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A. TEXTOVÁ ČÁST 

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A.1.1. NÁZEV DOKUMENTACE 

§ Územní studie 2., Dolní Bečva - lokalita BI 49, P* 120 a SO 149 

A.1.2. OBJEDNATEL, POŘIZOVATEL 

Objednatel:  
§ Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva č. p. 340, 756 55 Dolní Bečva, IČ: 00303747 

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

756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271 

A.1.3. PROJEKTANT 

Zhotovitel: 
§ Ing. arch. Pavel Pazdziora, Úzká 317, 742 58 Příbor, IČ: 60016795 

Zodpovědný projektant:  
§ Ing. arch. Pavel Pazdziora, autorizovaný architekt ČKA č. 02717, VP: autorizace 

se všeobecnou působností (A.0) 

A.1.4. DŮVODY PRO POŘÍZENÍ DOKUMENTACE 

§ Pořízení územní studie „Dolní Bečva - lokalita BI 49, P*120, SO 149“ vychází 
z požadavku Územního plánu Dolní Bečva, vydaného dne 18.09.2012, který nabyl 
účinnosti 03.10.2012, a který stanoví pro tuto plochu zpracování „Územní studie 2.“ 
pro prověření změn jejího využití jako podmínku pro rozhodování. Důvodem pořízení 
územní studie je potřeba stanovení jednotné urbanistické koncepce, podmínek a 
regulačních prvku pro další rozvoj v této lokalitě. 

§ Účelem územní studie je dosáhnout co nejefektivnějšího využití plochy BI 49, P*120 a 
SO 149 prostřednictvím návrhu umístění zástavby v lokalitě BI 49, P*120, SO 149 
na jednotlivých pozemcích, řešení příjezdu k těmto pozemkům a úpravou parcelace 
v případě, že při zachování současné parcelace nebude možné přístup k jednotlivým 
pozemkům zajistit. Součástí řešení bude návrh napojení pozemku na inženýrské sítě. 

§ Po zpracování územní studie budou data vložena do evidence územně plánovací 
činnosti. Studie bude podkladem pro změnu územně plánovací dokumentace Dolní 
Bečva a pro další rozhodování v území. Termín vložení dat o pořízení územní studie byl 
pro územní studii stanoven platným územním plánem Dolní Bečva na 31.12.2015, až 
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do září 2015 však nevznikla reálná potřeba řešení této plochy. O pořízení územní studie 
obec požádala až dne 02.10.2015. Podmínka pořízení územní studie „Dolní Bečva - 
lokalita BI 49, P*120 a SO 149“ zanikla dne 31.12.2015 marným uplynutím lhůty 
pro vložení dat do evidence územně plánovací činnosti. 

§ Pořizovatel doporučil obci pořízení územní studie v této ploše, případně alespoň v části 
plochy tak, aby byla do budoucna zajištěna dopravní obslužnost všech pozemků a 
rovněž zajištěna možnost napojení pozemku na technickou infrastrukturu.  

A.1.5. MÍSTO LOKALITY  

§ Katastrální území: Dolní Bečva 
§ Obec s rozšířenou působností: Rožnov pod Radhoštěm 
§ Kraj: Zlínský  
§ Řešené území, pro které je pořizována územní studie, je vymezeno v Územním plánu 

Dolní Bečva jako lokalita BI 49, P* 120 a SO 149. Celková rozloha této lokality je 5,93 ha. 
Funkční využití plochy dle platného ÚP je BI – Plochy bydlení – bydlení individuální, SO - 
Plochy smíšeného využití – plochy smíšené obytné a P* - Plochy veřejných prostranství. 

§ Situační schéma širších vztahů 

A.2. PRŮZKUMY A ROZBORY  

A.2.1. PODKLADY (VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA) 

§ Územní plán Dolní Bečva 
§ Datové vrstvy ÚAP a územního plánu  
§ Ortofotomapa řešeného území 
§ Katastrální mapa řešeného území 
§ Grafické podklady poskytnuté Obcí Dolní Bečva 
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§ Průzkumy zpracované projektantem 
§ Stanoviska správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy 
§ Pokyny objednatele k úpravám studie předávané v průběhu zpracování studie 
§ Závěry z projednání územní studie s veřejností  
§ Projednání s pořizovatelem, obcí a vlastníky pozemků 

A.2.2. ÚDAJE O VYDANÉ ÚPD 

Obec Dolní Bečva má platný Územní plán Dolní Bečva, který zastupitelstvo obce vydalo 
na svém zasedání dne 17.09.2012. Veřejná vyhláška oznamující jeho vydání byla vyvěšena 
18.09.2012. Územní plán nabyl účinnosti 03.10.2012. 

A.2.3. ÚDAJE O SOULADU ZÁMĚRU S ÚPD 

Předmětné pozemky v k. ú. Dolní Bečva jsou dle ÚP Dolní Bečva zahrnuty do zastavitelné 
plochy č. 49 BI – Plochy bydlení – bydlení individuální, č. 120 - P* - Plochy veřejných 
prostranství a č. 149 - SO – Plochy smíšeného využití – plochy smíšené obytné. Současně 
jsou zahrnuty do ploch, kde změny funkčního využití má prověřit územní studie.  
Dle Územního plánu Dolní Bečva se nacházejí v ploše s rozdílným způsobem využití – 
plocha bydlení – bydlení individuální, kde je mj. definováno: 

BI – Plochy bydlení – bydlení individuální 
BI PLOCHY BYDLENÍ - BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ 

Hlavní využití 
§ bydlení v rodinných domech 
Přípustné využití 
§ související dopravní a technická infrastruktura 
§ veřejná prostranství 
§ související občanské vybavení 
§ nerušící výroba a služby, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení  

ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto 
vymezené ploše 

Nepřípustné využití 
§ využití, které je v rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 
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Podmíněně přípustné využití 
§ stavby obchodního prodeje, které nemají výměru větší než 1 000 m2 
§ stavby pro bydlení v plochách č. 6, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 35, 41, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 

60 a 147, jestliže budou v dalším stupni projektové přípravy posouzeny a bude 
prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hygienické limity hluku v chráněných 
vnitřních i venkovních prostorech  

§ stavby pro bydlení v plochách č. 49, 51 a 52, jestliže bude v dalším stupni projektové 
přípravy prokázáno, že předmětné plochy nejsou nadměrně ovlivněny hlukem z plochy 
výroby a nebudou překročeny max. přípustné hygienické limity hluku v chráněných 
vnitřních i venkovních prostorech 

§ stavby pro bydlení v plochách č. 43, 44, 48 a 60, jestliže nebudou mít podzemní podlaží 
a úroveň 1. nadzemního podlaží bude nad úrovní záplavového území Q100 

§ stavby v plochách č. 43, 49, pokud jsou v souladu s hlavním a přípustným využitím a 
současně pro ně bude v dalším stupni projektové přípravy doloženo zajištění podmínek 
ochrany přírodně cenné lokality 

Podmínky prostorového uspořádání  
§ maximální výšková hladina rodinných domů v zastavěném území se stanovuje tak, aby 

respektovala maximální výškovou hladinu stávající okolní zástavby 
à Navrhovaný záměr je v souladu s funkčním využitím hlavním dle ÚP vzhledem k tomu, že 

jsou navrhovány rodinné domy. 
à Navrhovaný záměr je rovněž v souladu s funkčním využitím přípustným dle ÚP vzhledem 

k tomu, že jsou navrhována veřejná prostranství a související dopravní a technická 
infrastruktura. 

à Navrhovaný záměr se netýká nepřípustného využití. 
à V souladu s podmínkami podmíněně přípustného využití budou stavby 

pro bydlení v ploše č. 49, jestliže bude v dalším stupni projektové přípravy prokázáno, že 
předmětné plochy nejsou nadměrně ovlivněny hlukem z plochy výroby a nebudou 
překročeny max. přípustné hygienické limity hluku v chráněných vnitřních i venkovních 
prostorech. Dále pro stavby v ploše č. 49, pokud jsou v souladu s hlavním a přípustným 
využitím (viz výše), bude v dalším stupni projektové přípravy doloženo zajištění 
podmínek ochrany přírodně cenné lokality. 

P* - Plochy veřejných prostranství  
P* PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

Hlavní využití 
§ veřejná prostranství  
Přípustné využití 
§ související dopravní a technická infrastruktura  
§ občanské vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství 
§ zeleň 
Nepřípustné využití 
§ využití, které je v rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 
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Podmíněně přípustné využití 
§ stavby v ploše č. 120, pokud jsou v souladu s hlavním a přípustným využitím a 

současně pro ně bude v dalším stupni projektové přípravy doloženo zajištění podmínek 
ochrany přírodně cenné lokality 

à Navrhovaný záměr je v souladu s funkčním využitím hlavním dle ÚP vzhledem k tomu, že 
jsou navrhována veřejná prostranství. 

à Navrhovaný záměr je rovněž v souladu s funkčním využitím přípustným dle ÚP vzhledem 
k tomu, že je navrhována související dopravní a technická infrastruktura. 

à Navrhovaný záměr se netýká nepřípustného využití. 
à V souladu s podmínkami podmíněně přípustného využití pro stavby v ploše č. 120, pokud 

jsou v souladu s hlavním a přípustným využitím (viz výše), bude v dalším stupni 
projektové přípravy doloženo zajištění podmínek ochrany přírodně cenné lokality. 

SO – Plochy smíšeného využití – plochy smíšené obytné 
SO PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

Hlavní využití 
§ smíšené bydlení, rekreace a občanské vybavení 
Přípustné využití 
§ nerušící výroba, služby a zemědělství, které svým provozováním a technickým 

zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí 
souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území 

§ veřejná prostranství  
§ související dopravní a technická infrastruktura 
Nepřípustné využití 
§ využití, které je v rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, 

snižující kvalitu prostředí v této ploše, například pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké 
strojírenství, asanační služby 

Podmíněně přípustné využití 
§ stavby pro bydlení v ploše č. 128, jestliže budou v dalším stupni projektové přípravy 

posouzeny a bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hygienické limity 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech  

§ stavby v ploše č. 149, pokud jsou v souladu s hlavním a přípustným využitím a 
současně pro ně bude v dalším stupni projektové přípravy doloženo zajištění podmínek 
ochrany přírodně cenné lokality 

à Navrhovaný záměr je v souladu s funkčním využitím hlavním dle ÚP vzhledem k tomu, že 
jsou navrhovány rodinné domy. 

à Navrhovaný záměr je rovněž v souladu s funkčním využitím přípustným dle ÚP vzhledem 
k tomu, že jsou navrhována veřejná prostranství a související dopravní a technická 
infrastruktura. 

à Navrhovaný záměr se netýká nepřípustného využití. 
à V souladu s podmínkami podmíněně přípustného využití pro stavby v ploše č. 149, pokud 

jsou v souladu s hlavním a přípustným využitím (viz výše), bude v dalším stupni 
projektové přípravy doloženo zajištění podmínek ochrany přírodně cenné lokality. 
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A.2.4. POLOHA V OBCI, ŠIRŠÍ VZTAHY 

Řešené území zahrnuje zastavitelné plochy BI 49, P* 120 a SO 149 vymezené v Územním 
plánu Dolní Bečva.  
Jedná se o území o rozloze cca 6 ha situované v k. ú. Dolní Bečva severně od silnice I/35, 
ve vzdálenosti cca 800 m východně od centra obce. 
Na jihu, jihozápadě a částečně také na západě je řešené území ohraničeno zástavbou 
rodinných domů podél místní komunikace a podél silnice I. třídy I/35, na východě je 
ohraničeno místní komunikací, která sousedí s plochou zeleně a dále plochou výroby 
(v ploše jsou umístěny haly kovovýroby). Severní strana řešeného území sousedí 
s nezastavěnými zemědělskými pozemky. 

A.2.5. CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území zahrnuje celou zastavitelnou plochu BI 49, plochu P*120 a plochu SO 149. 
Uvedené plochy jsou v platném ÚP Dolní Bečva zahrnuty do ploch zastavitelných. Řešené 
území je tvořeno převážně pozemky se zemědělským využitím – druh pozemků trvalý travní 
porost, v malé míře orná půda a ostatní plocha. Pozemky leží v návaznosti na rozptýlenou 
zástavbu rodinných domů a jsou většinou zatravněné, svažité jihozápadním směrem. 
V současné době je pouze malá část pozemků oplocena a využívána jako zahrady se 
vzrostlými ovocnými stromy, převažující větší část pozemků není oplocena a nenachází se 
na nich žádné nadzemní objekty. Středová část území navazuje na stávající rodinný dům 
soukromého zemědělce a je využívána k zemědělským účelům. 
Celkově se jedná o klidnou lokalitu, která je vhodná i svou polohou poblíž centra obce 
k rodinnému bydlení. Východní část lokality však může být ohrožována hlukem z blízkých 
výrobních hal. 

A.2.6. STÁVAJÍCÍ STAV  

Lokality BI 49, P* 120 a SO 149 o rozloze cca 6 ha jsou situovány v k. ú. Dolní Bečva 
severně od silnice I. třídy I/35. Řešené území je ohraničeno na jihu, jihozápadě a částečně 
také na západě zástavbou rodinných domů podél místní komunikace a podél silnice I. třídy 
I/35, na východě pak místní komunikací, která sousedí s plochou zeleně a plochou výroby. 
Severní strana řešeného území sousedí s nezastavěnými zemědělskými pozemky. 
Širší okolí řešeného území zahrnuje více druhů funkčního využití, převážně se jedná 
o bydlení v rodinných domech, výrobní funkci a volnou zemědělskou krajinu. Okolní zástavba 
rodinných domů je maximálně dvoupodlažní, vesnického typu. 
Řešené území je dopravně velmi dobře dostupné z centra obce po silnici I. třídy I/35, 
na kterou navazuje síť místních komunikací. Místní komunikace podél zástavby rodinných 
domů na východě a také na západě území jsou hlavní dvě vstupní komunikace do území. 
Jeden z navržených pozemků rodinných domů je přístupný z komunikace napojené na silnici 
I. třídy I/35 ve středové části řešeného území. 

STÁVAJÍCÍ STAV - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

§ V dosahu řešeného území je situován vodovodní řad, který je v majetku obce Dolní 
Bečva a ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Trasa vodovodního 
řadu je vedena podél silnice I. třídy I/35 a dále pokračuje podél místních komunikací. 
Západní část řešeného území je možné napojit na vodovodní řad podél silnice I/35, 
východní část na vodovodní řad, který vede kolem místní komunikace obcházející 
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výrobní areál situovaný východně od řešeného území (trasa tohoto řadu není vedena 
v přímé návaznosti na řešené území). 
- Ochranné pásmo je stanoveno v § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a je vymezeno vodorovnou 
vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 1,5 m na každou stranu. 

§ V dosahu řešeného území je situován STL plynovod, jehož provozovatelem je 
GasNet s.r.o. Plynovodní řad je veden podél silnice I. třídy I/35, dále dvěma směry podél 
místních komunikací. Jeden z plynovodních řadů vede kolem komunikace na západě 
řešeného území, druhý vede kolem místní komunikace obcházející výrobní areál 
situovaný východně od řešeného území (trasa tohoto řadu není vedena v přímé 
návaznosti na řešené území). 
- Ochranné pásmo dle § 68 odst. 3) zákona č. 458/2000 Sb. zákona o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon) činí u STL plynovodu 1 m na obě strany od půdorysu 
plynovodu. 

§ Východní část řešeného území protíná nadzemní vedení elektro VN, které je umístěno 
na sloupech a zakončeno v trafostanici v sousedství jihovýchodní hranice území.  
- Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 

Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a 
o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
Ochranné pásmo nadzemního vedení činí od krajního vodiče vedení na obě jeho 
strany u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně - pro vodiče bez izolace 7 m (resp. 10 m 
u zařízení postaveného do 31.12.1994).  

§ V blízkosti západní části území je na sloupech umístěno nadzemní vedení elektro NN, 
trasa nadzemního vedení NN zasahuje také jižní část řešeného území v místě plochy 
SO 149. Provozovatelem vedení elektro je ČEZ Distribuce, a.s.  
- Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a 

vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky činí 1 metr po obou stranách krajního 
kabelu kabelové trasy. Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není 
chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce 
v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. 

§ Západní část řešeného území protíná paprsek radioreléové trasy. 
§ Východní část řešeného území protíná paprsek radiové sítě společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 
- Ochranné pásmo je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách 

radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 
zařízení. Při projektování stavby, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m 
nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, 
konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení 
takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS.  

§ V blízkosti řešeného území je také situováno (v souběhu s vedením elektro NN) vedení 
sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s.  
- Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno 
rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK. 
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STÁVAJÍCÍ STAV – DOTČENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ OCHRANNÝMI PÁSMY 

§ Na jihozápadním okraji od řešeného území se nachází silniční ochranné pásmo silnice 
I. třídy I/35 – vzdálenost 50 m od osy stávající silnice I/35. Tímto ochranným pásmem 
však nejsou dotčeny plochy určené touto územní studií k zástavbě. K základním 
podmínkám využití návrhových lokalit v k. ú. Dolní Bečva se již vyjádřila organizační 
složka Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 54 
Brno v rámci veřejného projednání ÚP Dolní Bečva, svým dopisem 
č. j. 002381/11300/2012 ze dne 18.06.2012, z něhož vyplývají lokality, které musejí být 
posouzeny z hlediska vlivů z provozu dopravy (zejména hlukem a vibracemi). Předmětné 
plochy BI 49 ani SO 149 nejsou do výčtu lokalit nutných k posouzení zahrnuty, jelikož 
nejsou dotčeny silničním ochranným pásmem silnice I. třídy I/35. 

A.2.7. SEZNAM PROBLÉMŮ A OKRUHŮ K ŘEŠENÍ 

Při provádění průzkumů a rozborů řešeného území přímo v terénu a dále při konzultaci 
s jednotlivými správci inženýrských sítí a s objednatelem studie bylo stanoveno několik 
problémů a okruhů k řešení, které si tato územní studie ukládá za cíl vyřešit: 
§ parcelace území, 
§ návrh veřejných prostranství, 
§ návrh technické a dopravní infrastruktury, 
§ limity území, 
§ nakládání s vodami, 
§ prostorová regulace, 
§ sousedící výrobní areál. 

A.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

A.3.1. NÁVRH URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ 

Územní studie je zpracována na základě „Zadání územní studie“, které vypracoval Odbor 
výstavby a územního plánování Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a na základě 
požadavků vznesených Obcí Dolní Bečva. Následně byla upravena dle připomínek 
dotčených orgánů a organizací a dokončena na základě závěrů z veřejného projednání 
s obcí, pořizovatelem a vlastníky pozemků v lokalitě.  
Zástavby lokality je členěna na 3 urbanisticky nezávislé části – západní, středová a 
východní. Je navržena kombinace hnízdové a liniové zástavby vhodně respektující 
rozptýlený charakter okolní zástavby (širší okolí řešeného území je tvořeno převážné 
zástavbou rodinných domů vesnického typu). Urbanistické řešení zástavby je navrženo jako 
rozptýlená zástavba v maximálním možném využití plochy v souladu se zadáním územní 
studie tak, aby zástavba svým charakterem nenarušila strukturu a měřítko okolí. Nově 
vzniklý urbanistický celek tvoří sice samostatné útvary, svou prostorovou strukturou se však 
orientují na své okolí. Urbanistické řešení mj. vychází z vlastnických vztahů k jednotlivým 
pozemkům, tvary a výměry vymezených pozemků rodinných domů v co největší míře 
respektují stávající parcelaci. Plošné výměry jednotlivých pozemků jsou cca od 800 m2 
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do 2.240 m2 (v souladu se zadáním Územní studie). Navrhovaná parcelace území respektuje 
v maximální možné míře stávající pozemky. Územní studií je stanovena uliční čára zástavby, 
která stanovuje min. vzdálenost průčelí stavby RD od hrany veřejného prostranství, tato 
vzdálenost činí min. 6,0 m. V místech, kde vzdálenost 6 m koliduje s ochranným pásmem 
nadzemního vedení elektro VN, uliční čára kopíruje hranici ochranného pásma, viz B.03 
Hlavní výkres. Dále se stanovuje linie oplocení pozemků rodinných domů ve směru 
od stávající či navržené komunikace, která činí min. 1,5 m, viz B.03 Hlavní výkres. Funkční 
využití ploch dle platného ÚP Dolní Bečva se nemění. Jednotlivé druhy funkčního využití jsou 
touto územní studií respektovány formou hlavního nebo přípustného využití dle části 
F. textové části ÚP Dolní Bečva. 

ČLENĚNÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
§ Západní část zahrnuje 4 samostatné části území (na výkresech označených A – D): 

- Část A je pojednána jako hnízdová zástavba se 4 pozemky rodinných domů. Plošné 
výměry jednotlivých pozemků jsou od cca 800 m2 do 1.050 m2. 

- Část B je pojednána jako liniová zástavba se 4 pozemky rodinných domů podél 
stávající místní komunikace. Plošné výměry jednotlivých pozemků jsou od cca 940 m2 
do 1.500 m2. 

- Část C je pojednána jako liniová zástavba s 8 pozemky rodinných domů podél 
navržené účelové komunikace. Plošné výměry jednotlivých pozemků jsou 
od cca 950 m2 do 2.240 m2. 

- Část D je 1 pozemek rodinného domu podél stávající účelové komunikace a 
3 pozemky se stávajícím využitím pro zemědělské účely, jejichž využití se územní 
studií nemění. Plošná výměra pozemku pro RD je 1.805 m2. 

§ Středová část zahrnuje 1 samostatnou část území (na výkresech označenou E): 
- Část E zahrnuje pozemky se stávajícím využitím pro zemědělské účely, jejichž využití 

se územní studií nemění.  
§ Východní část zahrnuje 2 samostatné části území (na výkresech označených F a G): 

- Část F je pojednána jako liniová zástavba s 6 pozemky rodinných domů podél 
navržené účelové komunikace. Plošné výměry jednotlivých pozemků jsou 
od cca 1.020 m2 do 1.300 m2. 

- Část G je pojednána jako liniová zástavba s 8 pozemky rodinných domů podél 
stávající místní komunikace. Plošné výměry jednotlivých pozemků jsou 
od cca 1.060 m2 do 1.300 m2. 

BILANCE PLOCH – NÁVRH 

Celkové shrnutí výměr lokality: 

Využití Účel Výměra celkem 
(m2) 

Plochy bydlení Pozemky RD  37 823,65 

Plochy komunikací Účelové veřejně přístupné komunikace, 
chodníky (místní komunikace IV. třídy) 2 160,63 

Plochy stávajícího využití  Nemění se 18 353,22 
Plochy veřejných 
prostranství Veřejná zeleň 2 029,73 

Technická infrastruktura Trafostanice 28,78 

Celkem 60 396,01 
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BILANCE POČTU BYTŮ - NÁVRH 

Bilance počtu obyvatel (EO) a bytů: 
Lokalita  Návrh - počet objektů 

RD = počet bytů 
Počet EO / byt Celkový počet EO 

BI 49 + SO 149 31 4 124 

VÝPIS PLOCH – NÁVRH 

Funkční využití ploch dle platného ÚP se nemění, viz sloupec "Funkční využití" v tabulce 
níže. 
Druhy funkčního využití v řešeném území: 
    - BI - plochy bydlení - bydlení individuální 
    - SO - plochy smíšeného využití - plochy smíšené obytné 
    - P* - plochy veřejných prostranství 
 

Využití Ozn. Účel Funkční 
využití 

Výměra (m2) 

Plochy bydlení B.01 Pozemek RD BI 1 051,69 

B.02 Pozemek RD BI 803,37 

B.03 Pozemek RD BI 884,11 

B.04 Pozemek RD BI 924,16 

B.05 Pozemek RD BI 942,00 

B.06 Pozemek RD BI 942,00 

B.07 Pozemek RD BI 1 523,75 

B.08 Pozemek RD BI 1 456,30 

B.09 Pozemek RD BI 2 240,46 

B.10 Pozemek RD BI 1 804,92 

B.11 Pozemek RD BI 1 568,99 

B.12 Pozemek RD SO 1 416,53 

B.13 Pozemek RD BI 1 698,64 

B.14 Pozemek RD BI 952,43 

B.15 Pozemek RD BI 980,45 

B.16 Pozemek RD BI 1 102,01 

B.17 Pozemek RD BI 979,07 

B.18 Pozemek RD BI 1 122,40 

B.19 Pozemek RD BI 1 213,01 

B.20 Pozemek RD BI 1 025,62 

B.21 Pozemek RD BI 1 250,32 

B.22 Pozemek RD BI 1 234,09 



ING. ARCH. PAVEL PAZDZIORA 

 
ÚZEMNÍ STUDIE 2., DOLNÍ BEČVA - LOKALITA BI 49, P* 120 A SO 149 § A. TEXTOVÁ ČÁST 

- 13 - 

B.23 Pozemek RD BI 1 146,79 

B.24 Pozemek RD BI 1 322,79 

B.25 Pozemek RD BI 1 271,91 

B.26 Pozemek RD BI 1 287,48 
B.27 Pozemek RD BI 1 063,85 
B.28 Pozemek RD BI 1 143,88 
B.29 Pozemek RD BI 1 176,85 
B.30 Pozemek RD BI 1 103,14 
B.31 Pozemek RD BI 1 190,64 

Celkem 37 823,65 
  

Plochy komunikací K.01 Komunikace, chodníky BI 163,44 

K.02 Komunikace, chodníky BI, SO 814,05 

K.03 Komunikace, chodníky BI, P* 1 183,14 

Celkem 2 160,63 
 

Plochy stávajícího 
využití 

  

S.01 Nemění se BI 202,74 

S.02 Nemění se BI 1 680,46 

S.03 Nemění se BI 1 065,92 

S.04 Nemění se BI 1 550,53 

S.05 Nemění se BI, SO 13 853,57 

Celkem 18 353,22 
 

Plochy veřejných 
prostranství 

V.01 Veřejná zeleň BI 73,32 

V.02 Veřejná zeleň BI 71,21 

V.03 Veřejná zeleň BI 42,51 

V.04 Veřejná zeleň BI 100,33 

V.05 Veřejná zeleň BI 212,39 

V.06 Veřejná zeleň BI 105,72 

V.07 Veřejná zeleň BI 40,46 

V.08 Veřejná zeleň BI, SO 28,87 

V.09 Veřejná zeleň BI 22,75 

V.10 Veřejná zeleň BI 46,18 

V.11 Veřejná zeleň BI 28,63 

V.12 Veřejná zeleň BI 37,21 

V.13 Veřejná zeleň BI, P* 107,51 
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V.14 Veřejná zeleň P* 124,63 

V.15 Veřejná zeleň P* 138,79 

V.16 Veřejná zeleň P* 94,31 

V.17 Veřejná zeleň P* 109,61 

V.18 Veřejná zeleň P* 54,50 

V.19 Veřejná zeleň P* 69,95 

V.20 Veřejná zeleň P* 85,65 

V.21 Veřejná zeleň P* 103,19 

V.22 Veřejná zeleň P* 332,01 

Celkem 2 029,73 
 

Technická 
infrastruktura  

T.01 Trafostanice BI 28,78 

Celkem 28,78 

A.3.2. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

A.3.2.1 SHRNUTÍ 

Výkresy č. B.03 - Hlavní výkres, B.04 Technická infrastruktura a B.05 Dopravní infrastruktura 
stanovují podmínky pro využití území. Ve výkresech je zakresleno členění ploch na veřejné 
(veřejná prostranství) a neveřejné (pozemky rodinných domů). Dále je navržena skladba 
veřejných prostranství – šířky a počet dopravních pruhů komunikací, komunikace pro pěší – 
chodníky a zelené pásy pro umístění navrhovaných inženýrských sítí. Je navržena plocha 
pro novou DTS trafostanici. Orientačně je navržena parcelace neveřejných ploch 
na jednotlivé pozemky budoucích RD včetně orientačního umístění RD, která respektuje 
limity v řešeném území. Na navržený počet RD jsou dimenzovány navrhované sítě. 

Závazné podmínky pro využití území jsou stanoveny územní studií:  
§ návrh funkčního využití území včetně bilance nárůstu počtu obyvatel v území; 
§ návrh veřejných prostranství pro komunikace, pro koridory stávajících inženýrských sítí a 

pro veřejnou zeleň dle ustanovení § 7 odst. 2) vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 (respektující limity 
v řešeném území); 

§ dopravní napojení lokality na stávající komunikace;  
§ uliční čára - stanovuje min. vzdálenost průčelí stavby RD od hrany veřejného 

prostranství, tato vzdálenost činí min. 6,0 m, pouze v místech, kde vzdálenost 6 m 
koliduje s ochranným pásmem nadzemního vedení elektro VN, uliční čára kopíruje 
hranici ochranného pásma, viz B.03 Hlavní výkres; 

§ linie oplocení pozemků rodinných domů ve směru od stávající či navržené komunikace, 
která činí min. 1,5 m, viz B.03 Hlavní výkres; 

§ výměry pozemků pro obytnou výstavbu (samostatné RD) o velikosti od cca 800 m2 
do 2 000 m2 (v Zadání územní studie je stanoveno min. 1 000 m2). 
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A.3.2.2 FUNKČNÍ PODMÍNKY  

Funkční podmínky jsou zakresleny v grafické části jako návrhové funkční plochy a jsou 
členěny dle vyhl. č. 501/2006 Sb. na plochy bydlení + smíšené obytné a plochy veřejných 
prostranství – viz. výkres č. B.03 - Hlavní výkres.  
 
FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH 
1. Plochy bydlení dle § 4 vyhl. č. 

501/2006 Sb. 
Plochy smíšené obytné dle § 8 vyhl. 
č. 501/2006 Sb. 

Rodinné domy 

2. Plochy veřejných prostranství 
dle § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb. 

Účelové veřejně přístupné komunikace 
Místní komunikace IV. třídy - chodníky 
Veřejná zeleň, zelený pás podél komunikací 

3. Plochy technické infrastruktury 
dle § 10 vyhl. č. 501/2006 Sb. 

Trafostanice 

A.3.2.3 PLOŠNÉ PODMÍNKY  

Plošné podmínky jsou zakresleny v grafické části: 
§ uliční čáry vymezují minimální vzdálenost zástavby od hranice veřejného prostranství, 

viz B.03 Hlavní výkres; 
§ stavební čáry se nevymezují;  
§ dále jsou stanoveny minimální vzájemné odstupy jednotlivých objektů. 
Plošné podmínky dále respektují bezpečnostní a ochranná pásma technické infrastruktury a 
rozhledová pole křižovatek navrhované dopravní infrastruktury (účelové veřejně přístupné 
komunikace s místní komunikací) při návrhové rychlosti do 50 km/hod. 
Výměra veřejných prostranství splňuje požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb.: "Pro každé dva 
hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, obč. vybavení anebo smíšené obytné se 
vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře 
nejméně 1000 m²; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace."  
»Splnění podmínky: pro cca 38.000 m2 = min. 1.900 m² » navrženo je cca 2.030 m². 

A.3.2.4 PROSTOROVÉ PODMÍNKY  

Nemění se podmínky stanovené v části F. textové části platného ÚP Dolní Bečva: 
"Maximální výšková hladina rodinných domů v zastavěném území se stanovuje tak, aby 
respektovala maximální výškovou hladinu stávající okolní zástavby." Tato podmínka týkající 
se výškové hladiny rodinných domů platí i pro návrhovou plochu, která je řešena touto 
územní studií a je vyznačena na výkrese B.03 Hlavní výkres jako plocha ohraničená 
uzavřenou linií „hranice řešeného území - plochy územní studie“. 
§ Vzhledem k tomu, že okolní zástavba rodinných domů má výškovou hladinu jedno 

podlaží a podkroví, nebo dvě nadzemní podlaží bez podkroví s šikmou střechou, nové 
rodinné domy musejí respektovat tuto výškovou hladinu. 

§ Nové oplocení pozemků rodinných domů ve směru od stávající či navržené komunikace 
bude realizováno ve vzdálenosti která činí min. 1,5 m od kraje pozemku komunikace, 
viz B.03 Hlavní výkres. 

Poznámka - Další prostorové podmínky pro řešené území nejsou stanoveny. 
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A.3.2.5 PODMÍNKY PRO REALIZACI VÝSTAVBY RD 

Stanovují se tyto podmínky pro realizaci výstavby rodinných domů v řešeném území: 
§ Před zahájením výstavby RD budou vybudovány přístupové komunikace, chodníky 

pro pěší a nezbytné inženýrské sítě (vodovod, elektro NN).  
§ Dále budou provedeny hydrogeologické posudky na jednotlivých pozemcích rodinných 

domů za účelem posouzení schopnosti vsakování půdy v souvislosti s řešením likvidace 
splaškových odpadních a dešťových vod (viz dále v textu). 

A.3.3. VYHODNOCENÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A OKRUHŮ  

Při vypracování územní studie byly vyřešeny problémy a okruhy stanovené při průzkumech a 
rozborech. Řešení je zapracováno do textové části a Hlavního výkresu. 

A.4. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

A.4.1. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Řešené území je dopravně velmi dobře dostupné z centra obce po silnici I. třídy I/35, 
na kterou navazuje síť místních komunikací. Místní komunikace podél zástavby rodinných 
domů na východě a také na západě území jsou hlavní dvě vstupní komunikace do území. 
Jeden z navržených pozemků rodinných domů bude přístupný ze stávající 
soukromé komunikace napojené na silnici I. třídy I/35 ve středové části řešeného území. 
Řešená lokalita se nachází v docházkové vzdálenosti od stanovišť zastávek linek autobusu 
situovaných přímo u silnice I/35.  

A.4.2. KOMUNIKACE 

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 

§ Část A – skupina domů na pozemcích B.01, B.02, B.03, a B.04 bude dopravně napojena 
samostatnou přístupovou komunikací a novým sjezdem vedoucím ze stávající místní 
komunikace lemující západní část lokality. Nově navržená komunikace bude 
jednopruhová obousměrná veřejně přístupná účelová komunikace. Pro její návrh byly 
přiměřeně použity parametry návrhových prvků platných pro místní komunikace funkční 
skupiny C podle ČSN 73 6110. Celková šířka veřejného prostranství s touto komunikací 
je v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, 
která požaduje min. 8,0 m. Šířka komunikace je navržena 3,5 m, podél komunikace jsou 
navrženy zelené pásy o šířce 2,25 m. Komunikace bude ukončena slepě. 

§ Část B – pozemky rodinných domů B.05, B.06, B.07 a 08 budou dopravně napojeny 
přímo ze stávající místní komunikace lemující západní část lokality. Napojeny budou 
novými sjezdy, šířka sjezdů je min. 3,5 m. 

§ Část C – skupina domů na pozemcích B.09, B.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16 a B.17 
bude dopravně napojena samostatnou přístupovou komunikací, která bude napojena 
na stávající místní komunikaci lemující západní část lokality. Nově navržená komunikace 
bude dvoupruhová veřejně přístupná účelová komunikace. Pro její návrh byly přiměřeně 
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použity parametry návrhových prvků platných pro místní komunikace funkční skupiny C 
podle ČSN 73 6110. Celková šířka veřejného prostranství s touto komunikací je 
v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, 
která požaduje min. 8,0 m. Šířka komunikace je navržena 4,5 m, podél komunikace je 
navržen zelený pás o šířce 1,75 m a chodník pro pěší rovněž o šířce 1,75 m. 
Komunikace bude ukončena úvraťovým obratištěm. Rodinné domy budou napojeny 
novými sjezdy, šířka sjezdů je min. 3,5 m. 

§ Část D – pozemek rodinného domu B.10 bude přístupný ze stávající soukromé 
komunikace, která je již napojena na silnici I. třídy I/35 stávajícím napojením. Z této 
soukromé komunikace jsou rovněž napojeny pozemky S.02, S.03 a S.04 se stávajícím 
využitím.  

§ Část E – jedná se o středovou část lokality, která je využívána k zemědělským účelům 
S.05 a nebude dotčena žádnými změnami ve využití území. Tato část lokality je nyní 
dopravně napojena stávající soukromou komunikací. 

§ Část F – skupina domů na pozemcích B.18, B.19, B.20, B.21, B.22 a B.23 bude 
dopravně napojena samostatnou přístupovou komunikací, která bude napojena 
na stávající místní komunikaci lemující východní část lokality. Nově navržená 
komunikace bude dvoupruhová veřejně přístupná účelová komunikace. Pro její návrh 
byly přiměřeně použity parametry návrhových prvků platných pro místní komunikace 
funkční skupiny C podle ČSN 73 6110. Celková šířka veřejného prostranství s touto 
komunikací je v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na využívání území, která požaduje min. 8,0 m. Šířka komunikace je navržena 4,5 m, 
podél komunikace je navržen zelený pás o šířce 1,75 m a chodník pro pěší rovněž 
o šířce 1,75 m. Komunikace bude ukončena úvraťovým obratištěm. Rodinné domy budou 
napojeny novými sjezdy, šířka sjezdů je min. 3,5 m. 

§ Část G – jednotlivé pozemky rodinných domů B.24, B.25, B.26, B.27, B.28, B.29, B.30 a 
B.31 budou dopravně napojeny přímo ze stávající místní komunikace lemující východní 
část lokality. Napojeny budou novými sjezdy, šířka sjezdů je min. 3,5 m. 

A.4.3. DOPRAVA V KLIDU 

V řešené lokalitě se vychází výhledově plošně ze stupně automobilizace 1 : 2. V území bude 
vybudováno 31 nových bytů v nových rodinných domech. Pro účely výpočtu se 
dle ČSN 73 6110 rozumí: 
§ parkovacím stáním plocha, která slouží k parkování vozidla např. po dobu nákupu, 

návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu, 
§ odstavným stáním plocha, která slouží k odstavení vozidla v místě bydliště nebo v místě 

sídla provozovatele vozidla po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. 
Z těchto údajů vychází výpočet potřeby odstavných stání na 31 stání, která budou 
realizována na pozemcích rodinných domů. 
Dále z těchto údajů vychází výpočet potřeby parkovacích stání na 31 stání ... N = 31 (P0) x 
1,00 (ka) x 1,00 (kp). Jsou navržena v rámci dostatečné šířky veřejných prostranství po celém 
území podél komunikace a nejsou samostatně vymezena. Podrobný návrh parkovacích stání 
bude předmětem dokumentace pro vydání územního rozhodnutí komunikací.  
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A.5. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

A.5.1. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

STAV 

V dosahu řešeného území je situován vodovodní řad, který je v majetku obce Dolní Bečva a 
ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Trasa vodovodního řadu je vedena 
podél silnice I. třídy I/35 a dále pokračuje podél místních komunikací. Západní část řešeného 
území je možné napojit na vodovodní řad podél silnice I/35, východní část na vodovodní řad, 
který vede kolem místní komunikace obcházející výrobní areál situovaný východně 
od řešeného území (trasa tohoto řadu není vedena v přímé návaznosti na řešené území). 
Dle vyjádření správce, firmy Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., Jasenická 1106, 755 11 
Vsetín, č. 751/2017 ze dne 29.03.2017 stávající vodovod z kapacitních důvodů neumožňuje 
rozšíření vodovodní sítě a napojení dalších odběratelů.  

NÁVRH 

Zásobování rodinných domů pitnou vodou do doby prodloužení vodovodního řadu 
do řešeného území bude možné vybudováním individuálních vodních zdrojů – kopaných či 
vrtaných studní. Jedná se o lokalitu zahrnující nově zastavitelné plochy, kde bude nutné 
dobudovat veřejný vodovodní řad. Proto vodoprávní úřad souhlasil s možností vybudování 
individuálních vodních zdrojů. Obec Dolní Bečva hodlá rovněž prodloužit vodovodní řad, 
který je v dosahu situován. Rada obce Dolní Bečva vzala na vědomí vyjádření k územní 
studii firmy Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. vydané pod č. 751/2017 dne 29.03.2017 
s tím, že stávající vodovod neumožňuje z kapacitních důvodů rozšíření vodovodní sítě a 
napojení budoucích odběratelů. Obec proto zahájila projekční přípravy na zkapacitnění 
vodovodu. Podrobněji viz Usnesení zn. 37/04/2017-RO-U z 37. zasedání rady obce 
konaného dne 24.04.2017. 
Návrh uvedený níže tedy předpokládá nejprve zkapacitnění vodovodu. Návrh také plně 
respektuje stávající trasy vodovodů, včetně jejich ochranného pásma (1,5 m od vnějšího líce 
stěny potrubí na každou stranu). 
Řešení zásobování vodou je navrženo v souladu s urbanistickou koncepcí, která dělí lokalitu 
na 2 samostatné části – západní a východní. Západní část bude zásobována pomocí nově 
navrženého vodovodu označeného jako větev A, který bude napojen na stávající vodovod 
situovaný podél silnice I. třídy I/35 (dále pokračuje podél místní komunikace obcházející 
výrobní areál situovaný východně od řešeného území). Na tento vodovod bude napojen i 
druhý vodovod označený jako větev B, který bude zásobovat vodou východní část lokality.  
Zásobování vodou podrobněji dle zásobování jednotlivých skupin domů: 

§ Část A – skupina domů na pozemcích B.01, B.02, B.03, a B.04. Rodinné domy 
budou napojeny na nově navržený vodovodní řad DN 80, uložený v zeleném pásu 
podél přístupové komunikace. Uvedený vodovodní řad bude napojen na stávající 
vodovodní řad situovaný podél komunikace I/35 jižně od řešeného území. 

§ Část B – rodinné domy B.05, B.06, B.07 a B.08. Rodinné domy budou napojeny 
na nový vodovodní řad – větev A samostatnými vodovodními přípojkami. 
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§ Část C – skupina domů na pozemcích B.09, B.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16 a 
B.17. Rodinné domy budou napojeny na nový vodovodní řad – větev A samostatnými 
vodovodními přípojkami. 

§ Část D – pozemek rodinného domu B.10 bude napojen samostatnou vodovodní 
přípojkou ze stávajícího vodovodního řadu, který je situován v souběhu silnice I. třídy 
I/35.  

§ Část E – jedná se o středovou část lokality, která je využívána k zemědělským 
účelům a nebude dotčena žádnými změnami ve využití území. Tato část lokality je 
nyní napojena na stávající vodovodní řad samostatnou vodovodní přípojkou. 

§ Část F – skupina domů na pozemcích B.18, B.19, B.20, B.21, B.22 a B.23. Rodinné 
domy budou napojeny samostatnými vodovodními přípojkami na nově navržený 
vodovodní řad, který bude odbočovat z nového vodovodního řadu – větve B (napojen 
na stávající vodovodní řad umístěný v místní komunikaci obcházející výrobní areál 
situovaný východně od řešeného území. 

§ Část G – jednotlivé pozemky rodinných domů B.24, B.25, B.26, B.27, B.28, B.29, 
B.30 a B.31. Rodinné domy budou napojeny samostatnými vodovodními přípojkami 
na nově navržený vodovodní řad – větev B. 

Navrhované vodovodní řady v částech rodinných domů A, C a F budou uloženy v zelených 
pásech podél přístupových komunikací a budou ukončeny slepě požárním hydrantem.  
Nová větev B navrhovaného vodovodu, která bude zásobovat část F a G, bude na jižním 
konci napojena na stávající vodovod tak, aby došlo k zokruhování vodovodní sítě pro lepší 
zásobování a případ havárie. 

CELKOVÁ SPOTŘEBA VODY  

Vzhledem k charakteru zástavby a velikosti sídla je uvažována pro byty v rodinných domech 
(cca 4 obyvatele / 1 rodinný dům) potřeba vody 138 l/os/den. Koeficient denní 
nerovnoměrnosti je pro Dolní Bečvu určen - Kd = 1,4 (dle kategorie sídla). 
 

Průměrná spotřeba vody 

A Byty ústředně vytápěné s koupelnou a ústřední přípravou TUV 138 l/os/den 

  osob 124 17 112 l/den 

 Průměrná spotřeba vody Q   0,20 l/s 
B Průměrná denní spotřeba vody Qp   713,00 l/hod 

    17,112 m3/den 

 
 
   6 246 m3/rok 

Nerovnoměrnost spotřeby vody 
C Maximální denní spotřeba Qm = Qp . Kd Kd 1,4 0,28 l/s 

    1,00 m3/hod 
D Maximální hodinová spotřeba Qh = Qm . Kh Kh 1,8 0,50 l/s 
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A.5.2. LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD 

A.5.2.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

STAV  

V dosahu řešené lokality se v současné doba nenachází splašková kanalizace, která by 
odváděla splaškové vody na centrální ČOV. V budoucnu se předpokládá vybudování páteřní 
gravitační splaškové kanalizace v obou částech lokality a napojení na stávající splaškovou 
kanalizaci, která je situována jižním směrem (její trasa téměř kopíruje trasu koryta řeky 
Bečvy, kanalizace je v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.). 

NÁVRH  

Navržené řešení uvedené níže je v souladu s usnesením Rady obce Dolní Bečva ze dne 
24.4.2017 pod zn.:37/04/2017-RO-U. Jedná se o lokalitu zahrnující nově zastavitelné plochy, 
kde bude nutné dobudovat veřejný kanalizační řad. Proto vodoprávní úřad souhlasil 
s dočasným řešením likvidace odpadních vod prostřednictvím bezodtokových jímek 
na vyvážení s podmínkou následného napojení rodinných domů na kanalizaci po jejím 
dobudování.  
Řešení likvidace splaškových vod v této územní studii vychází ze skutečnosti, že se v lokalitě 
v současné době nenachází v dosahu žádná splašková kanalizace, která by odváděla 
splaškové vody na centrální ČOV. Likvidaci splaškových vod bude tedy nutno řešit 
individuálně na každém samostatném pozemku rodinného domu.  
Územní studie navrhuje 2 varianty likvidace odpadních vod: 

- Varianta 1 – individuální likvidace splaškových odpadních vod z rodinných domů 
bude probíhat v malých domovních čistírnách umístěných na pozemcích jednotlivých 
rodinných domů s možností vypouštění vyčištěných vod do vod podzemních 
(zasakování) – umístění malých domovních čistíren je podmíněno prověřením 
vsakovací schopnosti půdy. V případě, že nebude možné vyčištěné odpadní vody 
zasakovat do vod podzemních, je možno řešit likvidaci odpadních splaškových vod 
dle varianty 2. Výhledově budou domovní ČOV zrušeny a dojde k přepojení na nově 
vybudovanou splaškovou kanalizaci. 

- Varianta 2 - individuální likvidace splaškových odpadních vod pomocí žump 
s vyvážením odpadu. Výhledově budou žumpy zrušeny a dojde k přepojení na nově 
vybudovanou splaškovou kanalizaci. 

- Cílová varianta – vybudování nové splaškové kanalizace, která bude napojena 
na stávající kanalizační sběrač. Po vybudování budou rodinné domy přepojeny 
na novou splaškovou kanalizaci. 

Tyto varianty řešení likvidace odpadních vod byly navrženy s ohledem na požadavky 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, uvedených v § 24b 
(citace): 

(1) Žumpy se budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nelze odvádět 
do kanalizace nebo kde vyčištěné odpadní vody v malé čistírně odpadních vod 
do ekvivalentu 500 obyvatel (dále jen "malá čistírna") není možné vypouštět 
do vodního toku nebo do vod podzemních. 
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(2) Žumpa nebo malá čistírna musí být umístěna a řešena tak, aby bylo umožněno 
výhledové připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod. 
Po připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod musí být 
u žumpy nebo malé čistírny zajištěno ukončení jejich užívání.  

(3) Žumpa nebo malá čistírna se umisťují tak, aby k nim byl umožněn přístup nebo 
příjezd pro vybírání jejich obsahu. 

ORIENTAČNÍ BILANCE MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD  

V celém řešeném území je navrženo maximálně 31 bytů, tj. cca 124 ekvivalentních obyvatel 
(EO). 
§ průměrná spotřeba vody 138 l/den na 1 obyvatele 
§ průměrná denní spotřeba vody Qp = 713,00 l/hod 
§ maximální denní množství splaškových vod Qm = 0,30 l/s 
§ celkové množství vypouštěných splaškových odpadních vod Qrok = 6 246 m3/rok 

A.5.2.2 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

STAV  

V dosahu řešeného území se nenachází dešťová kanalizace. Pozemky v řešeném území 
jsou z velké části zatravněné a dešťové vody jsou na pozemcích vsakovány.  

NÁVRH 

V souladu s ustanovením § 20 odst. (5) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, je územní studií navrženo řešit 
hospodaření se srážkovými vodami následujícím způsobem: 
§ Srážkové vody v území budou částečně zadržovány na pozemcích rodinných domů 

(v nádržích, jezírkách apod.) a budou využívány podle potřeby jako vody užitkové. 
§ Zbývající srážkové vody na jednotlivých pozemcích rodinných domů budou 

zasakovány. Návrh vsakovacích zařízení bude součástí dokumentace jednotlivých 
rodinných domů a bude zohledňovat vsakovací schopnost půdy v lokalitě.  

§ Odvodnění nově navržené komunikace bude řešeno zasakováním do nezpevněné 
krajnice (travnatých pásů podél komunikace) v souladu s ČSN 73 6110. Návrh 
vsakovacího zařízení (vsakovacích rýh podél komunikace) bude součástí 
dokumentace komunikace a bude zohledňovat vsakovací schopnost půdy v lokalitě. 

§ Pro odvod povrchové dešťové vody, která se při deštích kumuluje na zemědělských 
pozemcích severně od východní části řešeného území, bude vybudován záchytný 
příkop a dešťová kanalizace. Kanalizace odvede dešťovou vodu do stávajícího 
potoka západně od řešeného území.   

§ Dle výsledků HG posouzení a stavu v území bude vhodné pro odvodnění stávajících 
ploch realizovat tyto úpravy týkající se likvidace srážkových vod: 

1. větev dešťové kanalizace v souběhu s navrženou splaškovou kanalizací 
u pozemků B.22 a B.24 se zaústěním do příkopu u komunikace; 

2. u pozemků B.08 a B.07 odvádět srážkové vody i do stávajícího otevřeného 
potůčku okolo místní komunikace.  

§ Dále se doporučuje zkapacitnění stávajícího vtoku do propustku pod silnicí I/35.  
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A.6. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ENERGETIKA A SPOJE 

STAV 

Východní část řešeného území protíná nadzemní vedení elektro VN, které je umístěno 
sloupech a zakončeno v trafostanici v sousedství jihovýchodní hranice území. V blízkosti 
západní části území je na sloupech umístěno nadzemní vedení elektro NN, trasa 
nadzemního vedení NN zasahuje také jižní část řešeného území v místě plochy SO 149. 
Provozovatelem vedení elektro je ČEZ Distribuce, a.s. 

NÁVRH 

Návrh řešení zásobování elektrickou energií je zakreslen uvnitř řešeného území. Samotné 
napojení na distribuční soustavu je možné, a to z napěťové hladiny NN a VN. Detailní řešení 
bude předmětem dalšího stupně dokumentace, která bude zpracována přímo společností 
ČEZ Distribuce, a. s. 

Popis zásobování jednotlivých částí – předpoklad územní studie 
Připojení lokality k elektrické sítí bude provedeno z nově vybudované jednosloupové DTS, 
která bude umístěna na pozemku označeném T.01 mezi částí F a G. Trafostanice bude 
připojena venkovním vedením VN ze stávajícího stožáru linky VN 62. K trafostanici je 
navržena přístupová komunikace mezi pozemky B.18 a B.28, B.29 a B.30. 

§ Západní část řešeného území – zahrnuje části A, B a C - skupina domů na 
pozemcích B.01, B.02, B.03, B.04, B.05, B.06, B.07, B.08, B.09, B.11, B.12, B.13, 
B.14, B.15, B.16 a B.17. Zásobování uvedených rodinných domů bude zajištěno 
z nové trafostanice hlavní trasou vedoucí z východní části lokality přes část E. Domy 
budou napojeny pomocí nového zemního vedení NN (uloženo v zatravněných 
pásech podél přístupových komunikací případně v chodnících). 

§ Část D – pozemek rodinného domu B.10 bude napojen samostatně s využitím 
stávající distribuční sítě (vedení elektro NN v situované v jižní části řešeného území). 
Bod připojení k distribuční síti bude určen společností ČEZ Distribuce, a. s. 

§ Část E – jedná se o středovou část lokality, která je využívána k zemědělským 
účelům a nebude dotčena žádnými změnami ve využití území. Tato část lokality je 
nyní napojena na stávající distribuční síť. 

§ Východní část řešeného území – zahrnuje části F a G - skupina domů na pozemcích 
B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.26, B.27, B.28, B.29, B.30 a B.31. 
Rodinné domy budou napojeny pomocí nového zemního vedení NN (uloženo 
v zatravněných pásech podél přístupových komunikací, případně v chodnících), které 
bude napájeno z nové DTS trafostanice umístěné na severním okraji mezi částí F a 
G. 

Rozvody elektro NN jsou navrženy kabelovými trasami v zemním výkopu v souběhu s trasou 
veřejného osvětlení.  
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ORIENTAČNÍ BILANCE POTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Elektrická energie bude využívána pro běžné elektrické spotřebiče. Vytápění objektů RD a 
ohřev TUV bude realizováno prioritně zemním plynem nebo alternativními zdroji (tepelná 
čerpadla, solární kolektory, biomasou).  
V lokalitě je navrženo k výstavbě maximálně 31 bytů, tj. cca 124 ekvivalentních obyvatel 
(EO). 
§ spotřeba na 1 byt = cca 13 kW 
§ soudobost = 0,7 
§ soudobý příkon (kW) = počet bytů x spotřeba / 1 byt x soudobost = 31 x 13 x 0,7 = 

cca 282 kW 
§ jištění na 1 byt = 3 x 25 A 
Předpokládané jištění pro lokalitu = počet bytů x 25 A = 31 x 3 x 25 = 2325 A 
Celkový požadovaný soudobý příkon pro cílový stav činí 282 kW. Při realizaci nových 
rozvodů NN a jejich napojení je nutno respektovat podmínky správce ČEZ Distribuce, a. s. 

A.6.1. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

STAV 

Stávající zařízení veřejného osvětlení (VO), tj. stávající lampy VO napojené na rozvody VO 
se nacházejí v dosahu řešeného území podél silnice I/35, dále pokračuje vedení VO podél 
místní komunikace západně a východně od řešeného území – lampy jsou umístěny 
na sloupech elektro NN. Studie přepokládá dostatečnou kapacitu vedení pro prodloužení 
do navrhovaných lokalit. 

NÁVRH  

Podél navrhovaných komunikací je navrženo nové vedení veřejného osvětlení, které bude 
napojeno na stávající rozvody VO umístěné na sloupech elektro NN podél místních 
komunikací západně a východně od řešeného území. Vedení VO bude uloženo v trase 
navrženého vedení elektro NN. Komunikace budou osvětleny vždy min. 2 silničními svítidly 
o výšce cca 5 m.  

ORIENTAČNÍ BILANCE POTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE VO 
§ délka 3 osvětlovaných komunikací činí ... 38,5 m; 104,6 m a 149,6 m 
§ vzdálenost svítidel ... cca 25 m 
§ navrhovaný počet svítidel se zdrojem 100 W ... 9 ks  
§ bilance spotřeby ... 9 ks x 100 W = 0,9 kW 

A.6.2. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

STAV 

V dosahu řešeného území je situován STL plynovod, jehož provozovatelem je GasNet, s.r.o. 
Plynovodní řad je veden podél silnice I. třídy I/35, dále dvěma směry podél místních 
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komunikací. Jeden z plynovodních řadů vede kolem komunikace na západě řešeného 
území, druhý vede kolem místní komunikace obcházející výrobní areál situovaný východně 
od řešeného území (trasa tohoto řadu není vedena v přímé návaznosti na řešené území). 

NÁVRH 

Pro připojení 31 navrhovaných rodinných domů je v územní studii navrženo využít 
stávajících a nově navržených STL plynovodních řadů.  
Popis zásobování jednotlivých částí 

§ Západní část řešeného území - část A - skupina domů na pozemcích B.01, B.02, 
B.03 a B.04. Zásobování uvedených rodinných domů bude zajištěno s využitím 
stávající sítě STL plynovodu, na který bude napojen nový STL plynovod (uložen 
v zatravněném pásu podél komunikace). Domy budou napojeny pomocí nových 
plynovodních přípojek.  

§ Západní část řešeného území – část B - skupina domů na pozemcích B.05, B.06, 
B.07 a B.08. Zásobování uvedených rodinných domů bude zajištěno s využitím 
stávající sítě STL plynovodu. Domy budou napojeny pomocí nových plynovodních 
přípojek na stávající STL plynovod vedený souběžně se stávající komunikací 
západně od řešeného území. 

§ Západní část řešeného území - část C - skupina domů na pozemcích B.09, B.11, 
B.12, B.13, B.14, B.15, B.16 a B.17. Zásobování uvedených rodinných domů bude 
zajištěno pomocí nového STL plynovodu, který bude napojen na stávající STL 
plynovod vedený souběžně se stávající komunikací západně od řešeného území. 
Domy budou napojeny novými plynovodními přípojkami na navrhovaný STL 
plynovod. 

§ Část D – Je navržen 1 rodinný dům – pozemek B.10. Zásobování rodinného domu 
bude zajištěno s využitím stávající distribuční sítě. Bod připojení ke stávajícímu 
STL plynovodu je situován jihovýchodně od řešeného území u silnice I/35.  

§ Část E – jedná se o středovou část lokality, která je využívána k zemědělským 
účelům a nebude dotčena žádnými změnami ve využití území.  

§ Východní část území – zahrnuje části F a G - skupina domů na pozemcích B.18, 
B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.26, B.27, B.28, B.29, B.30 a B.31. 
Rodinné domy budou napojeny pomocí nového STL plynovodu, který bude připojen 
na stávající STL plynovod situovaný východně od řešeného území (trasa tohoto řadu 
není vedena v přímé návaznosti na řešené území). 

ORIENTAČNÍ BILANCE POTŘEBY ZEMNÍHO PLYNU 

Výpočet spotřeby hodinové i spotřeby roční je proveden pro maximální počet připojených 
bytových jednotek, tedy pro 31 rodinných domů. Při výpočtu bylo uvažováno se zařazením 
odběratelů do kategorie C, to znamená, že plyn bude využíván pro vaření, ohřev teplé 
užitkové vody a vytápění. 
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Spotřeba plynu hodinová 
Kategorie C - vaření + ohřev TUV + otop 2,6 m3/hod 

  počet bytových jednotek 31   
Celková spotřeba plynu hodinová 81 m3/hod 
  
Spotřeba plynu roční 
Kategorie C - vaření + ohřev TUV + otop 22,05 MWh 

  počet bytových jednotek 31   
Celková spotřeba plynu roční 683,55 MWh 

A.6.3. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

STAV 

V řešeném území se nenachází žádné významné tepelné zdroje ani horkovody.  

NÁVRH 

V rámci územní studie nejsou navrhována nová zařízení centrálního zásobování teplem, 
pro vytápění rodinných domů se navrhují lokální systémy vytápění.  
V řešeném území se navrhuje rozšíření plynovodní sítě, zemní plyn se předpokládá jako 
prioritní médium pro vytápění RD. 

A.6.4. TELEKOMUNIKACE 

STAV 

V řešeném území se nenachází dálkové sdělovací vedení.  
 
NÁVRH 
V rámci územní studie nejsou navrhována nová sdělovací vedení, šířka veřejných 
prostranství je ovšem navržena tak, aby při realizaci inženýrských sítí poskytla dostatečný 
prostor pro uložení telekomunikačních vedení, např. kabelové televize, telekomunikačních 
kabelů, apod. 

A.7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

STAV 

Obyvatelé rodinných domů, které se nacházejí v řešeném území, ukládají domovní 
komunální odpad do odpadních nádob umístěných na pozemcích svých rodinných domů. 
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Sběr odpadů provádí certifikovaná společnost. Tříděný odpad je předáván k recyklaci, odpad 
ze zeleně na kompostárnu a nebezpečný odpad odvážejí mobilní sběrny nebezpečných 
odpadů.  

NÁVRH 

Obyvatelé navrhovaných rodinných domů budou ukládat domovní komunální odpad 
do odpadních nádob umístěných na pozemcích rodinných domů. Na veřejně přístupných 
pozemcích (veřejná prostranství) budou ve vhodných okolí nerušících místech umístěny 
pouze odpadní nádoby pro tříděný a zelený odpad. Způsob likvidace odpadů se nemění. 
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