chtěných charakteristik území. Na tomto 

základě by měla vzniknout  dohoda jak s městem, tak s vlastníky pozemků o budoucím 

způsobu využití. 

 Zadání územní studie bylo vypracováno v květnu 2016 městským úřadem Rožnov pod 

Radhoštěm, Odborem výstavby a územního plánování. 

A.1.3. MÍSTO LOKALITY 

 Katastrální území: Rožnov pod Radhoštěm 

 Kraj: Zlínský 

 Pozemky patří do 4. zóny rozsáhlého chráněného území CHKO Beskydy 

 Řešené území zahrnuje plochy : 

Bydlení hromadné BH č. 260, 261, 262 

Veřejná prostranství P* č. 562, 564, 565, 555 

A.1.4. POŘIZOVATEL, OBJEDNATEL 

Pořizovatel: 

 Město Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování, Letenská 1918, 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm¨ 

Objednatel: 

A.1.5. PROJEKTANT 

 Ing. arch. Petr Topolovský, autorizovaný architekt ČKA 04290, typ autorizace A1 

A.2. PRŮZKUMY A ROZBORY 

A.2.1. PODKLADY 

 Územní plán Rožnov pod Radhoštěm 

 Katastrální mapa řešeného území 

 Průzkumy a fotodokumentace pořízená projektantem 

 Závěry s projednávání územní studie 



 

A.2.2. ÚDAJE O SOULADU ZÁMĚRU S ÚPD 

BH Plochy bydlení hromadného 
Hlavní využití - Funkce obytná vícepodlažní, bydlení v bytových domech. Bydlení je převažující. 
Přípustné využití - Stávající rodinné domy s funkcemi doplňujícími bydlení. 
- Zeleň, odstavné a parkovací plochy, garáže, hospodářské budovy, technická 
vybavenost náležející k zóně. 
Podmíněně 
přípustné využití 

- Nevýrobní služby bez negativního vlivu na životní a obytné prostředí a to pouze jako 
součást obytné stavby nebo objektu občanské vybavenosti. 
- Zařízení občanské vybavenosti (obchody, školy, stavby pro kulturu a zdravotnictví) a 
to nejvýše na 20% celkové plochy pozemků vymezené Plochy. 
- Garáže pro obyvatele zóny. 
Nepřípustné využití - Obchodní prodej o výměře větší než 1000 m2, 
- Ostatní urbanistické funkce nesouvisející s bydlením. 
- Stavby mobilního charakteru, buňky. 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

- Výšková hladina stávajících bytových domů 3 až 12 nadzemních podlaží. 
- Nové bytové domy v hladině 3 až 4 NP + podkroví. 
- Při povolování změn využití objektu a nové výstavbě musí být zřízeny odstavné 
plochy pro automobily v kapacitě odpovídající předpokládanému stupni 

automobilizace na těchto pozemcích. 

P* Plochy veřejných prostranství 
Hlavní využití - Veřejně přístupné plochy nezastavěné budovami zejména jako rozptýlené a 
venkovní shromažďovací prostory v zastavěném území města, 
- Místní komunikace III. třídy, pěší komunikace, cyklistické stezky, parkovací plochy. 
- Veřejná zeleň, zpevněné plochy osazené drobnou architekturou jako jsou lavičky, 
kašny, vyrovnávací a opěrné zídky, sochy, veřejné osvětlení. 
Přípustné využití - Liniové podzemní stavby a telefonní budky. 
Podmíněně 
přípustné využití 

- Silnice III. Třídy 
- Stavby dočasné, které nejsou spojené se zemí pevným základem 
- Podzemní stavby (garáže, podchody) 
- Sezónní terasy na terénu 
Nepřípustné využití - Nepřípustné je umisťování budov. 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

Nejsou stanoveny 



 

 

A.2.3. POLOHA V OBCI 

-Řešené území se nachází 

v severozápadní části města 

na jižním svahu kopce Láz. 

Na Jihu a jihovýchodě 

sousedí se sídlišti Láz a 

Písečný. Na západní hranici 

sousedí s lesem.  

-Páteř území tvoří stará 

polní cesta viditelná i na II. 

Vojenském mapování z 19. 

Století 

 

A.2.4. CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 pozemky jsou vedeny převážně jako orná půda 

A.2.5. STÁVAJÍCÍ STAV 

 Technická infrastruktura: 

V řešeném území se nachází stávající vodovod ve správě Vodovodů a kanalizací Vsetín, 

a.s.. 

 Dotčení území ochrannými pásmy: 

58 metrů nad nejvyšším bodem terénu se nachází ochranné pásmo paprsku směrového 

radioreléového spoje, toto pásmo nebude narušené navrženou výstavbou. 

Pozemky v západní části území jsou zasaženy ochranným pásmem lesa. 

Pozemky patří do 4. zóny CHKO Beskydy. 

A.2.6. SEZNAM PROBLÉMŮ A OKRUHŮ K ŘEŠENÍ 

 Parcelace – V návrhu zástavby byla co největší míře respektována stávající parcelace. 

Avšak v některých místech by bylo vhodné parcelaci upravit s ohledem na navrženou 

dopravní a technickou infrastrukturu. 

 Po konzultaci se stavebním úřadem byla navržena možná zástavba v ochranném pásmu 

lesa, 

 Zachování zeleného pásu od budovy č.p. 1790 v Kulturní ulici po ZŠ v Horské ulici. 

Zároveň zkapacitnění napojení řešeného území na ulici Horská. 



 

A.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

A.3.1. NÁVRH URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ 

 Navržená urbanistická kompozice místa se skládá z těchto základních prvků: 

- Hlavní dopravní páteř území tvoří prodloužení ulice Kulturní vedoucí ze severu na jih 

-území napojené na ulici Kulturní a na sídliště se skládá z objektů o největších objemech se 

čtyřmi podlažími plus podkrovím. Tato část je od zbytku oddělena „chapadlem“- plochou 

smíšené zeleně, která rozšiřuje plochu lesa až do středu území. Ve vyšší části je navržena 

oblast se stejně vysokou avšak drobnější zástavbou. V nejvyšší části území by měly mít 

nejvýše tři nadzemní podlaží. Koeficient podlažní plochy i výška zástavby se směrem nahoru 

zmenšuje. 

-Navržené maximální výšky budov jsou zřetelné z výkresu „B3 Vlastnické vztahy“ 

-Centrem vzniklé zástavby je místo odpojení polní cesty od páteřní komunikace vedoucí dále 

přímo na jih. V místě odpojování polní cesty by mělo vzniknout vydlážděné veřejné 

prostranství s lavičkami pro pobyt a setkávání obyvatel. V návaznosti na toto místo je 

navržený objekt obsahující občanskou vybavenost v parteru a dětské hřiště 

 Bilance ploch viz. Příloha A2 

 Bilance počtů bytů viz. Příloha A2 

A.3.2. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 Prostorová regulace 

-Základní podmínky pro využití území jsou shrnuty ve výkresu B5 (přesná pozice čerpána 

ze souboru: „stavebni cary.dwg“). Zde je zakreslené členění území na funkční plochy,  

požadavky na umístění fasád a tvorbu ulic a výšková regulace území. Umístění fasád 

objektů je definováno pomocí tří linií: 

1) Závazná stavební čára. - Alespoň 50% kolmo promítnuté plochy fasády musí držet 

tuto hranici. (viz vrstva „STAV ČÁRA 1“ v dwg souboru) 

2) Nepřekročitelná stavební čára.- Vymezuje maximální zastavitelný prostor buďto 

směrem k veřejnému prostoru nebo od něj. (viz vrstva „STAV ČÁRA 2“ v dwg souboru) 

3) Definuje polohu rohů budov – rohy se dotýkají této čáry (viz vrstva „STAV ČÁRA 3“ 

v dwg souboru) 

 Oplocení pozemků 

Ke každému objektu může být přiřazena soukromá plocha na terénu oplocená 

konstrukcí do výšky 1,3 m. Tato plocha nesmí být větší než 25% zastavěné plochy 

objektu. Oplocené pozemky nesmí narušovat celkovou průchodnost mezi domy. 

 Funkční podmínky 



 

V území je navržená převážně obytná funkce v souladu s územním plánem plus další 

doplňující funkce – občanská vybavenost, plochy technické infrastruktury 

A.4. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

A.4.1. NÁVRH KOMUNIKACÍ 

Dopravní plochy se dají rozdělit na dvě části. Jedna část (na výkrese označené jako S1, Z1, Z2, 

S2, E1, E1b, E2, E3, J3) je řešena jako obytná zóna se zklidňujícími prvky. Druhá část 

(označeno jako JZ, J1, J2, K1 – K5, H1) je řešena jako zklidněná zóna 30. 

Nově budované komunikace se napojují jako zklidněné zóny 30 v Horské a Kulturní ulici. 

Parametry obratišť byly stanoveny pro daný typ vozidla pomocí obalových křivek. Vnitřní 

poloměr byl stanoven na 5 metrů. 

A.4.2. DOPRAVA V KLIDU 

Potřeba dopravy v klidu (parkování a odstavování vozidel) je vybilancována na základě ČSN 73 

6110 Projektování místních komunikací. V rámci výpočtu dochází k navýšení základního počtu 

parkovacích stání koeficientem stupně automobilizace ka = 1,00 a koeficientem dopravní 

dostupnosti kp = 1,00. Z celkového počtu parkovacích stání musí jejich část splňovat 

požadavky na stání vozidel přepravujících osoby těžce pohybově postižené dle vyhlášky 

č. 398/2009 Sb. Celková bilance počtu stání je přehledně dokumentována v příloze A2. 

Koeficient vlivu stupně automobilizace: Ku = 1,00 

Koeficient úrovně dopravní dostupnosti: Kd = 1,00 

Počet obyvatel: 4 osoby na byt. 

Dle uvedených výpočtů je pro navrhované funkční využití objektů nutno realizovat na území 

nejméně 716 parkovacích stání, z nichž nejméně 36 musí splňovat požadavky na stání vozidel 

přepravujících osoby těžce pohybově postižené dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

A.5. NÁVRH ETAPIZACE 
Důvodem návrhu etapizace výstavby je zabránit tomu aby se první přístupovou 

cestou do území stala ulice Kulturní (K1-K5), protože by pravděpodobně docházelo 

k přetěžování. 

První záměr v území proto bude obsloužen komunikací napojenou na ulici Horská 

(H1). Ostatní komunikace budou vystaveny v dalších fázích. 

A.6. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

A.6.1. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

 Stav 



 

V řešeném území se nachází stávající vodovod ve správě Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s.. 

V severní a severovýchodní části je to vodovod z PE DN 250 mm a DN 150 mm. 

 Návrh 

Pro zásobování řešeného území pitnou vodou bude realizováno prodloužení výše uvedených 

vodovodních řadů do ploch veřejného prostranství, vodovodní řady budou zokruhovány. 

Z těchto řadů pak budou zásobovány vodou objekty-bytové domy na přilehlých parcelách. 

Navrhovaná dimenze a provedení prodloužení vodovodních řadů je PE100RC  DN 100 

(110x10,0) mm, PN 16, SDR 11 a PE100RC DN 80 (90x8,2) mm, PN 16, SDR 11. 

A.6.2. LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD 

Kanalizace 

 Stav 

V řešené lokalitě není v současné době k dispozici kanalizační síť pro veřejnou potřebu. 

Východně a jižně od řešeného území se nachází stávající jednotná kanalizace ve správě 

Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s.. 

 Ve východní části je to kanalizace z betonu DN 300 mm. 

 V jižní části je kanalizace z betonu DN 400 mm a DN 600 mm. 

 Návrh 

Odkanalizování řešeného území do stávající jednotné kanalizace ve správě Vodovodů a 

kanalizací Vsetín, a.s. je navrženo novou jednotnou stokovou sítí, která bude odvádět 

splaškové odpadní vody a přebytky vod srážkových z řešeného území do stávající jednotné 

kanalizace ve správě Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s.. 

Srážkové vody ze střech navrhovaných bytových domů a zpevněných ploch budou 

přednostně zasakovány, pouze přebytky srážkových vod budou odváděny do kanalizace. 

V dalších stupních řízení je nutno prověřit hydrogeologickým výpočtem odkanalizování 

jednotlivých záměrů – nelze zaústit všechny dešťové vody do jednotné kanalizace. 

 Navrhovaná dimenze a provedení jednotné kanalizační stokové sítě je z PVC SN 8 DN 

250-300 mm. 

A.7. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – ENERGETIKA A SPOJE 

 Stav 

-V řešeném území se nenachází elektrické distribuční sítě. Nejbližší trafostanice se 

nacházejí v ulici Horská a Kulturní. 

 Návrh 

-Území bude napojené na trafostanice v ulicích Horská a Kulturní. Na určených místech 



 

jsou navržené plochy pro nové trafostanice – viz výkres B6. 

V území bude položena chránička/kabelovod pro sdružené kabelové vedení (sdělovací 

kabely, veřejné osvětlení apod.) 

A.8. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Druhy odpadů vznikající ve fázi provozu a způsob nakládání s tímto odpadem 

S veškerým odpadem, vznikajícím při provozu objektů, bude nakládáno ve smyslu Zákona č. 

185/2001 Sb.  

Vzhledem k tomu, že v území je navržená zástavba bytovými domy, bude při provozu vznikat 

převážně 20 03 01 - směsný komunální odpad. Množství vznikajícího směsného komunálního 

odpadu je nutné minimalizovat tříděním a odděleným sběrem. Vytříděny mohou být zejména papír a 

lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty (20 01 39). Tyto vytříděné složky lze umísťovat do barevně 

odlišených nádob. V současnost  je v blízkosti navrhovaného areálu několik stanovišť na tříděný 

odpad  (dle Plánu odpadového hospodářství města Rožnov pod Radhoštěm z r. 2011, příloha H.1 

Sběrná místa)  – stanoviště 11 – Písečná  - Horská, 13 Kulturní – Jaroňkova, 39 ZŠ 5. května. Směsný 

komunální odpad bude shromažďován v kontejnerech na směsný komunální odpad. 

Za provozu bytových domů  lze očekávat vznik upotřebené, nefunkční zářivky a výbojky (zářivky a jiný 

odpad s obsahem rtuti, 20 01 21 N). Nefunkční zářivky bude odstraňovat firma zabývající se likvidací 

tohoto odpadu.  

Při údržbě zeleně v území za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 01. Odpad by 

měl být předáván specializované firmě k biodegradaci (kompostování).  

Odpad z čištění a úklidu chodníků a komunikací v rámci areálu po uvedení stavby do provozu se 

obvykle řadí do druhu 20 03 03 – uliční smetky. Stanou se součástí směsného komunálního odpadu. 

Tabulka: Seznam pravděpodobných druhů odpadů vznikajících při provozu 



 

Kód druhu 

odpadu 

Název odpadu Kategorie odpadu 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť   N 

20 01 39 Plasty  O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

 

Při uvažováném počtu bytových jednotek a počtu osob na danou bytovou jednotku byl stanoven 

následující počet nádob na komunální odpad ve smyslu obecně závazné vyhlášky č. 5/2015 města 

Rožnov pod Radhoštěm, minimální dostatečný objem je 28 litrů na osobu a týden  

Výpočet množství produkovaného odpadu a počtu kontejnerů směsného komunálního odpadu je 

uveden v příloze A2. 


