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Příloha č. 3 Dokladová část 

a -  Ident if ikační údaje

a.1. Označení  zakázky
č. zakázky: 01_19
název: Územní studie Zubří – lokalita BI 2, „Stříbrník“
datum vyhotovení: 12/2021

             aktualizace: 01/2022

a.2.  Vymezení řešeného území
Dotčený pozemek: parc. č. 301, 305, 396, 397/1, 415/2, 450/1,  450/2, 450/3, 450/4, 451/1, 451/2, 

452, 453, 454/1, 454/2, 455, 456, 457, 463, 3973/3, 3973/18, 3973/20, 3973/32, 
3973/33, 3973/36, 3973/37, 3973/38, 3994/1, 3994/2, 3999/2, 3973/62,  3973/63, 
3973/65, 3973/66, 3973/67, 3973/68, 3973/69, 3973/82, 3973/86, 3973/87, 
3973/96, 3973/159, 3973/160, 3973/161, 3973/165, 3973/175   

Katastrální území: Zubří
Kraj: Zlínský
ORP: Rožnov pod Radhoštěm

a.3.  Údaje o zadavateli
Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří
IČO 00304492

a.4.  Identifikační údaje zhotovitele

projektant: sw architekti s.r.o.
IČO: 07173971
DIČ: CZ07173971

adresa: Na Moráni 1750/4, 128 00 Praha 2
kancelář ul. Šedesátá 7015, 760 01 Zlín

zodp. projektant: Ing. Lubor Sawicki, autorizovaný architekt
osvědč. o autorizaci: ČKA, registrační číslo 3654
kontakt: lubor.sawicki@swarchitekti.cz

+420 604 859 068

návrh: sw architekti s.r.o.
Ing. Lubor Sawicki
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b.             Návrh  

b.1. Širší vztahy, řešené území

Město Zubří je součástí CHKO Beskydy. Vlastní zájmové území se nachází jihovýchodně od zastavěného území
mimo zonaci CHKO, v místní části „Stříbrník“ v nadmořské výšce 360 – 380 m n.m. Řešené území je sklonité
(sklonitost 6 %) s úklonem ve směru východním bez terénních anomálií. Pozemky jsou nezalesněné, z větší části
jsou  zatravněné,  hospodářsky nevyužívané.  V území  byly  provedeny investice do  půdy  (meliorace).  Na okraji
východního  okraje  se  nachází  malý  bezejmenný  vodní  tok  (IDVT 10188311).  Přístup  do  lokality  je  z  místní
komunikace napojené na silnici III/01877 . Lokalita je napojitelná na sítě technické infrastruktury – místní vodovodní
řad,  stoku splaškové kanalizace,  zemní kabelové vedení  NN a veřejné  osvětlení.  Území je  v  současné době
zatížené ochranným pásmem zařízeními tech. infrastruktury limitující využití plochy pro výstavbu (vedení VN 22 kV,
trafostanice 22/0,4 kV). Ze schválených komplexních pozemkových úprav vyplývá respektovat dopravní napojení
na silnici III/01878 (ul. Svatozuberská) a realizaci protierozních úprav  podél průlehu. Celá lokalita řešená územní
studií má rozlohu 9,48 ha.   

  Obr. č. 1 – širší vztahy 

Pozemky dotčené návrhem řešení (viz grafická část dokumentace):
         

parc. č.  vlastník

3973/20, 3973/33, 3973/37, 3973/38,
3999/2

Město Zubří, U Domoviny 234, Zubří

301, 305, 3973/62 Ondřej Divín, ThDr. Metoděje Mičoly, Zubří

3973/36 Josef Pšenica, Sídlištní 687, Zubří

3973/32 Ivana Christina Herman, Hážovice 2070, Rožnov p. Radhoštěm

3973/3 Bohuslav Pernica, Okružní 238, Zubří

3973/63 Libor Zeman, Zemanky 885, Zubří

3973/161 Ing. Stanislav Banáš, Ing. Silvie Banášová, ThDr. Metoděje Mičoly, Zubří

3973/160 Radim Višinka, ThDr. Metoděje Mičoly, Zubří

3973/159 Ing. Ivo Roman, Jana Romanová, ThDr. Metoděje Mičoly, Zubří

3973/65
Stanislav Pernica, Sídlištní 967, Zubří             
Vojtěch Pernica, ThDr. Metoděje Mičoly 46, Zubří                                                         
Dana Vítková, 1. máje, Val. Meziříčí

3973/68, 3973/87 Lucie Krausová, Střítež n. Bečvou 256   
Pavlína Střílková, Podlesí 289, Valašské Meziříčí

3973/86 Dagmar Hrabalová, Křižíkova 2831/2, Ostrava
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3973/67 Erik Vrátný, Sídliště 6. května, Zubří

3973/165 Svatopluk Penica, ThDr. Metoděje Mičoly 1171, Zubří

396, 397/1, 3973/66, 3973/69 Iveta Fafejtová, ThDr. Metoděje Mičoly 45, Zubří
415/2, 450/1, 450/4, 451/1, 3973/175,

3994/1, 3994/2
Milan Babinec, ThDr. Metoděje Mičoly, Zubří

451/2 Miroslav Jurka, Jana Jurková, U Trati 652, Zubří

450/2, 450/3 Petr Janošec, Pod Kostelem, Zubří

453 Petr Janošec, Pod Kostelem, Zubří              
Miroslav Jurka, Jana Jurková, U Trati 652, Zubří

454/2, 455,456, 457 Sylvestra Zuzaňáková, Rožnovská 426, Zubří

452, 3973/82 Radek Zeman, Zemanky 885, Zubří

454/1 Milan Babinec, ThDr. Metoděje Mičoly, Zubří 
Sylvestra Zuzaňáková, Rožnovská 426, Zubří

3973/18 Ing. Jarmila Janáková, Hlavní 76, Zubří

3973/96 Ing. Tomáš Pekara, Ing. Dana Pekarová, ThDr. Metoděje Mičoly 1212, Zubří              

463 Alena Zátorská, Zdeněk Zátorský, Rožnovská 431, Zubří                                             

b.2. Návrh řešení

Závazným limitem ovlivňující vlastní návrh řešení je již existující  zástavba, sklonitost terénu, stávající  dopravní
infrastruktura, existence hřbitova a přijaté komplexní pozemkové úpravy. Zohledněny byly rovněž stávající trasy
tech.  infrastruktury.  Jedinečnost  místa  spočívá  v  poloze  zájmového  území  v  blízkosti  lokálního  horizontu  s
dálkovým výhledem do krajiny (panorama Pusteven, homole Hradisko u Rožnova p. R.). Navrhované řešení je do
jisté míry determinované limity v území a majetkoprávními vztahy. 

Nosnými myšlenkami jsou:
- propojení urbanistické struktury => hustota zástavby, urbanistická typologie zástavby
- propojení zástavby s volnou krajinou a veřejně přístupným parkem
- propojení veřejně přístupných ploch => dostupnost pro pěší
- využití přítomnosti malého vodního toku k částečně likvidaci srážkových vod => návrh veřejné zeleně s vodním
prvkem pro akumulaci (řízené vypouštění dešťových vod do vodního toku)

Urbanistickým záměrem je napojení na stávající dopravní skelet. Vlastní zástavba je ulicového typu (oboustranně
obestavěný uliční prostor),  přičemž  orientace  domů na pozemcích je  navržena tak,  aby byl  zachován vizuální
kontakt s protilehlým dálkovým horizontem. Záměrem je rovněž vytvoření rekreační zóny podél průlehu s vodním
tokem s napojením na cyklotrasu č. 6250 ve směru na Staré Zubří. Navržené řešení představuje na straně bydlení
nárůst 62 bytových jednotek (rodinných domů) a 161 obyvatel (obsazenost dle ČSÚ 2,6 obyv./1bj). 

Koncepce řešení – druh a účel umisťovaných staveb
Řešené území je rozděleno návrhem dopravní obsluhy území na dílčí bloky s funkčním uspořádáním (viz obr. č. 2):

                                                                                                                                               
plochy bydlení individuálního (BI)  - zahrnující stavby rodinných domů pro individuální bydlení

plochy  dopravní  infrastruktury  (D) -  zahrnující  dopravu  silniční  (prodloužení  sítě  místních  komunikací),
dopravu v klidu (parkovací stání) pro dopravní obsluhu území.  Součástí  těchto ploch mohou být pozemky
doprovodné zeleně a nezbytná související zařízení technické infrastruktury.

plochy veřejné zeleně (ZP) - zahrnující plochy zeleně parků vyhrazených k veřejným účelům pro 
rekreační využití, součástí je veřejné prostranství doplněné cestní sítí. Součástí těchto ploch mohou být malé

vodní plochy.

plochy sídelní zeleně (Z*) - zahrnující plochy soukromé zeleně (plochy zahrad, sadů). Plochy příznivě ovlivňují
vodní režim v zastavěném území a jeho mikroklimatické podmínky. Na ploše zeleně nesmí její další přípustné
využití výrazněji snížit její hlavní způsob využití nebo zhoršit podmínky pro existenci vegetace.
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Obr. č. 2 – funkční uspořádání (metodika ZK pro ÚPD)

Z celkového rozsahu zastavitelné plochy 9,48 ha je využito pro obytnou zónu 8,99 ha. Zbývajících 0,47 ha na
základě požadavku vlastníka pozemků nebude pro výstavbu dále uvažováno.

Funkce ha %

Plochy bydlení individuální                        4,71 52

Plochy sídelní zeleně 1,8 20

Plochy veřejné zeleně 0,57 6

Plochy dopravy 1,93 22

Celkem využito 9,01 100

Požadavek ustanovení §7, odst. 2 vyhl. č. 501 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, na každé 2 ha
zastavitelné plochy vymezit nejméně 1000 m2 plochy veřejného prostranství mimo dopravní prostor je splněn:
- požadavek: 1000/20000 = 0,05 =>5% návrh: 6%

b.3. Požadavky plynoucí z ÚP Zubří ve znění změny č. 2

Opatření obecné povahy č. 01/2018, kterým byl vydán Územní plán Zubří ve znění změny č. 2 nabylo účinnosti dne
26. 06. 2018. Dle grafické části dokumentace výkresu č. I.B1 (Výkres základního členění) a výkresu č. I.B2 (Hlavní
výkres) je řešené území vymezené jako součást zastavitelné funkční plochy BI č. 2 (plocha individuálního bydlení).
Využití  plochy  je  podmíněno  zpracováním  územní  studie  US1.  Cílem studie  je  návrh  parcelace  a  stanovení
základních podmínek regulace za účelem výstavby. Rozsah řešeného území je 9,48 ha.

„Obecné pokyny pro řešení územní studie US1 pro plochu BI č. 2: 
- řešení zastavovací skladby lokality – členění na jednotlivé pozemky pro rodinné domy 
- vymezení pozemků veřejných prostranství v min. rozloze 1000m2 na 2ha bez pozemních komunikací, zejména v návaznosti
na stávající i navrhované plochy hřbitova s cílem odclonění pietního prostoru od obytné zástavby 
- funkční prostorové členění ploch veřejných prostranství včetně řešení dopravní obsluhy (zaokruhování, plochy dopravy v klidu)
a technické infrastruktury, případně řešení ploch a objektů drobné občanské vybavenosti 
- zajistit prostupnost území směrem východním pro případný další rozvoj obytné zástavby 
- respektovat stanovené rozmezí výměry stavebních pozemků 700 - 1100m2 s intenzitou využití max. 60% a určit konkrétní a
podrobnější podmínky prostorové regulace zástavby: 
▪ míra zastavění (%) pozemku (plocha stavby včetně zpevněných ploch) 
▪ regulační linie řazení (osazení) 
▪ výškové osazení staveb RD 
▪ tvar (sklon) střech“
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V ÚP Zubří stanovené podmínky pro využití ploch jsou územní studií zohledněny následovně:
● Z hlediska velikosti  sídla, místních podmínek (hřbitov, sklonitý terén, přijaté komplexní pozemkové úpravy) a
převládající  způsob života (individuální  bydlení  bez hospodářské funkce)  bylo navržené řešení,  jehož cílem je
intenzivní využití lokality pro výstavbu individuálních rodinných domů na pozemcích o velikosti cca. 640 – 1925 m2

(průměrná velikost pozemku je cc. 1050 m2 /1 RD)
● Dopravní  řešení  reaguje  na  stávající  situaci  a  technické  podmínky  s  tím,  že  jsou vytvořeny  podmínky  pro
zokruhování stávající sítě místních komunikací. Navržena je místní komunikace ve východní části a s napojením
na silnici III/01878.
● Objemové řešení,  měřítko  staveb (stanovená podlažnost)  a  stanovená regulace respektuje  charakter  okolní
zástavby
● Byla vymezena plocha pro veřejně přístupnou zeleň s veřejným prostranstvím. 
● S ohledem na velikost území a místní podmínky je navržena etapizace. Doporučený způsob výstavby (mimo
dopravní  a  technickou infrastrukturu)  spočívá  v  realizaci  jednotl.  bloků s  tím,  že  směr  výstavby  postupuje  od
zastavěného území k okraji zájmového území – viz kap. b.9, obr. č. 7.
● „využití plochy BI č. 2 je podmíněno zachováním funkčnosti melioračních zařízení“ –  Plošně odvodnění zahrnuje
otevřený meliorační příkop a zatrubněné vedení, jehož součástí jsou kontrolní šachty (viz šachta na pozemku parc.
č. 3973/33). Z hlediska skutečnosti, že přesnější informace k poloze potrubí nejsou k dispozici, lze s určitostí ověřit
polohu potrubí až v rámci zemních prací (očekávaná hloubka potrubí 1,0 – 1,5 m pod úrovni terénu). Doporučením
pro objednatele je kontaktovat zeměděl. družstvo (resp. právního nástupce), které v minulosti obhospodařovalo
dotčené pozemky a ověřit, zda existují dochovalé podklady (grafické přílohy) k odvodnění pozemků, na základě
kterých by bylo možno určit alespoň orientační polohu drenáže. S největší pravděpodobností se hlavní řad nachází
při patě svahu v nejníže výškově položeném místě s vyústěním potrubí do vodoteče.

              

b.4.  Regulace - podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb

● individuální výstavba RD

● stavební čára otevřená – jednotná vzdálenost 6 m od uliční čáry

● zastavitelná plocha 20 m od stavební čáry
- na nezastavěných částí pozemků bude provedena zahrada
● regulace:

- koef. zastavění max. 0,6 (stavba hlavní, vedlejší, zpevněné plochy)
- půdorysný tvar výrazný obdélník, příp. půdorys "L"
- podélná orientace osy staveb kolmo na osu ulice (štítová orientace hřebene střechy směrem do ulice)
- výška 1 nadzemní podlaží a obytné podkroví (možnost podsklepení)

- hlavní stavba: střecha sedlová se sklonem střešních rovin 35 – 450 
- doplňkové stavby: přípustná střecha plochá, pultová
● vzájemné odstupy staveb mezi  sebou budou splňovat  ust.  vyhl.  č.  501/2006 Sb.,  resp.  bude respektována
sekundární stavební čára
● vyloučeny  jsou  stavby,  které  mohou  měřítkem,  formou,  materiálem  nebo  barevností  vytvářet  nový  znak
vizuálního projevu sídla v krajině
● možnost oplocení
- v případě řešení oplocení - umístění na hranici pozemků dle nově navržené parcelace

- výška uliční části max. 1,2 m
- výška zahradní části max. 1,8 m; vyloučeno je použití plné výplně oplocení (neprůhledné stěny)
- vyloučeno použití jehličnanů či jejich kultivarů pro výsadbu plotových stěn
● odstavování a parkování osobních automobilů v počtu 2 stání součást pozemku rodinného domu

viz – grafická část
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b.5. Veřejné prostranství

Zahrnuje plochy umístěné mimo dopravní prostor pozemních komunikací a chodníků v rozsahu 0,57 ha. Jedná se
zejména o pobytové plochy veřejné zeleně (park) – viz grafická část.
Kromě této plochy je pro krátkodobý (denní) odpočinek rezidentů navrženo rekreační využití prostoru podél průlehu
s vodním tokem – viz grafická část.

Řešení zeleně
● řešení parku – samostatný projekt. Stanovují se následující požadavky:

- prověřit návaznost na pěší tahy (chodníky)
- prověřit východ z hřbitova (východní brána)

● výsadba (bylinné, keřové, dřevinné pásmo) podél průlehu s vodním tokem 
- realizace vodních ploch (záchytné nádrže – viz kap. b.6, obr. č. 4) a souvisejících břehových porostů

● zatravňovací pásy s výsadbou doprovodných stromořadí ovocných stromů podél komunikací

b.6. Dopravní a technická infrastruktura

Navrhována výstavba  62 bj  při  obsazenosti  2,6 obyv.  /  1  bj  (statistická hodnota za rok 2019)  představuje při
naplnění  lokality  zástavbou  navýšení  162 stálých  obyvatel.  Řešené  území  bude  napojeno  na  stávající  sítě
technické infrastruktury prodloužením vodovodního řadu, stoky splaškové kanalizace,  el. vedení NN. Na jednotlivé
pozemky  budou  dovedeny  krátké  přípojky  ukončené  v  pilířích  (RE,  HUP),  šachtách  (vodovod,  kanalizace).
Odkanalizování je řešeno odděleně. Splašková vody budou odváděny gravitační kanalizací napojením na stávající
stoku gravitační kanalizace umístěnou v komunikaci. Likvidace splaškových vod bude na ČOV Zubří. Na straně
likvidace  splaškových  vod  dochází  k  navýšení  o  3%.  Dešťové  vody  ze  zpevněných  ploch  budou  odváděny
dešťovou kanalizací, jímány v retenčních zařízeních (vodní plochy)  a  regulovaně vypouštěny do vodního toku. V
případě dodávky pitné vody dochází k navýšení spotřeby o cca. 3%.  Zásobování pitnou vodou je ze skupinového
vodovodu Stanovnice. Dopravní prostor (obytná zóna) bude osvětlen. Plynofikací řešeného území dojde k nárůstu
potřebu zemního plynu o 6%. Zájmové území bude zásobováno el. energií ze stávajících a nově navrhovaných
trafostanic, jejíž kapacita využití bude posouzena jejím provozovatelem. Využití území pro výstavbu je podmíněno
realizací přeložek vedení VN a 1 ks trafostanice.

Vodovod
Zdrojem  pitné  vody  pro  zásobování  obytné  zástavby  je  veřejný  vodovod  napojený  na  skupinový  vodovod
Stanovnice.  Provozovatelem je  VaK Vsetín,  a.s.  Místní  část  je   zásobováno z  vodojemu  Pomníček v  jednom
tlakovém pásmu, potrubí z materiálu PVC DN150, DN100.  Tlakové poměry v síti na úrovní přípojek v zájmovém
území jsou vyhovující.  Zájmové území bude zásobováno pitnou vodou rozšířením místního vodovodu PE DN100
délky cca. 1435 m (alternativou a doporučením je potrubí z tvárné litiny)  v jednom tlakovém pásmu. Napojení bude
prodloužením  vodovodu  napojených  na  stávající  vodovodní  řad  na  pozemcích  parc.  č.  301,  412/1,  3973/90,
3999/2, 4000. Trasa prodloužení vodovodu  bude umístěna v chodníku, příp. v zeleném pásu podél navrhované
komunikace do nezámrzné hloubky. Hloubka uložení potrubí bude 1,1 – 1,4 m. Vodovodní řady budou ve svém
nejnižším výškovém bodě ukončeny hydrantem ve funkci kalníku. 

Zásobování jednotl.  nemovitostí  bude realizací samostatných přípojek. Přípojky budou z potrubí HDPE SDR11
DN32x3 mm, v délce 2 – 14 m dle situace stavby. Přípojky budou ukončeny v plastových vodoměrných šachticích
hloubky min. 1,6 m na pozemku jednotl. nemovitostí (např. BOCR).  Umístění vodoměrné šachtice bude co nejblíže
k napojení na veřejný vodovod, ale mimo jeho ochranné pásmo, tj. poloha šachtice v případě umístění u polohy
vodovodního řadu bude min. 1,5 m od hranic pozemků jednotl. RD.  Tlakové poměry v síti na úrovní přípojek v
zájmovém území jsou vyhovující. 

Zásobování požární vodou bude ze stávajících podzemních  hydrantů DN80, které jsou vysazeny na  stávajícím
vodovodu DN150 v komunikaci u RD č.p. 1325, č.p. 442, v zeleném pásu naproti RD č.p. 16. Přístup k hydrantům
je přímo ze stávající veřejné komunikace. Půdorysná plocha pokrytí podzemního hydrantu na vodovodním řadu DN
150 je dána vzdáleností objektů od hydrantu dle tab. 1 ČSN 73 0873, tzn. za objekty nacházející se v ploše pokrytí,
se  považují  takové,  které  se nacházejí  do  vzdálenosti  200  m  od  hydrantu.  Pokrytí  stávajících  hydrantů  je
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nedostatečné. Nově se navrhují 2 ks podzemních hydrantů (u parcely č. 59,  62), které společně se stávajícím
požárními hydranty  vyhovuje  požadavkům ČSN 73 0873 pro  celou navrhovanou lokalitu.  Požadovaný statický
přetlak min. 0,2 MPa je zajištěn – viz níže.

Spotřeba pitné vody:

● VDJ Pomníček 2x 400 m3 max. - min výška hladiny 413,1 – 408,6 m n.m.
● nejvýše položená navrhovaná zástavba 382 m n.m.
● navrhovaná nejníže položená zástavba je ve výšce 364 m n.m.

Hydrostatický tlak v nejvýše položeném místě předpokládané polohy domu bude: 

- nejvýše položená zástavba: 413,1 – 382 = 31,1 m => 0,31 MPa

- nejníže položená zástavba: 408,6 – 364 = 42,2 m => 0,45 MPa

V místě přípojky na vstupu do objektu je zabezpečit tlak v síti min. 0,15 MP a při zástavbě do 2. NP a 0,25 MPa při

zástavbě nad 2. NP. V obou případech je požadavek splněn. V případě nejníže položené zástavby se doporučuje

na vnitř. vodovodu za vodoměrem osadit domovní regulátor tlaku. 

Navrhovaná zástavba bude mít podlažnost 1.NP+podkroví. Požadavek na zabezpečení min. tlaku je zabezpečen 
stávajícím VDJ .
●  výhledový nárůst spotřeby:  11,27 m3/den
Průměrná denní potřeba vody:       Qd = 911,36 m3/den  
Max. denní potřeba vody: Qdm = 1367,04 m3/den
Max. hodinová spotřeba vody:                 qh  =  15,8 l/s
Kapacita vodojemu je vzhledem k výhledové změně nárůstu počtu obyvatel  dostatečná . VDJ  Pomníček
zajišťuje minimální 60 % zabezpečenost průměrné denní potřeby vody 

Kanalizace
Sídlo má vybudovaný jednotný kanalizační systém s odkanalizováním na centrální mechanicko-biologickou ČOV
Zubří.  Provozovatelem kanalizace je Vak Vsetín, a.s. Splaškové vody jsou po vyčištění z ČOV vypouštěny do
Rožnovské Bečvy (IDVT 10100102) . Kapacita ČOV je 11.500 m3/den.

Jsou uvažovány  2  varianty  odkanalizování  zájmového území  v  závislosti  na  řešení  majetkoprávních vztahů v
území.

Varianta 1
Navrženo je gravitační odkanalizování zájmového území, kdy je uvažováno s hlavní stokou umístěnou v tělese
hlavní komunikace (úsek 1) při  východním okraji  řešeného území. Na tuto páteřní stoku jsou napojeny jednotl.
větve trasované v obslužných komunikacích. Potrubí bude z PP DN250, celková délka je 1772 m. Hloubka uložení
dle morfologie terénu cca. 1,8 m. Pro tuto variantu je klíčové možnost umístění potrubí v pozemcích parc. č. 456,
457 a 463. 
Splaškové vody z jednotl. nemovitostí budou odváděny samostatnými  přípojkami PP DN160,  délka 1 ks přípojky
bude 4,5 - 15 m v závislosti na situaci stavby (max. povolený sklon přípojky dle ČSN 75 6101 je 40%). 

Varianta 2
Variantně je uvažováno s tlakovou kanalizací, kdy objekty budou odkanalizovány na západní stranu. Navrženo je 7
úseků s napojením na stávající stoku splaškové kanalizace na pozemcích parc.č. 301, 412/1 a 4000.  Splaškové
vody z jednotl.  objetků RD budou jímány v domovních čerpacích jímkách (DČJ) a po akumulaci dostatečného
množství budou čerpány do potrubního systému. Do DČJ jsou splaškové vody přiváděny gravitačně samostatnými

Příloha č. 1  str. 8/23



Územní studie Zubří - lokalita BI 2, „Stříbrník“      č. zakázky 01_19

přípojkami PP DN160. DČJ je samostatná, vodotěsná zapuštěná nádrž se sběrnou šachtou a revizním přístupem
(např. EKOSYSTEM s.r.o.). Součástí DČJ jsou čerpadla, snímače hladiny, armatury, potrubí a řezací zařízení na
rozmělnění. Max. uvažovaný el. příkon čerpadel je 3,5 kW / 1 RD.  Výtlačná výška dle návrhu je 3 – 7 m.  Před
vypouštěním do stávající gravitační kanalizace budou vřazeny na jednotl. větvě výtlačného řádu uklidňovací šachty.
Součástí výtlačného potrubí jsou další prvky (čistící vstupy, uzávěry, kalníky, vzdušníky, proplachovací hydranty).
Podle ČSN 75 6101 bude tlaková potrubní síť v provedení PN10.
Tlaková kanalizační přípojka (potrubí mezi DČJ a výtlačné potrubí) bude z PE DN40, délka 1 ks přípojky bude 6,5 -
10  m v závislosti  na situaci  stavby.  Napojení  na hlavní  tlakový řad bude vysazením odbočky T-kus.  Výtlačné
potrubí bude z HDPE DN60, hloubka uložení max. 1,2 m, celková délka 1030m. Na výtlačných řadech budou v
uzlových bodech, resp. v přímých trasách po max. 300 m osazeny uzávěry pro případ odstávky větve systému.
Potrubí bude mít sklon min. 0,2% směrem dolů po spádnici ke kalníkům za účelem odvodnění. 

Množství splaškových vod na 1 bj (uvažovaná kapacita pro 4 obyv. - dům s plochou nad 40 m2, 150 l/obyv.):

●  Průměrné denní produkci splaškový vod 24,15 m3/den pro 161 obyv. odpovídá množství 9,7 kg BSK5/den. Z
hlediska  nárůstu  produkce splaškových vod se jedná o  3%,  které  budou  likvidovány na centrální  ČOV Zubří.
Kapacita ČOV je dostatečná.

Kanalizace   dešťová  
Koncepce řešení spočívá v retenci, částečném vsakování a výparu a ve vypouštění do recipientu – viz obr. č. 4.
Správce vodního toku je Povodí Moravy, s.p.  

Likvidace  srážkových vod  na  pozemcích  RD je  řešena  akumulací,  zpětným využitím  (splachování  WC,  praní
prádla, zálivka zahrady) a vsakováním na pozemku jednotl. staveb RD.

Povrch zpevněných ploch bude odvodněn. Část dešťových vod z komunikací a chodníků bude likvidována vsakem
ve vsakovacích průlezích přilehlých k jednotl. úsekům komunikace. Ochrana před přeplněním průlehů je řešena
přepadem s napojením do dešťové kanalizace.  V navrhovaných komunikacích jsou rozmístěny silniční vpusti a
sorpční uliční vpusti, jejichž  vzdálenost odpovídá odvodňovací schopnosti  (1 vpusť odvodňuje 200 m2 plochy
vozovky).  Dešťové vody z úseku 1 navrhované komunikace bude likvidována vsakem do vsakovací rýhy vedené
pararelně s vozovkou.
Dešťové  vody  z  úseku  2,3,4  budou  odváděny  gravitačně  dešťovou  kanalizací  do  retenčního  zařízení  VN1
(záchytná nádrž) s regulovaným  vypouštěním 3 l/s.ha do bezejmenného vodního toku (IDVT 10188311).  Před
retenční zařízení bude vsazen odlučovač lehkých kapalin (OLK1). V břehu vodního toku bude zřízen vyústí objekt
(VO1).
Dešťové  vody  z  úseku  5,6,7  budou  odváděny  gravitačně  dešťovou  kanalizací  do  retenčního  zařízení  VN2
(záchytná nádrž) s regulovaným  vypouštěním 3 l/s.ha do bezejmenného vodního toku (IDVT 10188311).  Před
retenční zařízení bude vsazen odlučovač lehkých kapalin (OLK2). V břehu vodního toku bude zřízen vyústí objekt
(VO2).
Dešťové  vody  z  úseku  8,9,10  budou  odváděny  gravitačně  dešťovou  kanalizací  do  retenčního  zařízení  VN3
(záchytná nádrž) s regulovaným  vypouštěním 3 l/s.ha do bezejmenného vodního toku (IDVT 10188311).  Před
retenční zařízení bude vsazen odlučovač lehkých kapalin (OLK3). V břehu vodního toku bude zřízen vyústí objekt
(VO3).

 Potrubí dešťové kanalizace bude korugované, celková délka 1442 m, materiál PP DN250. 
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Obr. č. 4 – koncepce řešení likvidace srážkových vod

●   Návrh   vsakovacího   zařízení se zásobním prostorem a přelivem (vodní nádrž):  
Pozn.: Výpočet množství dešťových vod – viz samostatná příloha

Lokalita: Zubří
nadmořská výška: do 400 m n.m. (360 – 380 m)
průměrný roční úhrn srážek: 760 mm
Intenzita deště pro periodicitu 0,2: 213 l/s.ha
Odvodňovaná plocha komunikace: asfaltobeton součinitel redukce=0,9 

Navrhované řešení zohledňuje etapizaci výstavby – viz kap. b.9, obr. č. 7.

okrsek  úsek šířka (m) délka (m) plocha (m2) redukovaná
plocha (m2)

navržené opatření

O1 1 7 769,3 5385,1 4846,59 vsakovací průleh

O2 2 5,5 272 1579 1346,4 dešť.kan., vsakovací nádrž VN1

3 5,5 160,5 882,75 794,48 dešť.kan., vsakovací nádrž VN1

4 5,5 65 357,5 321,75 dešť.kan., vsakovací nádrž VN1

O3 5 5,5 127,5 701,25 631,13 zatravňovací příkop dl= 101 m, VN2

6 3,5 67,8 237,3 213,57 dešť.kan., vsakovací nádrž VN2

7 5,5 119,5 657,25 591,53 zatravňovací příkop dl=103 m, VN2

O4 8 5,5 117,1 644,05 579,65 zatravňovací příkop dl=93 m, VN3

9 5,5 108,1 594,55 535,1 zatravňovací příkop dl=105 m, VN3

10 5,5 54,5 299,75 269,78 dešť.kan., vsakovací nádrž VN3

celkem 10.205

Doba trvání srážky: 15 min 
Regulovaný odtok: 3 l/.s
Plocha povodí – odvodněné zpevněn plochy komunikací: 0,59 ha
Navrhovaný retenční objem záchytné nádrže: 313 m3
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Navrženy jsou 3 nádrže o kapacitě: hloubka nádrže 1,5 m 
max. výška hladiny 1,0 m 
VN1: akumulační objem 80 m3
VN2: akumulační objem 42 m3
VN3: akumulační objem 36 m3

Navrhuje se otevřená vodní nádrž se sklonem břehů 1:2. Maximální výška hladiny bude 1,0 m. Při hloubce nádrže
1,5 m, bude mít nádrž rozměry: VN1: v koruně 12x10 m, při patě 6x4 m

VN2: v koruně 9x8 m, při patě 3x2 m
VN3: v koruně 8x8 m, při patě 2x2 m

 
●   Návrh podzemního retenčního zařízení u objektu RD:  
Pozn.: pro výpočet je uvažován 1 objekt o zastavěné ploše max. 250 m2, zpevněné plochy (dlažba) o ploše 50 m2
Výpočet – viz samostatná příloha

Návrhové a vypočítané údaje
Ared 245 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy
p 0.2 rok-1 periodicita srážek
kv 0.000001 m.s-1 koeficient vsaku (jíl) 
hd 21 mm návrhový úhrn srážek
i 84 mm/hod intenzita deště
tc 4320 min (3 dny) doba trvání srážky 

V 5 m3 objem akumulační nádrže
Avsak 40 m2 velikost vsakovací plochy
Zemní filtr vysypaný štěrkem
Qvsak 0.0004 m3.s-1 vsakovaný odtok do půdního prostředí
Vvz 10 m3 největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem)

Je uvažováno s akumulací srážkových vod v akumulačních nádrží o využitelném objemu 5 m3 pro splachování
WC, praní v objektu RD a zálivku zahrady. Nádrž bude mít přepad do vsakovacího zařízení umístěné v ploše
zahrady (zemní filtr se štěrkovým polštářem) o velikosti 8x5x1 m. Alternativou k zemnímu filtru může být podzemní
zasakovací nádrž (např. zasakovací koše MEA) o akumulačním objemu 15 m3.

●    Návrh  podzemního  retenčního  zařízení  podél  komunikací  –  vsakovací  průleh  s  retenčním  objemem  a  
regulovaným odtokem:

okrsek  úsek šířka (m) délka (m) plocha
(m2)

navržené opatření

O1 1 2,5 760 1900 zatravňovací příkop 1, dl=760m, š=3 m , hl= 1 m

O3 5 2,5 101 252,5 vsakovací průleh 2 s odtokem, dl= 101 m,  š=2,5m, hl = 1 m

7 2,5 103 257,5 vsakovací průleh  3 s odtokem,  dl=103 m, š=2,5m, hl = 1 m

O4 8 2,5 93 232,5 vsakovací průleh  4 s odtokem,  dl=93 m, š=2,5m, hl = 1 m

9 2,5 105 262,5 vsakovací průleh  5 s odtokem, dl=105 m, š=2,5m, hl = 1 m

Příloha č. 1  str. 11/23



Územní studie Zubří - lokalita BI 2, „Stříbrník“      č. zakázky 01_19

Obr. č. 5 – příklad řešení zatravňovacího příkopu / průlehu
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Obr. č. 6 – příklad řešení vodní (vsakovací) nádrže 
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Plynovod
Distribuce zemního plynu pro město Zubří je zajištěna VTL plynovodem Valašské Meziříčí –  Rožnov p. Radhoštěm
DN300,  ze  kterého  odbočuje  VTL  plynovod  DN150  do  regulační  stanice  Zubří,  situovaném  v  jižním  okraji
zastavěného území měst u železničního přejezdu. Provozovatelem sítě je GasNet, s.r.o.

 Při  západním okraji  zájmového území  (ul.  ThDr.  Metoděje  Mičoly)  jsou  v  tělese  komunikací,  resp.  chodníku
ukončeny stávající vedení STL plynovodu:
- potrubí PE, DN63 na pozemku parc.č. 3973/119
- potrubí ocel, DN150 na pozemku parc.č. 4000
- potrubí ocel, DN150 na pozemku parc.č. 301
- potrubí ocel, DN80 na pozemku parc.č. 412/1
Zájmové území bude plynofikováno prodloužením STL plynovodu umístěného v nově navrhovaném chodníku,
resp. tělese komunikace. Potrubí bude z PE100 RC SDR17,6, dn63; hloubka uložení 0,8 – 1,0 m. Na vrchol potrubí
plynovodu bude v celé délce připevněn signalizační vodič minimálního průřezu 2,5mm2 a izolace CYY. Návrhová
lokalita pro bydlení bude plynofikována v případě požadavku vlastníků jednotl. nemovitostí  pomocí samostatných
přípojek k jednotlivým stavebním plochám.  Celková délka navrhovaného plynovodu bude cca. 1,9 km. Potrubí
přípojek bude z PE DN32 s ochranným pláštěm. Přípojky budou ukončeny v HUP na hranicích pozemků v oplocení
v prostoru předzahrádek jednotl. nemovitostí.

Spotřeba zemního plynu:             

●  výhledový nárůst spotřeby: 153 tis. m3/rok
● potřeba plynu pro 62 bj (odhad): 316 m3/hod

Energetika – el. vedení
Město Zubří je zásobována elektrickou energií z linky venkovního vedení 22 kV č. 104, jejíž provozovatelem je ČEZ
Distribuce a.s. Primární vedení je napojeno z rozvodny 110/ 22 kV  Rožnov p. Radhoštěm a je realizováno vodiči
AlFe  3x42/7  mm2  na  betonových  stožárech.  V  obci   provozuje  dodavatel  elektrické  energie  30  distribučních
trafostanic 22/0,4 kV, které jsou na straně 22 kV napojeny venkovní přípojkou 22 kV z hlavního napájecího vedení.
Na  sekundární  straně  0,4  kV  jsou  trafostanice  zapojeny  do  distribuční  sítě  0,4  kV,  která  je  v  převážné  míře
realizována venkovním vedením AlFe na betonových stožárech. Stávající distribuční síť 0,4 kV v obci je v převážné
míře realizována venkovním vedením AlFe na betonových stožárech, minimální míře kabelovým vedením 0,4 kV ve
výkopu a ojediněle na střešních konzolách.

Při  východní  straně zájmového  území  se  nachází  hlavní  přivaděč,  na  který  jsou  napojeny  jednotl.  distribuční
trafostanice. Zájmové území je dotčeno nadzemními přípojkami vedení 22 kV ke dvěma distribučním trafostanicím
č. VS 5456 (parc.č. 450/2) a VS  xxx (parc.č. 3992) umístěnými v lokalitě. 

V severní části zájmového území v plochách výstavby Etapy I. a II. (viz obr. č. 7) se navrhuje:
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- zrušení  části nadzemního vedení VN  (označeno jako úsek 5 – dl=80 m) vč. sloupové trafostanice 
(označeno jako TR2) a přeložka vedení vč. trafostanice mimo zájmové území podél navrhované komunikace
(úsek 1) tak, aby neomezovala jeho využití. 
- umístění nové trafostanice VN 22kV / NN 0,4 kV (TR2) - typ (sloupová, kiosková) bude upřesněn v rámci 
dalšího stupně projektové přípravy na základě rozhodnutí ZO. Přeložka trafostanice bude zahrnovat i úpravu
stávajícího kabelového vedení NN související s jejím přemístěním

V jižní části zájmového území v plochách výstavby Etapy III. až VI. (viz obr. 3) se navrhuje:
- zrušení nadzemního vedení VN vč. podpěr v úseku 1 – dl=152 m k trafostanici (označeno jako TR1) a 
přeložka vedení do země v nové trase (označeno přípojka 1 – dl=301 m)
- přeložka nadzemního vedení VN v úseku 2 - dl=190 m vč. přeložky podpěr (1 příp. 2 ks) mimo zájmové 
území podél navrhované komunikace
- přeložka nadzemního vedení VN v úseku 3 - dl=105 m, 4 – dl=220 m vč. přeložky podpěr (označeno – 
přeložka 1 - dl=276m ) 
- umístění nové trafostanice VN 22kV / NN 0,4 kV (TR1) - typ (sloupová, kiosková) bude upřesněn v rámci 
dalšího stupně projektové přípravy na základě rozhodnutí ZO. 

Severní  část  území  bude  zásobována  el.  energií  rozšířením  zemního  kabelového  vedení  z  trafostanice  TR2
umístěné  na  pozemku  parc.č.  3973/20. Jižní část  území  bude  zásobována  el.  energií  rozšířením  zemního
kabelového vedení z trafostanice TR1 umístěné na pozemku parc.č.  3973/65.  Nové kabelové vedení NN 0,4kV
pro připojení  62 navrhovaných RD bude vedeno v zeleném pásu,  resp.  v chodnících;  hloubka uložení  0,4 m.
Přípojky k nově budovaným stavbám budou ukončeny na hranici pozemku ve stěně oplocení ve spojovací skříni.
Na každém odběrném místě bude osazen třífázový jistič 25 A.  Celková délka zemního kabelového vedení bude
1420 m. 

Spotřeba el. energie (velikost el. výkonu na úrovni trafostanic 22/0,4 kV):

●  výhledový nárůst: 2,46 MW
Navrhovanou výstavbou dojde na úrovni trafostanic k navýšení o max. 2,46 MW, čemuž odpovídá přibližně 3,68kA.

Pozn.: Posouzení rozšíření distribuční sítě a zajištění potřebného výkonu bude posouzeno provozovatelem 
distribuční soustavy v dalším stupni projektové přípravy stavby.

Veřejné osvětlení
Obytná ulice vč. dopravního prostoru řešené lokality bude osvětlena stožáry umístěnými jednostranně v zeleném
pásu podél  komunikací,  příp.  v  chodníku  rozmístěných dle  výkresu.  Provozovatelem sítě  VO je  město  Zubří.
Požadavek na osvětlení podle zatřídění komunikace dle EN 13201: požadovaná rozteč sloupů 5 – 31m. 

Celkem je navrženo umístění  58 ks svítidel umístěných na bezpaticových dvoustupňových stožárech výšky 5 m
kotvených k ŽB patkám. Rozteč stožárů je dle návrhu cca. 30 m. Stožáry budou uzemněny – k zemnící soustavě
budou připojeny drátem FeZn 10/13 PVC. Na stožáry budou instalovány plně cloněná LED svítidla.  Doporučuje se
typ svítidel s funkcí umožňující ztmívání dle konkrétních světelných podmínek. Svítidla budou napojeny na hlavní
vedení kabelem  AYKY-O 4x16mm2. Délka zemního kabelové vedení typu AYKY-j 4x16 mm2 bude cca. 2,4 km;
hloubka uložení 0,4 m. Kabel bude naspojkován na stávající vedení v místě existujícího sloupu VO na pozemcích
parc.č. 412/1, 3973/90, 3973/119 a 4000. Kabel bude v celé trase uložen v kabelových chráničkách KOPOFLEX
KF09063 v zemi v zeleném pásu, příp. chodníku společně se zemnícím vodičem FeZn 30x4 mm2 pro uzemnění
stožárů svítidel. 

●  celkový příkon soustavy: 58 x 20W = 1160 W
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Elektronické komunikace
V  místě  výstavby  se  nachází  metalické  kabely  společnosti  CETIN  a.s.  Je  uvažováno  s  rozšířením  SEK  do
řešeného území vč. přípojek k jednotl. rodinným domům. Navržené větve budou vedeny v zelených pásech příp.
chodnících v souběhu s vedeném VO. Kabely typu TCEKPKFLE budou v celé délce uloženy do chrániček HDPE.
Kabely budou naspojkovány na stávající vedení na pozemcích parc. č. 188, 301, 412/1, 3973/119;  trasovány jsou
v zeleném příp. chodníku. Celková délka bude 1650 m; hloubka uložení 0,4 m.

Dopravní infrastruktura
Zájmové území bude výhledově napojeno na průjezdní  úsek silnice III/01878 (ul.  Starozuberská)  navrhovanou
úrovňovou  křižovatkou  umístěnou  na  pozemku  parc.č.  5543  a  3973/10. Stávající  vstupy  do  území  jsou  na
západním okraji řešeného území. Dopravní řešení spočívá v rozšíření sítě místních komunikací jejich prodloužením
v celkové délce 1,91 km. Komunikace mají následující parametry:
● větev  1 -  obousměrná dvoupruhová komunikace základní  šířky 7,0 m; šířka jízdního pruhu 3,0m; návrhová
rychlost 50 km/hod; navrhovaný příčný sklon je 2,5 %; podélný sklon v rozmezí 1 – 4%. Celková délka bude 770m. 
● větev 2-5, 7-10  - komunikace v obytné zóně obousměrná dvoupruhová šířky 5,5 m; šířka jízdního pruhu 2,25 m;
návrhová rychlost 30 km/hod. Navrhovaný příčný sklon je 2,5 %; podélný sklon v rozmezí 0,6 – 7%. Celková délka
bude 1070 m. Odstavování vozidel u RD bude na pozemcích jednotl. staveb. Úsek č. 7 ukončen obratištěm pro
otáčení vozidel.
● větev 6 – komunikace v obytné zóně je navržena jako obousměrná jednopruhová šířky 3,5 m; navrhovaný příčný
sklon je 2,5 %; podélný sklon 8%; návrhová rychlost 20 km/hod. Celková délka navrhované komunikace bude 67
m. Odstavování vozidel u RD bude na pozemcích jednotl. staveb.

Povrch vozovky bude z asfaltobetonu položeného do obrubníků s dvouřádkem z žulových kostek. Zemní pláň
místní komunikace bude v odvodněna pomocí perforované drenážní PE trubky DN 160. Drenáž bude vyústěna do
přilehlých zelených pásů (průlehů). Komunikace bude odvodněna pomocí příčných a podélných spádů do uličních
vpustí, které jsou napojeny na systém nově navrhované dešťové kanalizace. 

Zubří je se sousedními obcemi spojena pravidelnou hromadnou autobusovou dopravou. Zastávky jsou situované
podél ul. Hlavní. S rozšířením hromadné dopravy do zájmového území není uvažováno.

Prostupnost pro pěší je řešena rozšířením jednostranných chodníků šířky 1,5 m. Celková délka chodníků (bez
cestní sítě v parku a podél vodního prvku v rekreační zóně) je 2,06 km. Odvodnění je řešeno příčným sklonem do
přilehlých zelených pásů.

Odpadové hospodářství
Likvidace směsného komunálního, tříděného odpadu bude zajišťováno odvozem na skládku v souladu s místním
vyhláškou. Třídění odpadu v obcí probíhá do kontejnerů na tříděný odpad (papír, plast, sklo), které jsou umístěny
ve  vybraných  zónách.  Kontejnery  na  tříděný  odpad  jsou  umístěny  na  stanovišti  podél  místní  komunikace
(parkoviště u domu č.p. 67 na pozemku parc.č.  166/1) ve vzdálenosti  200 m od zájmového území.  Jednotlivé
navrhované rodinné domy budou vybaveny nádobami na směsný odpad. Kontejnery na tříděný odpad budou v
zájmovém území umístěny na vybraných stanovištích.

Produkce odpadu:

●  výhledový nárůst produkce: 47,7 t/rok
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Podmínky pro vymezená ochranná pásma
Navrženým řešením nevznikají žádné ochranné pásma vyjma navrhovaného rozšíření sítí technické infrastruktury
mající vliv na okolní stavby či pozemky. 

b.7.  Podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability

Navržené řešení nemá dopad na systém ÚSES vymezený v UP Zubří.

b.8. Rozsah záborů ZPF

Vlastní řešené území bylo rozděleno v podrobnosti  územní studie na jednotl.  funkční plochy (BI,  D, ZP, Z*)  v
souladu s digitální metodikou ZK pro zpracování územně plánovací dokumentace. Řešené území se nachází na
půdách II., III. a V. třídy ochrany. Kvalitativně se jedná z větší části o půdy průměrně a podprůměrné bonity, v
menší míře o vysokobonitní půdy. Z hlediska druhu pozemků se převážně jedná v převážné míře o ornou půdu a
travní  porosty.  K  záborům ZPF dochází  v rozsahu 8,73 ha (bydlení,  dopravní  infrastruktura,  sídelní  a veřejná
zeleň), přičemž pro vlastní bydlení bude využito s ohledem na stanovený koeficient zastavěnosti 0,6 max. plocha
2,8 ha. Zbytek z ploch pro bydlení, tj.  1,86 ha zůstává nadále v ZPF (zahrada, zeleň). Vlastní rozsah záborů pro
jednotl. stavební objekty bude upřesněn v dalším stupni projektové přípravy stavby.

kultura ZPF tř. ochrany

kód
funk-

ce

výměra
plochy
celkem

(ha)

v ZÚ
(ha)

v ZPF
(ha)

 orná
půda
(ha)

 TTP 
(ha)

 zahra-
dy

(ha)

II
(ha)

III
(ha)

V
(ha)

BPEJ popis

BI 4,71 0 4,6599 3,0667 1,5932 0 0,2192 4,4061 0,0346 7.58.00
7.46.10
7.47.42

                

plochy bydlení

D 1,93 0 1,7948 1,375 0,4198 0 0,5130 1,1497 0,1321 plochy dopravy

ZP 0,57 0 0,57 0,5445 0,0255 0  0,0061  0,5639 0 veřejná zeleň

Z* 1,8 0 1,7093 1,4999 0,2094 0 0,0377 1,5317 0,1399 sídelní zeleň
CEL
KEM

9,01 0 8,734 6,4861 2,2479 0 0,776 7,6514 0,3066

b.9. Stanovení pořadí změn v území (etapizaci)

Doporučená etapizace výstavby:
1) technická a dopravní infrastruktura
2) využití stavebních pozemků pro výstavbu RD
3) realizace veřejného prostranství vč. vybavení parteru

Pořadí změn v území (směr výstavby RD) je urbanistický záměr a je doporučením nikoliv závazným. Ideálním
stavem je  realizace jednotl.  objektů  rodinných domů  směrem od zastavěného území  (severozápadní  okraj)  k
jižnímu  okraji.  S  ohledem  na  místní  podmínky  (poptávka  pro  stavebních  místech,  vlastnictví  a  dostupnost
stavebních pozemků, rychlost výstavby) se může přizpůsobit.
                                                                                     
ETAPA I – blok pro výstavbu 15 rodinných domů
ETAPA II – blok pro výstavbu 12 rodinných domů
ETAPA III – blok pro výstavbu 14 rodinných domů
ETAPA IV – blok pro výstavbu 7 rodinných domů
ETAPA V – blok pro výstavbu 8 rodinných domů
ETAPA VI – blok pro výstavbu 5-ti rodinných domů
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a.1 – blok pro realizaci veřejné zeleně s veřejným prostranstvím
- s ohledem na využití lze realizaci provést dle potřeby kdykoliv či ekonomických možností
a.2 – proluka v ulicové zástavbě pro výstavbu 1 rodinného domu – využití bez omezení

Obr. č. 7 – návrh etapizace výstavby

b.10. Zhodnocení efektivity navrženého řešení – technická a finanční část

Pozn.: Cena orientační. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové hladiny v r. 2021. Aktuální výše celkových
nákladů na realizaci může být odlišná. 

Varianta 1 = splašková kanalizace gravitační
Varianta 2 = splašková kanalizace tlaková

V A R I A N T A   1

jednotka Jednotková cena
Kč/ j

Náklady
(mil. Kč)

Podíl v celkovém
předpokládaném

finančním objemu
%

vodovod 1.435 m 4.600 6,601 4,8

vodovodní přípojka
14 ks x 2 m
4 ks x 2,5 m
5 ks x 3,2 m
7 ks x 4 m
2 ks x 5,2 m
4 ks x 6,5 m
4 ks x 7,5 m
1 ks x 8,5 m
8 ks x 9,5 m
5 ks x 10,5 m
4 ks x 14,5 m
1 ks x 25 m

322 m 3.900 1,2558 0,9

kanalizace splašková 
gravitační

1772 m 7.700 13,644 10
                 

přípojka spl. kanalizace
5 ks x 4,5 m
4 ks x 5 m
38 ks x 6 m
13 ks x 8,5 m
2 ks x 15 m

409 m 5.800 2,3722

kanalizace dešťová 1442 m 7.700 11,1034 8,1
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vsakovací průleh
dl=760 m
dl=101 m
dl=103 m
dl=93 m
dl=105 m

1162 m 7.000 8,134 5,9

retenční nádrž (mokřad)
A=120m2
A=72m2
A=64m2

256 m2 5.500 1,408 1

plynovod            1.874 m 3.200 5,9968 4,4

plynovodní přípojka
7 ks x 1 m
1 ks x 3,5 m
12 ks x 7 m
1 ks x 8,5 m
1 ks x 10 m

           144,5 m 3.200 0,4624 0,34

veřejné osvětlení 2.380 m 1.500 3,57 2,6

lampa VO  (stožár vč. 
svítidla)

58 ks 30 tis. 1,74 1,3

zrušení VN 595 m 10.000 5,95 4,4

zrušení trafostanice 1 ks 0,25 0,2

přeložka VN – venkovní 
vedení (vč. sloupů)

280 m 50.000 14,0 0,1

přeložka VN – zemní 
kabelové vedení

490 m 8.000 3,92 2,8

trafostanice nová sloupová
250 kVA

2 ks 1.000.000 2,0 1,5

zemní kabelové vedení 
NN 

1.420 m 1.500 2,13 1,6
                       

metalický kabel SEK 1.650 m                1.500 2,475 1,8

místní komunikace 12.000 m2 3.500 42,0 30,7

chodníky 3.084 m2 2.500 7,71 5,6

celkem 136,67226 100

Velikost řešeného území (ha) 9,01

Počet bytových jednotek 62

Celkový objem nákladů v přepočtu na 1 bytovou 
jednotku (RD)

2,205 mil. 

Celkový objem nákladů v přepočtu na 1 ha řešeného 
území

15,1914 mil.

Pozn.: velikost řešeného území řešeného studií bez části, která nebude pro výstavbu využita dle požadavku vlastníka pozemků
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V A R I A N T A   2

jednotka Jednotková cena
Kč/ j

Náklady
(mil. Kč)

Podíl v celkovém
předpokládaném

finančním objemu
%

kanalizace splašková 
tlaková

1030 m 4.500 6,18 10
                 

přípojka tl. kanalizace
19 ks x 6 m
8 ks x 6,5 m
8 ks x 7 m
4 ks x 8 m
8 ks x 9 m
4 ks x 10 m
1 ks x 15 m

381 m 3.500 1,3335

DČJ 54 ks 80 tis. 4,32

šachta

kanalizace splašková 
gravitační

535 m 7.700 4,1195

celkem 136,6594 100

Velikost řešeného území (ha) 9,01

Počet bytových jednotek 62

Celkový objem nákladů v přepočtu na 1 bytovou 
jednotku (RD)

2,2 mil. 

Celkový objem nákladů v přepočtu na 1 ha řešeného 
území

15,1675mil.

Pozn.: uvedeny ceny pouze pro položku tlakové kanalizace, ostatní zůstává dle VAR 1
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b.11. Základní urbanistické ukazatele přijatého řešení
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b.12. Podmínky pro změnu využití území - souhrnné doporučení pro zohlednění návrhu 
v územně plánovací dokumentaci, včetně návrhů změn stávající územně plánovací 
dokumentace 

Navržené řešení není zcela v souladu s ÚP Zubří – viz grafická část, výkres č. 08. Část řešeného území (navržená
veřejná a sídelní zeleň, dopravní infrastruktura, bydlení) na východním okraji zájmového území je vymezeno vně
zastavitelnou plochu pro bydlení, tj. nachází ve stabilizované ploše zemědělské (Z). V případě navržené dopravní a
technické infrastruktury se jedná o přípustné využití. V případě navrženého bydlení se vlastní stavby nachází v
zastavitelné  ploše  pro  bydlení.  Dále  bylo  upuštěno  od  záměru  zahrnutí  pozemků  parc.  č.  455,  456,  457  do
zastavitelné plochy bydlení.

V souvislosti s řešením územní studie se navrhuje následující doporučení na provedení změny v UP Zubří v rámci
další aktualizace územního plánu:

●  úprava  rozsahu zastavitelné  funkční  plochy  bydlení  individuálního  BI č.  2  ve  střetu  s  přijatým řešením dle
výsledku územní studie na návrhové funkční plochy bydlení individuálního, dopravy, sídelní a veřejné zeleně

● úprava rozsahu stabilizované  funkční plochy  zemědělské Z ve střetu s přijatým řešením dle výsledku územní
studie na návrhové funkční plochy bydlení individuálního, dopravy, sídelní a veřejné zeleně
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datum 30.12.2021

str. 1/2

Návrh záchytné nádrže

k.ú. Zubří, ORP Rožnov p. Radhoštěm, kraj Zlínský

akce: US Zubří

nadmořská výška: do 400 m n.m. (360 – 380 mn.m.) 151 l/s.ha

Pro výpočet byla použitá intenzita návrhového deště,  periodicity 0,2

Roční úhrn srážek 760 mm

Intenzita deště při periodicitě 0,2

5 15 30 60 120 480 720 4320

363 213 132 78,5 45,5 17,01 11,8 3,3

Odvodněná plocha

redukovaný průmět odvodněné plochy

půdorysný průmět odvodňované plochy dle druhu

ψ součinitel odtoku srážkových povrchových vod

úsek okrsek průtok Q

(m2) (m2) (l/s.ha) (l/s) (l/15 min)  (m3)

1 O1 5385,1 0,9 4846,59 213 103,23 92909,13 92,91

2 1579 1421,10 30,27 27242,49

3 O2 882,75 0,9 794,48 16,92 15230,09

4 357,5 321,75 6,85 6167,95

celkem O2 2819,25 2537,33 48640,52 48,64

5 701,25 631,13 13,44 12098,67

6 O3 237,3 0,9 213,57 4,55 4094,14

7 657,25 591,53 12,60 11339,53

celkem O3 1595,8 1436,22 27532,34 27,53

8 644,05 579,65 12,35 11111,79

9 O4 594,55 0,9 535,10 11,40 10257,77

10 299,75 269,78 5,75 5171,59

celkem O4 1538,35 1384,515 26541,15 26,54

suma 15753,55 10204,65 217,36 195623,14 195,62

Návrh záchytné nádrže s periodicitou 0,2

objem záchytné nádrže γ odtokový součinitel

Vs specifický objem záchytné nádrže (m3/ha)

Ared redukovaná ploch povodí (m2)

specifický objem

qc intenzita deště (l/s.ha)

tc doba trvání deště (min)

td doba dotoku vody stokovým systémem

doba trvání 
deště (min)

intenzita 
deště (l/s.ha)

A
red

 = ∑ A*ψ A
red

 

A
i

odvodňovaná 
plocha A

souč. 
redukce

redukovaná 
plocha Ared

intenzita 
deště

objem 
15min deště

min. 
retenční 
objem

Vd= γ x Vs x Ared

Vs= 0,06 x qc x tc – 0,06 x qo x [tc + td x (1- qo/qc)]
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tp doba povrchového odtoku (min)

qo specifický odtok z  nádrže (l/s.ha)

Qo odtok z nádrže (l/s.ha)

celkový objem 

okrsek O1 O2 O3 O4

intenzita deště qc (l/s.ha) 213 213 213

plocha povodí A (ha) 0,28 0,16 0,15

regulovaná plocha povodí Ared (ha) 0,25 0,14 0,14

opravný součinitel γ 1,48 1,48 1,48

regulovaný odtok z nádrže Qo (l/s.ha) 3 3 3

doba trvání deště tc ( min) 15 15 15

doba dotoku vody stokovým systémem td ( min) 15 15 15

specifický odtok z nádrže qo (l/s.ha) 11,823 20,888 21,668

specifický objem Vs (m3/ha) 171,01 155,94 154,68

celkový objem V (m3) 43,390 22,397 21,416

objem záchytné nádrže Vd (m3) 64,218 33,148 31,695

VN1 VN2 VN3

navrhovaný retenční objem při plnění 0,9 m3 71,35 36,83 35,22

navrhovaná výška vodní hladiny m 1 1 1

navrhovaná hloubka nádrže m 1,5 1,5 1,5

navrhovaný rozměr nádrže v úrovni hladiny m 8x10 6x7 6x6

specifický odtok z nádrže do vodoteče po 
dobu trvání deště

qo= Qo/Ared

V= Vs x Ared
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Návrh plošného zemního vsakovacího tělesa

k.ú. Zubří, ORP Rožnov p. Radhoštěm, kraj Zlínský

akce: US Zubří – objekt RD

nadmořská výška: do 400 m n.m. (360 – 380 mn.m.)

Pro výpočet byla použitá intenzita návrhového deště,  periodicity 0,5 151 l/s.ha

Roční úhrn srážek 760 mm

Odvodněná plocha

redukovaný průmět odvodněné plochy

půdorysný průmět odvodňované plochy dle druhu

ψ součinitel odtoku srážkových povrchových vod

Typ plochy sklon

ψ m2 m2

střecha s nepropustnou vrstvou 45 st. 1 200 200

střecha s ext. vegetační zelení (přístavba RD) 2 st. 0,3 50 15

zpevněné plochy (dlažba) 0 50 0

celkem m2 215

Akumulační objem

Ared odvodňovaná plocha

i intenzita deště hd úhrn srážek (mm)

Tc doba trvání d (mm/hod)

min 5 15 60 120 480 den 3 dny

mm 12 21 29 35 49 55 85

intenzita deště mm/hod 144 84 29 17,5 6,125 2,292 1,181

Akumulační objem m3 m3 2,580 4,515 6,235 7,525 10,535 11,825 18,275

Návrh – akumulační objem nádrže (m3) 5 18

Retenční objem

výpočet potřebného retenčního objemu zasakovacího systému pro úhrny srážek dle normy ČSN 75 9010

f souč. bezpečnosti vsaku ( 2 a více) 1

koef. vsaku (m/s), jíl 1E-06

plocha propustného dna vsakovacího zařízení (m2)

vsakovací objem rostlé zeminy (m3)

doba trvání srážky (min)

A
red

 = ∑ A*ψ A
red

 

A
i

odtokový 
souč.

odvodňov
aná 

plocha

redukova
ná 

plocha

V = ∑ Ared*i

i=hd/Tc

doba trvání deště T
C

návrhové úhrny srážek h
d

Je uvažováno s akumulací srážkových vod v akumulačních nádrží o využitelném objemu 5 m3 pro splachování 
WC, praní. Nádrž bude mít přepad do vsakovacího zařízení.

V
VZ

 = V – 1/f * k
v
*A

VSAK
 *T

C
*60

k
v

A
VSAK

V
VSAK

T
C

Avsak = Ared / (3600*1000*kv/f*i - 1)
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min 5 15 60 120 480 1440 4320

vsakovací plocha Avsak m2 0,416 0,713 2,079 3,468 10,214 29,655 66,154

objem vsakovaných srážek terénem Vvsak m3 0,0001247 0,000642 0,00749 0,024968 0,29416 2,56221 0,0074855

m3 2,580 4,514 6,228 7,500 10,241 9,263 -18,268

Návrh – retenční objem Vvz (m3) 10

Vsakovací zařízení

výpočet potřebného retenčního objemu zasakovacího zařízení vysypaného štěrkem

Vvz retenční objem vsakovacího zařízení

m pórovitost nebo retenční schopnost 

hrubý písek / štěrk 2-20mm 0,3

min 5 15 60 120 480 1440 4320

retenční objem zasakovacího zařízení W m3 8,600 15,048 20,758 25,000 34,136 30,876 -60,892

Návrh – retenční objem W zemního filtru vysypaného štěrkem (m3) 33,33

vsakovací pole vysypané štěrkem

Avz plocha vsakovacího zařízení (m2) 40

mocnost vrstvy m m 0,833 1,00

doba prázdnění vsakovacího zařízení

max. doba 72 hod

hod VYHOVUJE 72 > 69,44

Návrh vsakovacího tělesa

zemní filtr plochy min. 40 m2 se štěrkovým polštářem mocnosti min. 1 m

doba trvání deště T
C

retenční objem V
VZ

W= V
VZ

 / m

doba trvání deště T
C

m = W / Avz

m = f * Vvz / Avz * kv


