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I. NÁVRH 
 
1.  Základní údaje 
 
Požadavek na zpracování územní studie vyplývá z vydaného Územního plánu Zubří (dále 
jen „ÚP Zubří“), který byl vydán formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem města Zubří 
s účinností ke dni 3.10.2015. V rámci urbanistické koncepce je v ÚP Zubří vymezena 
zastavitelná plocha pro bydlení s číselným označením č. 40, která je regulována jako plocha 
individuálního bydlení – BI, jejíž výměra je 4,68 ha. Vzhledem k rozsahu plochy, potřebě 
podrobnějšího řešení dopravní a technické infrastruktury, parcelace pozemků, prostorové 
regulace zástavby a staveb, řešení veřejného prostranství je v ÚP Zubří pro tuto plochu 
stanovena podmínka zpracování územní studie.  
 
Územní studie slouží jako podklad pro rozhodování v území a je zpracována v souladu 
s § 30 stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve 
znění pozdějších předpisů).   
 
Podkladem pro zpracování územní studie bylo „Zadání Územní studie US2, Zubří, lokalita BI 
40“ ze září 2016. 
 
 

2.  Vymezení řešeného území 
 
Řešené území leží v  severovýchodní části města Zubří (Staré Zubří) a přímo navazuje na 
zastavěné území, na stávající plochy se stejnou obytnou funkcí a leží v dosahu dopravní 
a technické infrastruktury. Plocha je určená pro výstavbu rodinných domů. Řešené území je 
vymezené zastavitelnou plochou č. 40 s využitím pro individuální bydlení – BI. Rozsah 
plochy, u které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, 
je ve Výkrese základního členění označen US2. Společně s plochou BI č. 40 je zahrnuta 
do řešení i plocha veřejného prostranství P* č. 67 a z hlediska napojení na dopravní 
a technickou infrastrukturu lze zasáhnout i do ploch sousedních.  
 

    
 

Výřez výkresu základní členění území a hlavního výkresu ÚP Zubří 

 
Lokalita BI 40 je vymezena dle zadání na pozemcích: 
p.č. 4856/1, 4856/2, 4860, 4862, 4783/8, 4783/10, 4783/11, 4783/16, 4753, 4783/7, 4783/6, 
4628, 4783/13, 4783/2, 4783/3, 4783/4, 4783/12, 4783/5 a související veřejné prostranství P* 
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67 leží na částech pozemků p.č. 4786/1 a 4787/1, vše k.ú. Zubří. Územní studií je rozsah 
dotčených ploch dále upřesněn – viz vlastnické vztahy – kap. 7 Odůvodnění 
 

 
 
 
3.  Podmínky pro vymezení a využití pozemků 
 
Územní studie řeší zastavitelnou plochu individuálního bydlení (BI) určenou  pro výstavbu 
rodinných domů. Navrženým řešením je jako hlavní prezentována obytná funkce 
v rodinných domech s možností umístění dalších staveb na pozemcích rodinných domů, 
které tvoří doplňkovou složku. 
 
Jednotlivé navržené stavební pozemky jsou označeny pořadovými čísly – viz výkres č. 
I.B2 Urbanistický návrh.     
 

Označení stavebního 
pozemku 

Celková výměra navrženého stavebního pozemku 
(m2) 

1 1635 

2 1645 

3 1425 

4 1485 

5 2565 

6 980 



 Územní studie Zubří  
 

7 

 

7 975 

8 1005 

9 1500 

10 1035 

11 1015 

12 1200 

13 1070 

14 1105 

15 1435 

16 1195 

17 1460 

18 1090 

19 1080 

20 1130 

21 1285 

22 1160 

23 1145 

24 1235 

25 1305 

26 1340 

27 1235 

28 1120 

29 1595 

30 1230 

Průměrná výměra 
stavebního pozemku 

1289 m2 

 
Navržené řešení respektuje limity v území - je respektováno pásmo 50 m od lesa (příp. lze 
v rámci tohoto pásma stavbu umístit), požadavek orgánu ochrany přírody na zachování 
15timetrového nezastavěného pásu podél lesa (vymezeno veřejné prostranství), poloha 
řešené plochy v území se zvýšenou ochranou krajinného rázu a v CHKO Beskydy. Jsou 
respektovány stávající přístupy do území. Výměry navržených stavebních pozemků jsou 
vymezeny tak, aby respektovaly stav v území (např. č. 5 – část pod oplocením sousedního 
domu) a nevznikaly zbytkové parcely. Navržené řešení představuje členění území na 30 
stavebních pozemků o výměře od 975 m2 do 2565 m2; průměrná velikost pozemků je cca 
1289 m2.  
 
Uvnitř pozemků jsou vymezeny plochy pro vlastní lokalizaci rodinného domu, ve kterých 
musí být stavba umístěna. Je nutno dodržet minimální vzdálenost mezi rodinnými domy 
navzájem – 7 m a od hranic mezi jednotlivými pozemky min. 2 metry. Zákres 
v Urbanistickém návrhu (výkres I.B2) představuje plochy pro umístění staveb rodinných 
domů, který splňují výše uvedené limity. 
 
Uliční čára (tj. linie nejblíže místní komunikaci), je linie, kterou je nutno při umísťování 
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rodinného domu dodržet. Není stanovena pevná uliční čára, ale navazující zástavba se musí 
vždy přizpůsobit linii sousedních domů (tzn. umístění v jednotlivých liniích se řídí podle 
prvního postaveného domu). 
 
Uliční čára musí být v jednotlivých uličních frontách vždy v jedné linii: 
- stavební pozemky č. 1, 2, 3 
- stavební pozemky č. 6, (alt. 11) 
- stavební pozemky č. 7, (alt. 10) 
- stavební pozemky č. 12, 13, 14, 
- stavební pozemky č. 15, 16, 17, 18, 19, 20  
- stavební pozemky č., 22, 29 
- stavební pozemky č. 23, 24, 25, 26, 27, 28 
- stavební pozemek č. 8, 9, 30  
- variabilní řešení umožňují stavební pozemky č. 10, 11 v návaznosti na plochu 6, 7 

nebo vzájemnou polohu v uliční frontě v severo-jižním směru 
- bez uliční čáry jsou stavební pozemky č. 4, 5, 21 
 
Ostatní čáry (zadní hranice zástavby a boční odstupy od sousedních pozemků) není 
možné se stavbou překročit, ale stavba nemusí sahat až k nim. 
Vzdálenost oplocení od komunikace (není totožné s veřejným prostranstvím) bude min. 
1,5 m. 
 
V rámci řešeného území jsou navržena veřejná prostranství, veřejná zeleň 
 

 

Navržená veřejná prostranství a zeleň                                                                     

 
označení veřejného 

prostranství 

min. požadovaná 
výměra veřejného 

prostranství  
(m2) 

výměra navrženého 
veřejného prostranství 

bez komunikací 
(m2) 

 
převažující způsob 

využití 

 
poznámka 

Veřejné prostranství, 
veřejná zeleň 

2340 2520 

Plochy  stávající 
zeleně, trasy pěší 
dopravy 

Ochranné pásmo lesa, 
požadavek dotčeného 
orgánu na zachování 
15m odstupu od lesního 
pozemku (ochrana 
přírody) 

 
Součástí veřejných prostranství jsou také části ploch podél navrhovaných pozemků 
pozemních komunikací vč. veřejného prostoru, které nejsou do výsledného řešení 
započítány. 
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4.  Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání ploch (urbanistická 
koncepce) včetně regulačních prvků 

 
Pro řešené území platí základní funkční regulace dle vydaného ÚP Zubří: 
 
BI – PLOCHY INDIVIDUÁLNÍHO BYDLENÍ 
 

Hlavní využití  Bydlení v rodinných domech 

Přípustné využití 

Stavby a zařízení související a podmiňující bydlení a další stavby a 
zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené 
ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto 
vymezené ploše 
Související občanské vybavení místního významu s výjimkou obchodního 
prodeje o výměře větší než 1000 m2 a nevýrobní služby  
Dopravní a technická infrastruktura související a slučitelná s hlavním 
využitím 
Veřejná prostranství  
Zeleň 

Podmíněně přípustné 
využití 

Bytové domy při splnění podmínek prostorové regulace  
Stavby občanského vybavení a nevýrobních služeb jsou součástí  
pozemků rodinných domů 
Využití plochy č. 40 je podmíněno zachováním funkčnosti stávajících 
melioračních zařízení 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání a 
základní podmínky 
ochrany krajinného 
rázu 

Výšková regulace zástavby: 
- plocha č. 40 – max. 1 NP a podkroví 

Charakter a struktura zástavby: 
-  objemové řešení a měřítko staveb bude respektovat charakter okolní 

zástavby 

 
Současně jsou zohledněny podmínky využití dotčených ploch veřejných prostranství P* 
a ploch pro silniční dopravu DS. 
 
Regulace ploch BI je dále podrobněji regulována touto studií:  
 
Charakter a druh obytných staveb: samostatně stojící (izolované) rodinné domy do 200 
m2 zastavěné plochy o 1 nadzemním podlaží a podkroví 
 
Tvar střech rodinných domů: šikmé sedlové střechy se sklonem v rozmezí 35 - 45º. 
Nejsou přípustné valbové, polovalbové nebo stanové střechy.  
 
Orientace hřebene rodinných domů  - hřeben orientovaný rovnoběžně s delší stranou.  
 
Barevnost fasád a střešní krytina:  

- vnější omítky bílé nebo v pastelových odstínech. Nejsou přípustné výrazné 
„anilínové“ barvy. Možnost využití dalších přírodních materiálů např. kámen, dřevo. 

- střešní krytina maloplošná skládaná (betonová, pálená) nebo její imitace, cihlově 
červená, červenohnědá nebo antracitová  

 
Oplocení:  

- oplocení v uliční frontě a v pohledově exponovaných polohách - otočené do 
veřejného prostoru - plotová pole s využitím dřeva, kamene, cihelného zdiva, 
kovaných plotových polí, u kterých bude zajištěna alespoň částečná průhlednost, 
živé ploty; v jednotlivých uličních frontách bude oplocení stejné výšky. 
Vyloučeno je drátěné oplocení. Výška do 1,5 m.  
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- v území mimo kontakt s veřejným prostorem - průhledné oplocení - lze použít 
drátěné oplocení, výška do 1,6 m. 

 
Další stavby na pozemcích se stavbou rodinného domu: 

- stavby související a podmiňující bydlení - přízemní se shodným nebo podobným 
architektonickým výrazem jako stavba rodinného domu, doporučena sedlová 
střecha, zastavěná plocha do 16 m2 

- garáže nebo zastřešená parkovací stání  - přízemní, samostatně stojící se 
shodným nebo podobným architektonickým výrazem jako stavba rodinného domu, 
do max. 40 m2 zastavěné plochy; doporučena sedlová střecha 

- stavby pro podnikatelskou činnost  - přízemní, samostatně stojící se shodným 
nebo podobným architektonickým výrazem jako stavba rodinného domu, do max. 
25 m2 zastavěné plochy, doporučená sedlová střecha 

- stavby související dopravní a technické infrastruktury 

 
Celkově míra zastavěnosti pozemku stavbami může dosáhnout max. 25% z celkové výměry 
pozemku.  
Mimo vymezenou plochu pro umístění staveb rodinných domů je možné umístit následující 
stavby v rozsahu dle stanovené plošné regulace: 

- oplocení  
- garáže 
- stavby související a podmiňující bydlení  
- související dopravní a technická infrastruktura 
- stavby pro podnikatelskou činnost  

 
Na pozemcích vymezených pro veřejná prostranství a veřejnou zeleň se neuvažuje se 
změnou jejich současného využití – stávající zeleň s pěším propojením s případnou 
možností umístění slučitelné dopravní a technické infrastruktury (pouze v nezbytné míře). 
 

5.  Podmínky pro dopravní infrastrukturu 
 
Dopravní obsluha bude zajištěna nově vybudovanými místními komunikacemi,  případně 
ze stávajících komunikací (1-3, 5, 6, 8).  Hlavní přístupové místní komunikace jsou 
navrženy převážně obousměrné o šířce 2 x 3 m (příp. 2 x 2,5m). Šířka veřejného prostoru 
mezi hranicemi soukromých pozemků je navrhována 8 m. Parkování a garážování vozidel 
bude zajištěno  na pozemcích rodinných domů, příp. lze využít část veřejného prostoru 
podél komunikací. Přístup do území je zajištěn ze stávajících ploch veřejných prostranství 
a ploch pro silniční dopravu. Hlavní napojení lokality je ze západní strany dvěma 
obousměrnými vjezdy a ze severovýchodní strany jedním. Z východní strany je navrženo 
také dopravní napojení v rámci plochy veřejných prostranství P* č. 67, kde se předpokládá 
pouze jednosměrná komunikace (příjezd nebo výjezd). Vlastní dopravní řešení 
a organizace dopravy bude předmětem navazujících řízení ze strany obce a umožňuje 
variabilitu řešení. 
 
Pro přístup ke stavebnímu pozemku č. 21 je navržena účelová komunikace. 
 
V případě stavebního pozemku č. 29 nelze s ohledem na šířkové poměry propojit 
komunikaci se stávající místní komunikací, a proto je ukončena obratištěm. 
 
V případě stavebních pozemků č. 12 – 17 je navržena dopravní obsluha území komunikací 
s obratištěm. 
 
Stejně tak je nutno zachovat pěší propojení v severovýchodní části řešeného území podél 
lesa s napojením na stávající přístupovou komunikaci v jihozápadní části – viz násl. foto.  
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To je řešeno jako součást veřejného prostranství, veřejné zeleně; pěší propojení bude 
řešeno přírodě blízkým způsobem. 
 

    
 

6.  Podmínky pro technickou infrastrukturu 
 
Na technickou infrastrukturu budou napojeny rodinné domy ze všech navržených 
stavebních pozemků. Nově navržené inženýrské sítě budou uloženy v prostoru místních 
komunikací a pásů zeleně podél komunikací, případně ve veřejných prostranstvích. 
 
Zásobování pitnou vodou bude řešeno napojením na veřejnou vodovodní síť při 
zohlednění tlakových poměrů. Místo napojení na západním okraji řešené lokality. V dané 
lokalitě jsou dvě tlaková pásma vodovodu. Zájmová lokalita bude zásobována ze stávající 
vodovodní sítě DTP Staré Zubří. Stavební pozemky č. 1 – 4 je nutno zásobovat v rámci HTP 
z důvodu nízkého tlaku vody. 
 
Odkanalizování bude řešeno napojením na veřejnou kanalizační síť při zohlednění 
výškových poměrů. Místo napojení na kanalizační síť je západně od řešeného území. 
Likvidace odpadních vod je zajištěna na stávající mechanicko - biologické čistírně 
odpadních vod Zubří (EO 30 tis.) 
 
Dešťové vody jsou vsakovány a využívány na jednotlivých pozemcích a budou řešeny při 
umisťování každé jednotlivé stavby. 
 
Zásobování plynem je řešeno napojením na STL rozvody zemního plynu s nápojným 
místem na západním okraji  řešené lokality. 
 
Připojení na el. síť bude řešeno prostřednictvím zemního kabelu NN napojeného 
na stávající trafostanici; předpoklad je napojení na TS umístěnou severovýchodně od 
řešeného území, které bude dle potřeby posílena (v návaznosti na řešené území se 
nacházejí další TS s možností využití) 
Velikost elektrického výkonu pro objekty specifikované územní studií se předpokládá 
v následujícím rozsahu: 
Celkový počet RD: 30 
Základní stupeň elektrizace: B2 + 20%C1   
Výkony: pro B2 – cca 11kW 
   pro C1 – cca 20 kW (předpoklad vytápění cca 9kW) 
Instalovaný výkon: cca 384 kW 
Soudobý výkon (předpoklad 40 – 50%): cca 153 – 192 kW 
 
Využití území je podmíněno zachováním funkčnosti stávajících melioračních zařízení, 
tzn., že při umisťování staveb je nutno respektovat stávající funkční (příp. částečně 
funkční) meliorační zařízení a provést odvodnění domu a stavebního pozemku tak, aby 
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nedošlo k narušení funkčnosti systému. 
 

     
         Vyústění stávajících melioračních zařízení                      Stávající trafostanice 
 

7.  Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 
 
Koncepce řešení zástavby je volena tak, že při dodržení prostorové regulace uvedené  
v kap. 4 Návrhu, při respektování umístění a osazení jednotlivých objektů a tvarů střech, 
dodržení barevnosti, nedojde k poškození krajinného rázu ani k negativnímu ovlivnění 
pohledových horizontů.   
Navrženým řešením je respektován požadavek orgánu ochrany přírody na zachování 
nezastavěného pásu v šířce min. 15 m podél lesa. Je zohledněna poloha řešeného území 
v CHKO Beskydy a v území se zvýšenou ochranou krajinného rázu a je respektována 
cílová charakteristika krajiny pro krajinu lesní harmonickou. 
 

8.  Druh a účel umísťovaných staveb 
 

Na vymezených stavebních pozemcích pro rodinné domy mohou být umísťovány 
stavby v souladu s podmínkami využití ploch bydlení individuálního dle ÚP Zubří 
v následujícím rozsahu a dle regulace stanovené v kap. 4 Návrhu: 

- rodinné domy  
- garáže 

- stavby související a podmiňující bydlení  
- související dopravní a technická infrastruktura 
- stavby pro podnikatelskou činnost  
- zeleň. 

 
Na pozemcích pozemních komunikací vč. veřejného prostoru je možno umístit 
následující stavby: 

- dopravní a technická infrastruktura, tj. jízdní pruhy pro vozidla, chodníky, pásy 
zeleně pro inženýrské sítě 

- veřejná prostranství  
- zeleň.   

Na pozemcích vymezených pro veřejná prostranství, veřejnou zeleň mohou být 
umístěny následující stavby dle regulace stanovené v kap. 4 Návrhu: 

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura slučitelná s funkcí veřejného 
prostranství a veřejné zeleně 

- stávající zeleň. 
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9.  Stanovení pořadí změn v území 
 
Obecnou podmínkou pro zahájení výstavby rodinných domů je: 

- vybavení alespoň části území, v němž má stavba stát, dopravní a základní 
technickou vybaveností (tj. dokončená stavba alespoň silničního spodku, 
vybudovaná kanalizace napojená na veřejnou kanalizační síť, zásobovací řad 
veřejného vodovodu a dočasná nadzemní nebo již kabelová el. přípojka NN. 

 

10.  Údaje o počtu listů a počtu výkresů konceptu územní studie 
 
Územní studie obsahuje celkem:  15 listů  
Územní studie obsahuje celkem:  3 výkresy I.B1, IB2, IB3. 
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II. ODŮVODNĚNÍ  
 
 

1.  Údaje o pořízení územní studie 
 
Požadavek na zpracování územní studie vyplývá z účinné územně plánovací dokumentace, 
ÚP Zubří, dle které je zpracování územní studie podmínkou pro využití území. Podkladem 
pro zpracování studie bylo zadání zpracované pořizovatelem, Městským úřadem Rožnov 
pod Radhoštěm, odborem výstavby a územního plánování, ze září 2016. Lhůta pro vložení 
dat o studii do evidence územně plánovací činnosti je stanovena do 31. 12. 2021.   
 
Je řešena lokalita označená v ÚP Zubří BI  č. 40 „Staré Zubří – Drážky“ o celkové výměře 
4,68 ha, pro kterou je nastavena podrobnější regulace - parcelace, vymezení veřejného 
prostranství, intenzita využití ploch, míra zastavění pozemků tak, aby respektovala krajinný 
ráz a navazovala na charakter stávající zástavby. 
 

 
2.  Vyhodnocení souladu územní studie s platnou ÚPD 
 
Územní studie je zpracována v souladu s prioritami územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území vymezenými jak v Politice územního rozvoje ČR ve znění 
Aktualizace č. 1 (dále jen „PUR ČR“), tak v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje 
zahrnujících právní stav ke dni 5. 10. 2012 (dále jen „ZUR ZK“). 
Návrhem je respektována ochrana a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
a krajinný ráz vyplývající z polohy řešeného území v krajině lesní harmonické a CHKO 
Beskydy. 
Do řešeného území nezasahují koridory silniční dopravy dle PUR ČR a ZUR ZK.  
Návrhem jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj socioekonomických aktivit v daném území, 
a to podrobnější regulací ploch pro bydlení. 
 

Soulad s Územním plánem Zubří (dále jen „ÚP Zubří“): 
Podrobnější řešení územní studie vychází z požadavků územního plánu a podrobněji 
reguluje plochu bydlení individuálního označenou v ÚP Zubří BI. Z hlediska funkčního využití 
rozvíjí nastavenou regulaci plochy a v rámci podrobnějšího řešení určuje jednotlivé typy 
staveb, které lze umístit na jednotlivých stavebních pozemcích.  
Jsou splněny základní podmínky pro řešení územní studie stanovené v územním plánu, a to:  

- je navrženo členění na jednotlivé stavební pozemky pro rodinné domy, pozemky 
veřejných prostranství, veřejné zeleně a pozemky pozemních komunikací 

- je nastavena podrobnější prostorová regulace zástavby, především max. plocha 
staveb, regulační linie zástavby, výšková hladina, tvar a sklon střechy, barevnost, 

což je podrobněji zdůvodněno v kap. 4.  
 

 
3.  Údaje o splnění zadání územní studie 
 
1) Cíl a účel pořízení územní studie 
Cílem je komplexní řešení lokality BI č. 40 a koordinace širších územních vztahů. Navrženým 
řešením jsou naplňovány podmínky vydaného územního plánu a je vytvořen podklad pro 
další rozhodování v území tak, aby se dosáhlo co nejefektivnějšího využití řešené plochy a 
byla zohledněna poloha lokality v území se zvýšenou ochranou krajinného rázu na území 
CHKO Beskydy. Cíl a účel je navrženým řešením naplněn. 
 
 



 Územní studie Zubří  
 

15 

 

2) Rozsah řešeného území 
Studie je řešena v rozsahu území vymezeného v územním plánu, výkrese základního 
členění, s označením US2 s přesahy nutnými pro napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu.  
 
V zadání bylo řešené území dáno výčtem dotčených pozemků, což je v textu územní studie 
upřesněno. 
 
3) Požadavky na obsah a rozsah územní studie 
Navrženou studií je podrobněji regulována plocha bydlení individuálního BI – je navržena 
podrobnější parcelace a jsou vymezeny plochy pro umístění rodinných domů.Je 
respektován požadavek orgánu ochrany přírody (Správa CHKO Beskydy) na ponechání 
nezastavěného pásu v šíři 15 m ze severní strany řešeného území – toto území je využito 
jako veřejné prostranství  a veřejná zeleň. Je respektován požadavek na min. výměru 
stavebního pozemku 1000 m2 s výjimkou stavebních pozemků č. 6,7 (980, 975 m2). 
Navržené řešení představuje členění území na 30 stavebních pozemků o výměře od 975 
m2 do 2565 m2; průměrná velikost pozemků je cca 1289 m2.  V souladu se zadáním je 
navržen koeficient zastavění max. 0,25. Minimální hodnota zastavěné plochy nebyla po 
dohodě zadavatele a pořizovatele stanovena. Navržené tvarosloví vychází z charakteru 
území, rázu krajiny a polohy v CHKO Beskydy, čemuž odpovídají i nastavené podmínky 
podrobnější prostorové regulace (výšková hladina, tvar, sklon střech, barevnost , …). Pro 
všechny stavební pozemky je navržen příjezd a dopravní obsluha území, jsou vymezeny 
plochy veřejných prostranství odpovídající velikosti řešené lokality a požadavkům vyhlášky 
– 8 m šířky veřejného prostranství pro obousměrnou komunikaci. Parkování bude řešeno 
v rámci jednotlivých stavebních pozemků a nejsou navrhovány samostatné plochy, ale lze 
využít část veřejného prostoru podél komunikací. V řešení jsou dodrženy regulativy dle 
územního plánu, které jsou dále rozvíjeny a upřesňovány. Je regulován způsob oplocení: 

- oplocení v uliční frontě a v pohledově exponovaných polohách (otočené do 
veřejného prostoru) - plotová pole s využitím dřeva, kamene, cihelného zdiva, 
kovaných plotových polí, u kterých bude zajištěna alespoň částečná průhlednost, 
živé ploty; v jednotlivých uličních frontách bude oplocení stejné výšky. 
Vyloučeno je drátěné oplocení. Výška do 1,5 m.  

- v území mimo kontakt s veřejným prostorem průhledné oplocení -  lze použít 
drátěné oplocení, výška do 1,6 m. 

Minimální vzdálenost oplocení od komunikace bude cca 1,5m. 
 
4) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
Územní studií je řešeno napojení lokality na dopravní a technickou infrastrukturu. Pozemní 
komunikace jsou navrženy ve většině případů jako obousměrné v rámci veřejných 
prostranství se šířkou 8 m. Pro přístup ke stavebnímu pozemku č. 21 je navržena 
komunikace. Navrženým řešením je respektován vydaný územní souhlas na pozemku 
s veřejným prostranstvím P* č. 67 dle ÚP a přístupová komunikace je navržena pouze 
jednosměrná – veřej. prostranství 6,5 m. Parkování bude řešeno v rámci jednotlivých 
stavebních pozemků a nejsou navrhovány samostatné plochy, ale lze využít část 
veřejného prostoru podél komunikací. Pro obytnou lokalitu je navržené veřejné prostranství 
odpovídající velikosti (§ 7 vyhl. č. 501/2006 Sb.) a navržená veřejná prostranství pro 
pozemní komunikace odpovídají ustanovení § 22 vyhl. č. 501/2006 Sb. Na technickou 
infrastrukturu budou napojeny rodinné domy ze všech navržených stavebních pozemků. 
Nově navržené inženýrské sítě budou uloženy v prostoru místních komunikací a pásů 
zeleně podél komunikací, případně ve veřejných prostranstvích. Stavební pozemky budou 
napojeny na veřejné rozvody (voda, kanalizace, plyn); dešťové vody jsou vsakovány a 
využívány na jednotlivých pozemcích (zavlažování, splachování, …). Napojení el. energii 
je navrženo ze stávající trafostanice na severovýchodním okraji řešeného území.  
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5) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
V řešení územní studie jsou zohledněny krajinné hodnoty území a krajinný ráz (krajina lesní 
harmonická) a s ohledem na tyto hodnoty jsou nastaveny podrobnější podmínky plošné a 
prostorové regulace – viz kap.4 Návrhu. 
 
6)  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
Řešením studie jsou respektovány podmínky využití jednotlivých ploch s rozdílným 
způsobem využití, které jsou nastaveny územním plánem pro plochy BI, P*, DS. 
 
7) Požadavky na zpracovatele územní studie 
Územní studie je zpracována oprávněnou osobou v souladu se stavebním zákonem 
a zákonem č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
 
8)  Požadavky na obsah a formu zpracování územní studie 
Studie obsahuje textovou a grafickou část s obsahem odpovídajícím zadání.  
Textová část je zpracována ve formátu MS Office Word. Grafická část je zpracována ve 
vektorovém formátu (dgn, shp) nad aktuální účelovou katastrální mapou k datu zahájení 
prací (a předání dat). Data jsou zpracována přiměřeně dle  metodiky digitálního zpracování -  
„metodika Sjednocení dÚP HKH - sjednocená verze pro ÚAP a ÚP“.   
 
Ve fázi konceptu byla studie zpracována ve dvou variantách, které byly projednány s 
objednatelem a následně dopracována do výsledného řešení. 
 
Územní studie byla zpracována v souladu se stavebním zákonem (zák.č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) a v souladu 
s prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence  územně plánovací 
činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012Sb., a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb., vyhl č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, v platném znění. Je nastaven základní rámec pro 
umísťování staveb, což bude dále prověřeno v navazujících řízení vedených příslušným 
stavebním úřadem (např. územní řízení). 
 
Územní studie se předává ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 4ks CD a obsahuje 
zejména: 

- textovou část ve formátech pdf, doc/docx 
- výkresovou část ve formátu pdf. 

Studie byla v průběhu zpracování opakovaně projednána s objednatelem, městem Zubří, 
a pořizovatelem. A byla projednána s dotčenými orgány, vlastníky technické infrastruktury a 
s veřejností. 
 
9) Podklady 
Podkladem pro zpracování územní studie bylo zadání, účinný ÚP Zubří, aktuální územně 
analytické podklady ORP Rožnov pod Radhoštěm pro město Zubří a řešené území, účelová 
katastrální mapa. Pro účely zpracování studie bylo provedeno základní výškové měření 
lokality, které je promítnuto ve výkrese I.B3  Výkres dopravní a technické infrastruktury. 
 
 
 
 
 
 

http://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/891/sjednoceni-dup-hkh-2007-2012-microstation-v07-02-13.zip
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4.  Komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení 
 
Komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení je zpracované v e vztahu k jednotlivým 
kapitolám navrhovaného řešení: 

 
1.  Základní údaje 
Jedná se o kapitolu, která uvádí základní východiska a podklady pro řešení územní studie, 
což je vydaný Územní plán Zubří a Zadání Územní studie US2, Zubří, lokalita BI 40“ ze září 
2016, které formuluje požadavky na řešení. Navrhované řešení je v souladu s ÚP Zubří a 
řešenou plochu dále podrobněji reguluje. Požadavky splnění zadání jsou samostatně 
vyhodnoceny v kap. 3.  
 
2.  Vymezení řešeného území 
Územní studie je řešena v rozsahu území vymezeného územním plánem, bez nutnosti toto 
území rozšiřovat a upravovat s výjimkou napojení dopravní a technické infrastruktury (v 
souladu s požadavkem zadání). Na severu je řešené území ohraničeno stávajícím lesíkem a 
z ostatních stran stávající zástavbou. Rozsah řešeného území je zřejmý z přiložených výřezů 
účinného územního plánu. 
 
3.  Podmínky pro vymezení a využití pozemků 
V rámci řešené plochy jsou vymezeny jednotlivé stavební pozemky pro umístění rodinných 
domů s číselným označením 1 – 30. Dále jsou navrženy pozemky pozemních komunikací 
vč. veřejného prostoru, které umožňují dopravní obsluhu území a jeho prostupnost. 
Vzhledem k velikosti řešené plochy je navrženo veřejné prostranství, veřejná zeleň. 
Rozložení jednotlivých pozemků je zřejmé z výkresu č. I.B2 Urbanistický návrh.    Návrh je 
zpracován v jedné variantě. V rámci konceptu řešení byly posuzovány varianty dvě a do 
výsledné podoby byla na základě požadavků objednatele dopravována pouze jedna. A to 
ta, která při vlastním návrhu stavebních pozemků v maximální možné míře zohlednila 
vlastnické vztahy k dotčeným parcelám.  
 
Pro umístění stavby rodinného domu je v rámci jednotlivých stavebních pozemků 
vymezena plocha, která respektuje základní požadavky na minimální odstupy staveb, ale 
současně umožňuje jistou variabilitu při jejich umisťování. Ve většině případů je nastavena 
jako „povinná linie“, kterou je nutno dodržet, „uliční čára" – viz výkres Urbanistický návrh. 
Uliční čára se odvíjí od návaznosti zástavby a rozhodujícím pro její stanovení je první 
umístěná stavba v dané linii. Zbývající hranice vymezených ploch jsou pro stavbu 
rodinného domu nepřekročitelné, ale zástavba k nim nemusí dosahovat.  V jednotlivých 
uličních frontách je vždy nutno dodržet uliční čáru, tzn. pro tyto skupiny pozemků:  (1, 2, 3), 
(6, alt.11), (7, alt. 10), (12, 13, 14), (15, 16, 17, 18, 19, 20), (22, 29), (23, 24, 25, 26, 27, 
28), (8, 9, 30). Jedná se vždy o zástavbu v jedné linii, která by v případě nedodržení výše 
uvedeného požadavku působila rušivě a disharmonicky. Variabilní řešení umožňují 
stavební pozemky č. 10, 11 v návaznosti na plochy č. 6, 7. Navržená lokalizace stavebních 
pozemků si současně klade za úkol vymezit plochu pro rodinný dům a současně zajistit 
intimitu navazujícího prostou tvořeného zahradami. Tzn., že pozemky v případě, že nejsou 
odděleny veřejným prostorem, sousedí navzájem zahradami. Navržené řešení představuje 
členění území na 30 stavebních pozemků o výměře od 975 m2 do 2565 m2; průměrná 
velikost pozemků je cca 1289 m2, což splňuje požadavky zadání. Navržené členění 
stavebních pozemků zohledňuje v maximální možné míře vlastnické vztahy. Při umisťování 
staveb je nutno zohlednit stávající meliorační zařízení a zajistit funkčnost tohoto systému, 
což je předmětem navazujících řízení. Vymezené stavební pozemky umožňují umístění 
obytné stavby – rodinného domu a staveb souvisejících a podmiňujících při respektování 
limitů využití území. 
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Veřejná prostranství 
Minimální výměra veřejného prostranství pro řešenou lokalitu je 2340 m2. Uvedený 
požadavek je navrženým řešením splněn a překročen, protože pro tuto funkci je vymezen 
nezastavěný pás území ležící v severní části území (požadavek orgánu ochrany přírody). 
V rámci veřejného prostranství se předpokládá jeho využití pro přírodní travnaté plochy a pro 
pěší propojení ve směru východ – západ.  Další plochu veřejných prostranství představují 
také plochy navrhovaných pozemních komunikací a plochy na ně navazující, které umožňují 
vybudování chodníků, zeleně, pásů pro uložení technické infrastruktury a podobně.  Limity 
elektrického vedení VN v severní části území jsou respektovány a umožňují umístění 
komunikaci mimo ochranné pásmo el. vedení. 
 
4.  Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání ploch (urbanistická koncepce) 

včetně regulačních prvků 
 
Základní funkční využití řešené plochy je dáno vydaným územním plánem a řešenou studií je 
z hlediska funkčního dále podrobněji strukturováno: 
- je nastaven charakter a druh obytných staveb, což v daném případě reprezentují 

samostatně stojící/izolované domy do 200 m2 zastavěné plochy o 1 nadzemním 
podlaží a podkroví. Uvedená regulace vychází z okolní zástavby a charakteru krajiny 
ležící v území CHKO Beskydy. Uplatňuje se zde v základních parametrech rodinný 
dům „valašského typu“, avšak s ohledem na okolní zástavbu bez striktní regulace 
týkající se půdorysného tvaru. Tím je dána, i s ohledem na okolní, již realizovanou 
zástavbu, možnost variabilního řešení a je zachován potenciál pro tvůrčí práci 
projektanta. Z hlediska maximální velikosti je nastavená regulace dostačující a musí 
se vždy přizpůsobit velikosti jednotlivých stavebních pozemků. U staveb rodinných 
domů se doporučuje jedno nadzemní podlaží a podkroví, což splňuje požadavky na 
stavbu rodinného domu. Regulací není vyloučeno podsklepení. Z výše uvedeného je 
také zřejmé, že nelze v řešeném území umístit stavbu o dvou plnohodnotných 
nadzemních podlažích. Tomu odpovídá také regulace týkající se střech. 

- tvar střech rodinných domů navazuje na výše uvedenou regulaci. Přestože jsou 
v blízkosti řešeného území použity rozdílné typy zastřešení (např. stanové střechy a 
další), je snaha o sjednocení vzhledu lokality, a proto jsou navrženy pouze střechy 
sedlové, typické pro tento region a vesnickou zástavbu.  Je navržen sklon střech 
v rozmezí od 35 - 45º, což dává částečný prostor v rámci projektu stavby. Současně je 
navržené řešení i hospodárnější a výhodnější ve vztahu k místním klimatickým 
podmínkám, zejména sněhovým.  

- orientace hřebene střech je rovnoběžně s delší stranou domu 
- barevnost fasád předpokládá bílé nebo pastelové omítky. Vylučují se výrazně 

barevné omítky, které se u již realizované zástavby uplatňují. Výraznou barevností 
dochází k dominantnímu uplatnění těchto staveb a k setření vzájemných optických 
vazeb. Navržené řešení nereflektuje tyto současné módní trendy, ale je nadčasové. 
Vychází z barevnosti původní historické zástavby, ale dává jí moderní podobu. Stejně 
tak připouští využití přírodních materiálů na fasádě např. v podobě obkladů.  Stejně 
tak je navržená střešní krytina  - maloplošná skládaná (betonová, pálená) nebo její 
imitace, což vychází z původní podoby historické zástavby. Barevnost vychází ze 
stávajícího charakteru okolní střešní krajiny a je navržena v tmavých odstínech jako 
cihlově červená, červenohnědá nebo antracitová. 

- oplocení jednotlivých stavebních pozemků je regulováno ve vztahu k veřejnému 
prostoru. Zde je navrženo oplocení do max. výšky 1,5 m s využitím přírodních 
materiálů (dřevo, kámen, případně cihelné zdivo, kov) nebo živé oplocení s využitím 
původních druhů dřevin. V rámci jednotlivých uličních front bude dodržena jednotná 
výška oplocení (výška tak bude regulována dle prvního oplocení v dané lokalitě) a je 
nastavena alespoň částečná „průhlednost“ oplocení tak, aby oplocení netvořilo 
celoplošnou vizuální bariéru. Navrženým řešením jsou minimalizovány negativní vlivy 
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na úroveň estetické složky krajinného rázu daného území a uvedená regulace 
předpokládá „jednotný“ výraz uliční fronty oplocení otočeného do veřejného prostoru, 
protože zde plní také funkci estetickou. Mimo kontakt s veřejným prostorem je 
navrženo drátěné oplocení do výšky 1,6 m.  

- na jednotlivých stavebních pozemcích lze umisťovat také další stavby, které doplňují, 
podmiňují bydlení nebo s ním souvisejí. Tyto stavby budou přízemní se shodným nebo 
podobným architektonickým výrazem, doporučuje se sedlová střecha se shodnou 
nebo obdobnou krytinou tak, aby tyto stavby spolu s rodinným domem tvořily jeden 
celek. Jednotlivé typy staveb jsou omezeny plošně tak, aby byl sice naplněn jejich 
účel, ale nedocházelo k nadměrnému zastavování pozemku. V případě doplňkových 
staveb, je nastavena jejich plošná regulace na max. 16 m2, u samostatně stojící 
garáže max. 40m2 a stavby pro podnikání do 25m2. Současně s touto plošnou regulací 
je nutno respektovat celkovou míru zastavění stavebního pozemku, a to max. 25%. 
Jedná se o hodnotu zastavění vyplývající ze zadání. Zvolené maximální výměry 
jednotlivých typů staveb odpovídají potřebám vícečlenné rodiny. Ostatní stavby (mimo 
rodinný dům) lze v rozsahu navržené plošné regulace umisťovat v rámci celého 
stavebního pozemku, ovšem za předpokladů splnění příslušné legislativy na úseku 
stavebního zákona.  

- na pozemcích vymezených pro veřejná prostranství a veřejnou zeleň se 
nepředpokládá změna jejich současného využití – zeleň s pěším propojením; možnost 
umístění slučitelné dopravní a technické infrastruktury. 
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5.  Podmínky pro dopravní infrastrukturu 
Dopravní řešení je navrženo s cílem zajistit nejen dostupnost jednotlivých stavebních 
pozemků, ale i prostupnost území. Součástí veřejných prostranství mohou být pozemní 
komunikace – vozidlové nebo pěší. Z toho důvodu je navržená průběžná místní 
komunikace o šířce veřejného prostoru 8 m, což umožní obousměrnou komunikaci cca 2 x 
3 m.  Komunikace začíná na jihozápadním okraji řešené lokality (dva vstupy do území) a 
lokalitu opouští na severovýchodním konci. Na ni je navázána síť dalších místních 
komunikací ukončených obratištěm - pro stavební pozemky 12 – 17, 29. Plochy č. 1-3, 5, 
6, 8 lze obsloužit ze stávající sítě pozemních komunikací. Navržená páteřní komunikace 
leží v severní části území částečně mimo řešené území, což však lze akceptovat 
s odkazem na podmínky zadání, kdy lze pro dopravní a technickou infrastrukturu využít i 
pozemky ležící mimo řešené území. 
Přístup k ploše č. 29 je zajištěn ze severní strany a ukončen obratištěm, protože nelze 
s ohledem na šířkové poměry zajistit propojení jižním směrem na stávající komunikaci  - 
viz následující obrázek. Pro obousměrnou komunikaci je nutno zajistit veřejné prostranství 
o šířce min. 8 m, což v daném případě není reálné. Lze zajistit šířku 6,5 m potřebnou pro 
jednosměrnou komunikaci, která bude ukončená obratištěm. 
 
 

 
 
Jednosměrný přístup (příjezd nebo výjezd) je navržen také z východní strany v rámci plochy 
veřejných prostranství P* č. 67. Vlastní dopravní řešení a organizace dopravy bude 
předmětem navazujících řízení ze strany obce a umožňuje variabilitu řešení. 
K tomuto řešení bylo přistoupeno z důvodu optimálního a hospodárného využití území. 
Komunikační systém je navázán na stávající dopravní kostru města tzn. na stávající 
komunikaci mezi zástavbou na západní i východní straně.  Přesné umístění komunikace 
bude předmětem navazujících řízení. Navržené zaokruhování pozemních komunikací tak 
umožní komfortnější dopravní obsluhu celého území, nejen nově navrhovaných ploch.  
Pro přístup ke stavebnímu pozemku č. 21 je navržena komunikace v šířce umožňující 
přístup, který bude sloužit pouze pro uvedený pozemek, a jednalo by se pravděpodobně 
o účelovou komunikaci.  
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Návrh dopravního řešení včetně šířkového a směrového uspořádání odpovídá požadavkům 
a nárokům na obsluhu navrženého obytného souboru. V místech napojení jsou dodrženy 
rozhledové trojúhelníky a ve vztahu k výškovému uspořádání komunikací nejsou přijímána 
žádná opatření a návrh vyhoví normovým požadavkům. Navržené šířkové uspořádání 
umožňuje upřesnit kategorii komunikace včetně šířkového řešení v rámci zpracování jejího 
projektu. 
Parkování a garážování vozidel se předpokládá na jednotlivých stavebních pozemcích, 
avšak částečně lze využít i veřejný prostor podél místních komunikací. 
V rámci veřejného prostranství v severní části území se předpokládá zachování pěšího 
propojení ve směru východ – západ. 
Výsledné řešení dopravy je zřejmé z výkresu I.B3 Výkres dopravní a technické infrastruktury. 
 
Obecným problém je nedostatečná kapacita přístupových komunikací do území: 
 

      
 

   
 

6.  Podmínky pro technickou infrastrukturu 
Územní studie vytváří základní podmínky pro napojení jednotlivých staveb na veřejné 
rozvody vody, na kanalizační síť, STL rozvody plynu a umožňuje zásobování elektrickou 
energií. Vedení jednotlivých řadů a vedení je zřejmé z výkresu I.B3 Výkres dopravní a 
technické infrastruktury. 
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Pitnou vodou je území zásobováno z veřejného vodovodu v majetku obce, který je 
zdrojově napojen na skupinový vodovod Stanovnice. Zdrojem vody je vodní nádrž 
Stanovnice v Karolince, kde se nachází i úpravna. V rámci řešeného území je navrženo 
rozšíření vodovodní sítě. V rámci Starého Zubří je voda rozváděna ve dvou tlakových 
pásmech, v rámci kterých lze zásobování zajistit. V dané lokalitě jsou dvě tlaková pásma 
vodovodu. Zájmovou lokalitu lze zásobovat ze stávající vodovodní sítě DTP Staré Zubří. 
Pouze stavební pozemky č. 1 – 4 je nutno zásobovat v rámci HTP z důvodu zajištění 
dostatečného tlaku v potrubí, což bude upřesněno v rámci podrobnějších dokumentací 
v dalších stupních řízení.  
 
Likvidace odpadních vod je řešena pomocí navržené splaškové kanalizační sítě 
s napojením na sběrač západně od řešeného území. Odpadní vody jsou čištěny na ČOV 
Zubří. Dešťové vody budou vsakovány na jednotlivých pozemcích, případně bude řešen 
management dešťových vod v rámci jednotlivých staveb.  
 
Zásobování plynem je navrženo pomocí STL rozvodů vedených v trase navržených 
komunikací a napojených na stávající síť na západním okraji. 
 
Zásobování elektrickou energií je nutno řešit s ohledem na obytnou zástavbu jak stávající, 
tak budoucí, zemním kabelem. Základní páteřní vedení NN je v trase navrženého veřejného 
prostranství. V dané lokalitě a její blízkosti se nacházejí stávající trafostanice (viz následující 
obrázek), tudíž nebylo nutno vymezit novou plochu pro trafostanici. Stávající trafostanice 
budou dle potřeby výkonově posilovány výměnou stávajících transformátorů za 
transformátory vyšší výkonové řady. Rozsah rekonstrukce jednotlivých trafostanic posoudí 
jejich vlastník a provozovatel podle jejich technického stavu a fyzického opotřebení.  
 

 
Lokalizace distribučních trafostanic v území 
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Pro uvedenou lokalitu se předpokládá stupeň elektrizace B2 + 20%C1, při čemž základní 
stupně elektrizace jsou definovány následovně: 
A – základní elektrické spotřebiče 
B1 – A + elektrické vaření 
B2 – B1 + elektrický ohřev TÚV 
C1 – B2 +elektrické vytápění – nižší stupeň 
C2 – B2 + elektrické vytápění – vyšší stupeň 
Stupeň elektrizace je navržen s  ohledem na polohu území, velikost stavebních pozemků, 
která generuje velikost umisťovaných staveb, a předpokládané využití pro čisté bydlení. 
Předpokládaný (instalovaný, a i soudobý) výkon byl v průběhu zpracování upraven 
s ohledem na zvýšení počtu stavebních pozemků na 30. 
V rámci navržených komunikací se předpokládá vybudování veřejného osvětlení.  
 
7.  Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 
Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území se promítají do jednotlivých regulovaných 
prvků např. výšková hladina staveb, typ a sklon střech včetně orientace, barevnost, regulace 
oplocení apod., což je zdůvodněno zejména v  bodě 4 této kapitoly. 
 
8.  Druh a účel umísťovaných staveb 
Základní funkční regulaci stanovuje ÚP Zubří. Tato se územní studii podrobněji členění tak, 
že pro jednotlivé typy pozemků (stavební pozemek pro RD, pozemky pozemních komunikací 
vč. veřejného prostoru, veřejná prostranství, veřejná zeleň) jsou určené jednotlivé druhy 
staveb, které lze na daných pozemcích umístit. 
V případě stavebních pozemků pro rodinné domy se jedná o stavby: 

- rodinné domy  
- garáže 

- stavby související a podmiňující bydlení  
- související dopravní a technická infrastruktura 
- stavby pro podnikatelskou činnost  
- zeleň. 

Výše uvedený výčet představuje hlavní stavbu rodinného domu a s ní související soubory 
staveb, které souvisí s bydlením, příp. podmiňují bydlení (včetně oplocení) Současně jsou 
připuštěny i další druhy staveb, které připouští platná legislativa na pozemcích se stavbou 
rodinného domu. Předpokládá se také využití části pozemku pro zeleň. 
 
Pozemky pozemních komunikací jsou určeny pro dopravní infrastrukturu a také pro 
umístění technické infrastruktury (pásy zeleně pro inženýrské sítě). Tyto pozemky plní 
funkci veřejného prostoru jako veřejná prostranství a současně umožňují i zeleň. Rozsah 
přípustných staveb je dán hlavní funkcí, která zajišťuje dopravní obsluhu území a tvoří 
veřejný prostor. 

 
Na pozemcích vymezených pro veřejná prostranství a  veřejnou zeleň se předpokládá 
umístění dopravní a technické infrastruktury slučitelné s funkcí veřejného prostranství 
a veřejné zeleně (u plochy pod lesem jen v nezbytné míře).  Rozsah je navržen tak, aby 
byla zajištěna veřejná dopravní a technická infrastruktura v území, ale současně, aby 
veřejné prostranství včetně veřejné zeleně plnilo svoji základní funkci jako veřejný prostor. 
  
9.  Stanovení pořadí změn v území 
Pro řešenou lokalitu je navržena obecná etapizace, která předpokládá  pro řešené území, v 
němž má stavba stát, dopravní a základní technickou vybavenost (tj. dokončená stavba 
alespoň silničního spodku, vybudovaná kanalizace napojená na veřejnou kanalizační síť, 
zásobovací řad veřejného vodovodu a dočasná nadzemní nebo již kabelová el. přípojka NN, 
…). Uvedené požadavky na vybudování dopravní a  technické infrastruktury  vyplývající 
z platné legislativy, která požaduje jejich zajištění pro stavbu rodinného domu. 
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10.  Údaje o počtu listů a počtu výkresů územní studie. 
Uvedený údaj stanovuje rozsah návrhové části územní studie, která je podkladem pro 
rozhodování v území. Rozsah textové části je dán počtem listů a rozsah grafické části 
výčtem jednotlivých výkresů - Urbanistický návrh, Výkres dopravní a technické infrastruktury. 
Přesná specifikace tak zaručí při následné aplikace obsahovou úplnost používané 
dokumentace.  

 
5.  Vyhodnocení předpokládaného záboru půdního fondu  
 
Navržené řešení vychází z ÚP Zubří, v rámci kterého byly odsouhlaseny předpokládané 
zábory v rozsahu dle následující tabulky: 

 

Číslo kód 
Celk. 

výměra 
(ha) 

v ZU        
(ha) 

ZPF         
(ha) 

IV. tř. 
ochrany 

V. tř. 
ochrany 

Popis 

 
40 

 
BI 4,68 0 4,55 0,09 4,44 plocha individuálního bydlení 

 

 
 
Podle  BPEJ jde o plochy převážně v  V. třídě ochrany ZPF a minimálně ve IV. třídě, 
z hlediska kultur jsou dotčeny trvalé travní porosty a zemědělská půda. Plochy jsou navrženy 
v přímé návaznosti na zastavěné území a veřejnou infrastrukturu. Podrobný přehled 
dotčených pozemků ZPF je uveden v následující tabulce. Návrhem je dotčen celý pozemek 
nebo jeho část – viz  výkres č. I.B1 Urbanistický návrh. 
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Návrhem je dotčen také lesní pozemek v rozsahu 174 m, který je určen pro veřejné 
prostranství, veřejnou zeleň – jedná se o pozemek ležící v 15 m pásu od stávající lesní 
plochy (vzrostlá zeleň na pozemku p.č. 4628) -  dle požadavku orgánu ochrany přírody se 
jedná o území, na kterém nebude umisťována obytná zástavba.  U dotčeného lesního 
pozemku nedojde ke změně kultury; bude ponechán i nadále jako pozemek lesní. 

 
Pořadové číslo parc. číslo druh pozemku 

1 4856/1 orná půda 

2 4856/2 ostatní plocha 

3 
4859 

ostatní plocha/ 
ost. komunikace 

4 
4860 

ostatní plocha/ 
ost. komunikace 

5 4862 trvalý travní porost 

6 4783/8 orná půda 

7 4783/10 orná půda 

8 4783/11 orná půda 

9 4783/7 trvalý travní porost 

10 4783/6 trvalý travní porost 

11 4783/13 trvalý travní porost 

12 4783/2 orná půda 

13 4783/3 orná půda 

14 4783/4 orná půda 

15 4783/12  
s jinou stavbou  

zastavěná plocha a nádvoří 

16 4783/5 orná půda 

17 4863/1 trvalý travní porost 

18 4783/1 trvalý travní porost 

19 
4869 

ostatní plocha/ 
ost. komunikace 

20 4783/16 orná půda 

21 4753 trvalý travní porost 

22 4628 lesní pozemek 

23 4786/1 ostatní plocha 

24 4787/1 trvalý travní porost 

 
 
6.  Vyhodnocení souladu se stavebním zákonem a obecnými požadavky 

na užívání území 
 
Územní studie byla zpracována v souladu se stavebním zákonem (zák.č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s 
prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence  územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky 
č. 458/2012Sb., a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb. je nastaven zkladní rámec pro umísťování staveb, což 
bude dále prověřeno v navazujících řízení vedených příslušným stavebním úřadem (např. 
územní řízení). 
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7. Dokladová část  - přehled vlastníků dotčených pozemků a vyhodnocení 

stanovisek dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické 
infrastruktury 

 
Přehled vlastníků dotčených pozemků je uveden v následující tabulce:  
 

 
Seznam vlastníků pozemků 

 

Pořadové 
číslo 

parc. číslo 

celková 
výměra 

pozemku dle 
KN  

druh pozemku vlastník 

1 4856/1 3451 orná půda 
Drápala Eduard, Julia Fučíka 924,  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

2 4856/2 596 ostatní plocha 
SJM Holiš Jaromír a Holišová 
Milena, Nad Fojtstvím 1074, 756 54 
Zubří 

3 4859 530 
ostatní plocha/ 

ost. komunikace Město Zubří 

4 4860 407 
ostatní plocha/ 

ost. komunikace 
Holišová Milena, Nad Fojtstvím 
1074, 756 54 Zubří 

5 4862 4227 
trvalý travní 

porost 
Mach Josef, Na Nivách 377, 456 54 
Zubří 

6 4783/8 3898 orná půda 

Cibulcová Anna, Na Nivách 671, 
756 54 Zubří 
Pipa Robert, Ing., Na Nivách 671, 
756 54 Zubří 
Pipová Kateřina, Na Nivách 671, 
756 54 Zubří 

7 4783/10 2622 orná půda 

Adámek Josef, Revoluční 1073, 756 
61 Rožnov pod Radhoštěm 
Adámková Renata, Revoluční 1073, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

8 4783/11 2199 orná půda 
Adámek Lukáš, Drážky 862,  756 54 
Zubří 

9 4783/7 9882 
trvalý travní 

porost 
SJM Zeman Milan a Zemanová 
Hana, Zemanky 1170, 756 54 Zubří 

10 4783/6 9649 
trvalý travní 

porost 
Zeman Libor, Zemanky 885,  756 54 
Zubří 

11 4783/13 255 
trvalý travní 

porost 
Krpelík Václav, Na Kopci 881, 756 
54 Zubří 

12 4783/2 1652 orná půda 
Kolesár Robert, Jiřího Wolkera 
1023, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm 

13 4783/3 1652 orná půda 
Schichorová Ladislava ,739 12 
Čeladná 538 
Veselý Petr, 742 74 Tichá 568 

14 4783/4 1636 orná půda 

Barabášová Iveta, Meziříčská 
1660,756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm 
Barabášová Michaela, Meziříčská 
1660,756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm 
Barabášová Zuzana, Meziříčská 
1660,756 61 Rožnov pod  
Radhoštěm 
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15 
4783/12  
s jinou 

stavbou  
16 

zastavěná 
plocha a nádvoří 

Barabášová Iveta, Meziříčská 
1660,756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm 
Barabášová Michaela, Meziříčská 
1660,756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm 
Barabášová Zuzana, Meziříčská 
1660,756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm 

16 4783/5 1659 orná půda 
Andrýsová Helena, 1. Máje 1357, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

17 4863/1 629 
trvalý travní 

porost 
Mach Josef, Na Nivách 377, 456 54 
Zubří 

18 4783/1 6278 
trvalý travní 

porost 
Krpelík Václav, Na Kopci 881, 756 
54 Zubří 

19 4869 115 
ostatní plocha/ 

ost. komunikace Město Zubří 

20 4783/16 104 orná půda 
Mach Josef, Na Nivách 377, 456 54 
Zubří 

21 4753 2744 
trvalý travní 

porost 

Cibulcová Anna, Na Nivách 671, 
756 54 Zubří 
Pipa Robert, Ing., Na Nivách 671, 
756 54 Zubří 
Pipová Kateřina, Na Nivách 671, 
756 54 Zubří 

22 4628 174 lesní pozemek 
Krpelík Václav, Na Kopci 881, 756 
54 Zubří 

23 4786/1  ostatní plocha 
Mizera Vít, Starozuberská 876, 756 
54 Zubří 

24 4787/1 2154 
trvalý travní 

porost 
Mizera Vít, Starozuberská 876, 756 
54 Zubří 

 
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické 
infrastruktury: 
 
Jednotlivá vyjádření (úplné znění) dotčených orgánů a vlastníků a správců technické 
infrastruktury jsou součástí dokladové části. 
 
1.  ČEZ Distribuce, a.s. odbor rozvoje sítí, odd. Rozvoj sítí Morava, pracoviště 

Valašské Meziříčí 
 S navrženým řešením připojení lokality k elektrické síti tak, jak je popsáno ve studii, 

souhlasí. 
Pozn.  Na základě požadavku města na zvýšení počtu stavebních pozemků na 30 
(o 1 stavební pozemek) došlo k navýšení předpokládaného požadovaného výkon 
(Soudobý výkon (předpoklad 40 – 50%): cca 153 – 192 kW) 
 

2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha – platnost vyjádření do 4.9.2019 
V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. nebo její ochranné pásmo. Společnost souhlasí 
s umístěním stavby. 

 
3. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 

V dané lokalitě jsou dvě tlaková pásma vodovodu. Zájmovou lokalitu lze zásobovat ze 
stávající vodovodní sítě DTP Staré Zubří dle předložené studie. Pouze pro plochy 1 – 
4 je nutno navrhnout zásobování v rámci http z důvodu nízkého tlaku vody v potrubí 
DTP. 
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Napojení splaškových vod je patrné z přiložené situace. 
Požadavky zapracovány do řešení. 

 
4. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí 

Vydává kladné koordinované závazné stanovisko s podmínkou: - pozemek p.č.4628 
k.ú. Zubří zůstane i nadále pozemkem lesním jako součást veřejného prostranství – 
veřejné zeleně. 
Požadavky zapracovány do řešení. 
 

5. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště 
Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy Rožnov pod Radhoštěm 
Územní studie řešící plochu Bl 40 vychází z požadavku Územního plánu Zubří 
vydaného s účinností ke dni 3. 10. 2015. Touto studií je rovněž řešena dopravní 
obslužnost všech pozemků a jejich možnost napojení na technickou infrastrukturu. 
Předmětem územní studie je zpracování území o rozloze 4,68 ha, na kterém má být 
umístěno celkem 29 objektů individuálního bydlení s možností doplňkových staveb na 
každé parcele o výměře od 1000m2 do 2565m2. V rámci studie je do plochy Bl 40 
zahrnuto celkem 2340 m2 veřejného prostranství a veřejné zeleně. 
 
Po prostudování dokumentace sdělujeme, že ve stanovisku k návrhu Územního 
plánu města Zubří z 3. 10. 2013 pod č.j. 10686/BE/2013 jsme zmiňovali, že plocha 
požadovaná k zástavbě je součástí území se zpřísněnou ochranou krajinného rázu. 
Takové území se vyznačuje i vysokou přírodní hodnotou - jednou z konkrétních je 
druhově bohatý lesní lem u remízu v severní části lokality. Prostor, kde se stýkají dvě 
prostředí, v tomto případě les a louka, se nazývá ekoton*. Vyskytuje se zde obvykle 
více druhů organismů a navíc druhy charakteristické pro přechodovou zónu. Toto 
prostředí je významné z hlediska udržování ekologické stability. Agentura proto 
požadovala zachování ochranného lemu kolem lesa bez zásahu o šířce 
minimálně 15 m, tzn., že plocha Bl 40 měla být o toto území redukována. V 
předložené studii je s tímto územím počítáno a jsou navrženy úpravy, které se s 
požadovanou ochranou neslučují. Připomínáme náš původní požadavek a nutnost 
jeho respektování - tj. ponechat travnatý lem o šířce min. 15 m bez zásahů a do 
budoucna jej udržovat původním extenzivním způsobem. Vhodný a šetrný způsob je 
sečení 1-2 x ročně, zakázaný způsob je mulčování, které má likvidační dopad na 
většinu živých organismů, především na drobné volně žijící živočichy. 
*Připomínáme, že zmiňovaný ekoton by byl zachován, kdyby dotčený orgán státní 
správy požadoval ve smyslu § 14 odst. 2 lesního zákona (č. 289/1995 Sb.) 
respektování ochranného pásma lesa (50 m) z důvodů ochrany stavby před pádem 
stromů, což v tomto případě nebylo uplatněno. 
Z hlediska zonace se jedná o území, které bylo spolu s širším okolím zařazeno do III. 
zóny CHKO, tedy do území se zpřísněným stupněm ochrany všech hodnot. Řešené 
území nevystupuje významně do výše položených exponovaných svahů nad městem, 
kde by už bylo nutno zachovat charakter rozptýlené zástavby. Předmětná plocha sice 
z jihu a východu navazuje na stávající husté liniové osazení rodinnými domy kolem 
komunikace, přesto je Agentura mínění, že zvolený kobercový způsob zástavby je 
vhodnější pro centrální část města. Jeví se zde snaha o maximální (bohužel 
především z ekonomického hlediska) využití daného prostoru. 

 
Rozsah řešeného území vychází z platného ÚP Zubří, ve kterém byla plocha ponechána 
v daném rozsahu, ale s nastavenou regulací týkající se zachování „ochranného lemu lesu“ 
v šířce 15 m. Uvedený požadavek byl splněn – pás o šířce 15 m je ponechán jako součást 
veřejného prostranství se stávajícím využitím - pěší propojení (nezpevněná pěšina) bez 
možnosti umisťování dalších staveb s výjimkou slučitelné dopravní a technické infrastruktury. 
Velikost stavebních pozemků a rozsah zastavění vychází ze zadání, které je závazným 
podkladem pro zpracování územní studie. 
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Regulace ploch Bl v rámci studie: 
Tato část dokumentace je zpracována na odpovídající úrovni, pouze k části oplocení má 
Agentura připomínky a sice: 
Oplocení: 
- oplocení v uliční frontě a v pohledově exponovaných polohách - otočené do veřejného 
prostoru - plotová pole s využitím dřeva, kamene, cihelného zdivá, kovaných plotových polí, 
živé ploty; vyloučeno drátěné oplocení. Výška do 1,6 m. 

Z běžné praxe v povolovací činnosti konstatujeme, že zejména v poslední době jsou velmi 
často požadovány ploty celoplošné, v podstatě formou podélné plné zdi, v tomto případě 
s možností výšky až 1,60m. Jedná se o vizuální bariéru - tvrdou formu oddělení od veřejného 
prostoru. Použití různých typů s nestejnou úrovní výšek sousedících plotů jistě negativně 
ovlivní úroveň estetické složky krajinného rázu daného území. 

- v území mimo kontakt s veřejným prostorem lze použít drátěné oplocení, výška do 2 m. 
Agentura je mínění, že mimo veřejný prostor je dostačující běžně zažité a používané drátěné 
oplocení výšky max. 1,60m. 
 
Požadavky týkající se oplocení zapracovány do řešení – v uliční frontě max. do 1,5 m, 
s částečnou „průhledností“ a jednotnou výškou uliční fronty, mimo kontakt s veřejným 
prostorem do výšky max. 1,6 m 
 
6. GasNet, s.r.o. 

V zájmovém území se nachází plynárenská zařízení STL plynovody dn63 PE a STL 
plynovodní přípojky. 
PD s konkrétním záměrem požadujeme předložit k odsouhlasení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Územní studie Zubří 
 

30 

 

 
8. Fotodokumentace  - stávající stav  - celkový pohled 
 

 
 
9. Ukázky vhodných typů zástavby 
 

 
 

 
Zdroj: Internet - www.bajulus.cz 


