
ÚZEMNÍ STUDIE  
HORNÍ BEČVA – LOKALITA NA LUKÁCH 

A1  TEXTOVÁ ČÁST - NÁVRH 
 

 
str. 1/16 

 
 

 
 
 
Pořizovatel:  Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 

Odbor výstavby a územního plánování…………………………….  
 
 
 
Obec:    Horní Bečva…………………………………………………………... 

 
 
 
CHKO Beskydy:  Správa CHKO Beskydy  

regionální pracoviště Rožnov pod Radhoštěm……………………  
 
 
Zpracovatel:  
 
Ing.arch. Jaroslav Kunetek – hlavní projektant……………………………………………………  
 
Ing.arch. Dita Kunetková – zodpovědný projektant - urbanista 

Ing. Rudolf Gregar  – dopravní řešení  

 
 
 
 
Obsah dokumentace 
 
 
A) Textová část 

 
A1   Textová část - návrh  
A2   Textová část - odůvodnění 

 
 
B) Grafická část 

 
B1   Situace širších vztahů      1 : 5 000 
B2   Koordinační výkres      1 : 1 000 
B3   Hlavní výkres       - 
B4   Vlastnické vztahy s návaznostmi na dopravní napojení  1 : 1 000 
B5   Zákres do hlavního výkresu územního plánu   1 : 1 000 

 
 
C) Dokladová část 
 
 



ÚZEMNÍ STUDIE  
HORNÍ BEČVA – LOKALITA NA LUKÁCH 

A1  TEXTOVÁ ČÁST - NÁVRH 
 

 
str. 2/16 

 
 

 
Obsah přílohy A1 Textová část - návrh 
 
a) Vymezení řešeného území / str.2 
b) Soulad řešení územní studie s územním plánem / str.2 
c) Návrh urbanistického řešení / str.4 
d) Kapacitní údaje / str.5. 
e) Podmínky pro vymezení pozemků a jejich využití / str.5 
f) Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb na pozemcích / str.8 
g) Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury / str.10 
h) Podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území / str.13 
i) Podmínky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů 

(např. podmínky pro ochranu veřejného zdraví, požární ochranu, civilní ochranu, obranu 
a bezpečnost státu, ochranu ložisek nerostných surovin, geologické stavby v území, 
ochranu před povodněmi, a jinými rizikovými přírodními jevy) / str.14 

j) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. asanací / str.16 
k) Údaje o počtu listů textové části a počtu výkresů grafické části územní studie / str.16 

 
 

a)   Vymezení řešeného území 

 
Lokalita řešená předloženou dokumentací „Územní studie Horní Bečva  – lokalita Na 

Lukách“ se nachází v katastrálním území Horní Bečva. 
 

Rozsah řešeného území je cca 3 ha. V návrhu Územního plánu Horní Bečva, který 
byl zpracován pro opakované společné jednání, byla lokalita vedena pod označením US2 a 
zahrnovala návrhovou plochu smíšenou obytnou vesnickou číslo 66. 

 
 
Celkový výčet parcel dle katastru nemovitostí, které jsou dotčené řešením předložené 

dokumentace „Územní studie Horní Bečva – lokalita Na Lukách“: 

1748/2, 1748/11, 1748/14, 1748/18, 1748/23, 1748/28, 1748/29, 1773  
 

 
 

b)   Soulad řešení územní studie s územním plánem 

 
V rámci územní studie bylo prověřeno trasování dopravní kostry pro obsluhu 

jednotlivých částí řešené lokality včetně rozmístění jednotlivých ploch s rozdílným způsobem 
využití a rovněž jednotlivých stavebních pozemků. 
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Po prověření lokality označené US2 v rámci konceptu, byla v návrhu územního plánu 

ucelená návrhová plocha smíšená obytná vesnická č.66 rozdělena na jednotlivé funkční 
plochy: 

- Konkrétní plochy určené k zastavění pro funkční využití smíšené obytné vesnické 
(označené SO.3)  

- Plochy dopravy silniční (označené DS) určené pro dopravní obsluhu nové zástavby  
- Plochy sídelní zeleně (označené Z*) určené pro zahrady navazující na novou 

zástavbu  

 
Stávající plochy lesa a krajinné zeleně severně od řešeného území a plochy údolní 

nivy s doprovodnou lesní a krajinnou zelení východně a jižně od řešené lokality podél 
vodního toku Mečůvka nejsou navrhovanou zástavbou smíšenou obytnou vesnickou 
dotčeny.  

Pro řešení územní studie je nezbytné zajištění napojení centrální části nové zástavby 
na obecní komunikaci přes nezastavěnou část stávající zástavby rodinných domů formou 
nových úseků místních komunikací včetně souběžného vedení případné požadované 
technické infrastruktury. 

 
 

 
Požadavky na soulad navrhovaného řešení s územně plánovací dokumentací: 
 

V rámci přípravných prací, bylo s vlastníky jednotlivých dotčených pozemků 
odsouhlaseno území řešené studií a to v rozsahu původní návrhové plochy smíšené obytné 
vesnické č.66 předložené v návrhu územního plánu pro opakované společné jednání. 

 
V průběhu projednávání územní studie v řešené lokalitě uplatnil zástupce Správy 

CHKO Beskydy požadavek na zapracování navrhovaného řešení formou vymezení 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití do připravované územně plánovací 
dokumentace tak, aby bylo možné zajistit závaznost daného řešení při dělení pozemků a 
umísťování konkrétních staveb po vydání územního plánu.  

 
Po prověření konkrétního řešení nové zástavby v rámci konceptu územní studie, byly 

v lokalitě „Na Lukách“ vymezeny následující plochy: 
 

- plochy smíšené obytné vesnické (označeny kódem SO.3) číslo 66, 312, 329, 330, 

331, 332  

- plochy dopravy silniční (označeny kódem DS) číslo 333, 334, 335 

- plochy sídelní zeleně (označeny kódem Z*) číslo 313, 336, 337, 338, 339 

   
Rozmístění jednotlivých funkčních ploch v řešené lokalitě bylo zapracováno do 

čistopisu územní studie i do návrhu územního plánu zpracovávaného pro veřejné projednání. 
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c)   Návrh urbanistického řešení 

 
Územní studie byla řešena ve 4 variantách s různou intenzitou zastavění řešené 

lokality. Na základě požadavků Správy CHKO Beskydy bylo vybráno řešení, které nebude 
mít negativní dopad na krajinný ráz a bude vhodně doplňovat rozptýlenou zástavbu 
rodinných domů v dané okrajové části „Na Lukách“ mimo kompaktní zástavbu obce.   

 
 
Návrh urbanistického řešení územní studie je výrazně determinován možnostmi 

dopravního napojení jednotlivých částí řešené lokality (zejména s ohledem na vlastnické 
vztahy v území) na stávající veřejně přístupné místní komunikace v obci.  

Takto stanovená dopravní kostra se stala základním podkladem pro vymezení 
konkrétního způsobu uspořádání nové zástavby v území. 

 
Ve vybrané variantě jsou zohledněny požadavky vlastníků dotčených pozemků. 

Majetkoprávní vztahy v území jsou řešeny ve vazbě na stávající zástavbu a veřejně 
přístupné komunikace v majetku obce. 

 
Dolní (jižní) část řešeného území je napojena na stávající páteřní místní komunikaci 

obsluhující údolí souběžně s vodním tokem Mečůvka. Horní (severní) část řešeného území 
je ze západu napojena na místní komunikaci propojující lokalitu „Na Lukách“ se samotami 
v lokalitě „Na Planiskách“. Z východu je horní (severní) část řešeného území napojena 
v prodloužení stávajícího úseku místní komunikace.   

 
Stávající komunikace ve vlastnictví obce jsou doplněny návrhem nových úseků 

místních komunikací umístěných v řešené části lokality „Na Lukách“ tak, aby byla zajištěna 
kapacitní obsluha všech částí nově navrhované zástavby. 

 
 
V řešené lokalitě bude situována rozptýlená zástavba smíšená obytná vesnická 

tvořená drobnějšími stavbami rodinných domů, hospodářských budov, řemeslných dílen a 
objektů doplňkových služeb atd.  

Celkově bude nová zástavba vycházet z prostorových parametrů a způsobů 
rozmístění původních venkovských usedlostí v obci tak, aby nebylo možné negativně ovlivnit 
krajinný ráz dotčeného území ve vazbě na okolní stávající zástavbu a volnou krajinu. 

 
 
V rámci jednotlivých nových stavebních pozemků jsou (směrem do volné krajiny a 

v centrální části lokality omezené ochranným pásmem stávající linky VN) vymezeny části 
určené pro zahrady s omezením výstavby objektů. Zachování souvislých pásů zeleně 
v rámci navrhovaných zahrad přispěje k ochraně krajinného rázu a k vhodnému napojení 
nové zástavby na okolní volnou krajinu v CHKO Beskydy.   

 
Stávající cestní síť v řešeném území je zachována. Dopravní prostupnost krajiny není 

navrhovaným řešením dotčena.  
Nová zástavba nebude mít dopad na prvky územního systému ekologické stability a 

na stabilizovanou lesní a krajinnou zeleň v navazujícím území. Prostupnost krajiny pro biotu 
není navrhovaným řešením měněna.   
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d)   Kapacitní údaje 

 
 

V řešené lokalitě je vymezeno celkem 14 stavebních pozemků určených pro novou 
zástavbu smíšenou obytnou vesnickou. Každý stavební pozemek přímo přiléhá (minimálně 
jednou stranou) k navrhované veřejně přístupné komunikaci. 

 
Velikost vymezených pozemků se pohybuje v rozmezí 1000 až 2000 m2. Součástí 

stavebních pozemků jsou i části určené pouze pro zahrady a ucelené plochy sídelní zeleně. 
 
Pro dopravní obsluhu jsou vymezeny páteřní plochy dopravy s volnou šířkou 

minimálně 5,5m, kde budou umístěny komunikace: 
- jednopruhová s minimální šířkou 3.5 m, dle potřeby s výhybnami a obratištěm  

 
V rámci volných pruhů pro dopravu budou v zatravněných pásech přilehlých ke 

komunikaci vedeny požadované liniové stavby technické infrastruktury – sítě pro zásobování 
vodou, elektrickou energií, případně plynem, sítě pro odkanalizování, veřejné osvětlení atd. 
 
 
 

e)   Podmínky pro vymezení pozemků a jejich využití 

 
 
Podmínky pro vymezení pozemků 
 

Jednotlivé stavební pozemky pro novou zástavbu jsou vymezeny v rámci návrhových 
ploch smíšených obytných vesnických SO.3 číslo 66, 312, 329, 330, 331, 332  a návrhových 
ploch sídelní zeleně Z* číslo 313, 336, 337, 338, 339 řešených v připravovaném územním 
plánu.  

Plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu jsou vymezeny v rámci návrhových 
ploch pro dopravu silniční DS číslo 333, 334, 335 řešených v připravovaném územním plánu.  
 

Lokalita určená pro výstavbu je rozdělena na maximálně 14 pozemků. Každý 
stavební pozemek přiléhá minimálně 1 stranou k prostoru veřejně přístupné komunikace.  

 
Hranice pozemků vymezené v návrhu územní studie jsou informativní, 

jednotlivé vymezené pozemky je možné dle aktuální potřeby vlastníků slučovat do 
větších výměr pro 1 konkrétní stavební záměr. Současně je nepřípustné vymezené 
pozemky dále dělit na menší výměry, je nezbytné dodržet maximální přípustný počet 
stavebních pozemků v lokalitě „Na Lukách“ v počtu 14. 
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Podmínky pro využití pozemků 

 
Využití pozemků je řešeno v souladu s funkčním využitím jednotlivých ploch dle 

připravovaného ÚP Horní Bečva. 
 

V rámci dotčeného území jsou vymezeny funkční plochy: 
 
 

- SO.3  –  PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ  

Hlavní využití – není stanoveno  
 
Přípustné využití:  

- rodinné domy 
- objekty komerční občanské vybavenosti s využitím pro 

stravování, ubytování a nevýrobní služby apod. 
- hospodářské objekty pro chov domácích zvířat, dílny pro 

provozování drobné výroby a řemesel včetně souvisejících 
skladů apod. 

- komunikace pro vozidlovou, cyklistickou a pěší dopravu, 
parkoviště, garáže apod. 

- liniové stavby a související zařízení technické infrastruktury – 
vodovod, kanalizace, plynovod, vedení vysokého a nízkého 
napětí, telekomunikace apod.   

- veřejná prostranství s drobnou architekturou, drobnými vodními 
prvky, dětskými hřišti atd. 

- areálová zeleň – tj. zeleň na pozemcích občanského vybavení, 
drobné výroby atd. 

- sady a zahrady rodinných domů 
- veřejná zeleň  

 
Nepřípustné využití:  

- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím 
přípustným 

- výroba a skladování, které narušují užívání zástavby ve svém 
okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území  

- vytváření negativních dominant ve volné krajině 

 
 
- DS – plochy pro dopravu silniční  

Hlavní využití:  Plochy pro zajištění dopravní obsluhy, odstavné a parkovací plochy – 
tj. zejména komunikace pro vozidlovou, cyklistickou a pěší dopravu, 
parkoviště apod. 

 
Přípustné využití:  

- protihluková opatření 
- liniové stavby a související zařízení technické infrastruktury 
- doprovodná a izolační zeleň 
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Nepřípustné využití:  
- využití, zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím 

hlavním a přípustným, zejména výroba, řemesla, občanské 
vybavení, služby, bydlení, rekreace  

 
 

- Z* – plochy sídelní zeleně  

Hlavní využití:  Plochy sídelní zeleně v zastavěném území využívané zejména pro 
trvalé travní porosty, sady a zahrady včetně související 
samozásobitelské zemědělské rostlinné produkce 

 
Přípustné využití:  

- liniové stavby technické infrastruktury  

Nepřípustné využití:  
- využití zástavba, zařízení a opatření, které nesouvisí s využitím 

hlavním a přípustným, zejména výroba, řemesla, občanské 
vybavení, služby  

- trvalé oplocení stabilizovaných ploch sídelní zeleně 
v návaznosti na volnou krajinu s výjimkou pasteveckých ohrad 
v odůvodněných případech 

 
 
 
Poznámka: 
 

Plochy pozemků určené územní studií pro výstavbu rodinných domů, objektů pro 
ubytování, stravování a nevýrobní služby a případně hospodářských objektů pro chov 
domácích zvířat, objektů pro drobnou výrobu řemesla a související skladování, dále plochy 
pro obslužné komunikace včetně pásů zeleně a liniových staveb technické infrastruktury a 
ucelené plochy sídelní zeleně pro zahrady rodinných domů, sady, louky, pastviny apod., 
odpovídají vymezení jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití vymezených 
v připravovaném územním plánu. Podrobný způsob využití jednotlivých stavebních pozemků 
a jejich částí je stanoven v souladu s připravovaným územním plánem – viz hlavní a 
přípustné využití jednotlivých ploch v návrhu územního plánu pro veřejné projednání: 

 
- SO.3  –  PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ 
- DS  –   PLOCHY PRO DOPRAVU SILNIČNÍ 
- Z*  –   PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 

 
Soulad podrobného řešení dle územní studie s připravovanou územně plánovací 

dokumentací je zobrazen ve výkresech B3 – Hlavní výkres a B5 – Zákres do hlavního 
výkresu územního plánu.: 
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f)   Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb na pozemcích 

 
 
Podmínky umístění a prostorového řešení staveb na pozemcích SO.3 – plochy 
smíšené obytné vesnické 
 
 
 St.č. 5m - stavební čára:  

minimálně 5m od hranice veřejného prostoru komunikace (umístění 
staveb) 

 St.p. 0,4 - intenzita využití pozemku:  
koeficient přípustné intenzity využití zastavitelné části pozemku je 
stanoven maximálně 0,4  
převažující část pozemku (tj. 60% zastavitelné části pozemku 
v plochách smíšených obytných SO.3 a celá část pozemku v 
plochách sídelní zeleně Z*) bude tvořena výhradně zelení – zahrady, 
sady, louky, pastviny atd. 

 1PP, 1NP +P - podlažnost staveb:  
maximálně 1 podzemní podlaží, 1 nadzemní podlaží + využité 
podkroví 

 V.h. 9m - výška hřebene střechy: 
maximálně 9 m nad nejvyšší úroveň přilehlého rostlého terénu 

 █  L  T - přípustný tvar staveb:  
obdélníkový půdorys (1:2; 1:1,5), případně půdorys tvaru L a T se 
zvýrazněním hlavního obdélného traktu domu 

Λ 38°-45° - přípustný tvar střechy:  
symetrická střecha sedlová (výjimečně polovalbová) 
se sklonem střešních rovin v rozmezí  38° až 45° a s hřebenem 
střechy orientovaným rovnoběžně s delší stranou objektu 

 
 

Podmínky podrobného architektonického řešení staveb na pozemcích SO.3 – plochy 
smíšené obytné vesnické: 

 
 

 Přípustné řešení střešní krytiny:  
o krytina s matnou (nereflexní) povrchovou úpravou 
o v barevných odstínech tmavě šedá, černá, antracitová, tmavě 

hnědá, hnědočervená 
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 Přípustné řešení fasád staveb:  
o fasáda hladká, jednoduchá, bez dílčího členění 
o u zděných staveb v barvě bílé, případně v tlumených, jemných 

pastelových odstínech 
o u roubených staveb a imitací dřevěnek bude použito dřevo 

v přírodních odstínech  
o u soklů, zdí a schodišť je přípustný kamenný obklad místní 

provenience 

 
Nepřípustný typ staveb na pozemcích SO.3 – plochy smíšené obytné vesnické: 
 

- Nepřípustné jsou stavby srubové, které se v exteriéru projevují fasádou z neotesané 
kulatiny 

- Nepřípustné jsou stavby typu bungalov s nízkou nevyužitou střechou 
- Nepřípustné jsou stavby s rovnou, vagónovou a pultovou střechou   

 
 
 
Přípustný typ oplocení na pozemcích SO.3 – plochy smíšené obytné vesnické: 
 

- přípustné je oplocení dřevěné laťkové s maximální výškou 1,2m 
- přípustné jsou živé ploty tvořené výsadbou dřevin v místní původní dendrologické 

skladbě, výjimečně je přípustné v rámci živého plotu použít pletivo potažené plastem 
do výšky 1,5m pro zpevnění dřevinných výsadeb a pro zajištění ochrany objektů do 
doby zapojení porostu   

 
 
Poznámka: 

 
Tvar a rozsah jednotlivých objektů zobrazených ve výkresové části dokumentace je 

pouze informativního charakteru a není v dané konkrétní podobě závazný. 
Přesný tvar a skladba staveb na jednotlivých pozemcích včetně podrobných 

povrchových úprav a barevného ztvárnění bude řešena v konkrétních případech umísťování 
staveb v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem.  

 
Při konkrétním umísťování staveb budou respektovány další podrobné podmínky 

řešení staveb např.:  
- jednoduché fasády bez výstupků – tj. bez rizalitů, balkónů, arkýřů (např. tvaru apsid) 
- jednoduché fasády bez zapuštěných částí – tj. bez lodžií a zapuštěných částí fasád 

zejména štítových stěn 
- štít řešit symetrický se svislým obkladem dřevem, s menšími dělenými okny 

umístěnými symetricky  
- prosvětlení podkroví řešit zejména ze štítu, přípustné jsou vikýře se sedlovým nebo 

pultovým zastřešením 
- vstup do objektu řešit uprostřed delší boční strany 
- okenní a dveřní otvory: dveře používat jednoduché obdélníkové, upřednostnit 

dřevěné, okna obdélníková, dělená zejména s dřevěnými rámy 
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- materiály pro obložení schodů, zdí a soklů používat přírodní – tj. kámen místního 

původu, nepřípustné je používání obkladů keramických, keramických glazovaných, 
plastových a dalších nepřírodních materiálů 

- příjezdovou cestu řešit z přírodního materiálu – tj. kámen, štěrk, případně použít 
zatravňovací dlaždice ve dvou stopách 
 
 
Stavební čára je stanovena minimálně 5m od hranice veřejného prostranství, tím je 

dán dostatečný prostor pro zajištění parkování vozidel před objekty na jednotlivých 
stavebních pozemcích. 

 
V návrhových plochách 312, 332 bude při umístění staveb a oplocení respektována 

vzdálenost jedné porostní výšky v mýtním věku od hranice pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 
 

Podmínky umístění a prostorového řešení staveb na pozemcích SO.3 (plochy 
smíšené obytné vesnické) jsou stanoveny v souladu s připravovaným územním plánem – viz 
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu stanovené pro zastavitelné 
plochy 66, 312, 329, 330, 331, 332 (kód SO.3) v návrhu územního plánu pro veřejné 
projednání.  
 
 
 
 

g)   Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury 

 
 
Podmínky umístění a prostorového řešení staveb na pozemcích DS – plochy pro 
dopravu silniční: 
 
 
 V.p. 5,5m - šířka veřejného prostoru komunikace:  

minimálně 5,5m (pro výstavbu komunikace vozidlové, pro umístění 
pásů veřejné zeleně) 

 V.k. 3,5m - šířka vozidlové komunikace:  
  minimálně 3,5m (komunikace jednopruhová) 

 Z.p. 2x1m - šířka zeleného pásu podél komunikace:  
minimálně 1m po obou stranách komunikace (pro výstavbu sjezdů 
k jednotlivým objektům, pro uložení liniových staveb technické 
infrastruktury včetně souvisejících zařízení a pro výsadbu veřejné 
zeleně) 
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Dopravní infrastruktura 
 

Dopravní napojení řešené lokality je zajištěno ze stávající sítě místních komunikací 
obsluhujících údolí Mečůvky. Přímou stabilizovanou dopravní obsluhu řešené lokality „Na 
Lukách“ zajišťují: 

- podél jižní hranice lokality prochází páteřní komunikace v údolí vodního toku 
Mečůvka 

- úsek místní komunikace ve východní okrajové zástavbě lokality „Na Lukách“ pod 
lesním porostem biocentra „Pod Kyčerou“  

- místní komunikace podél západní hranice lokality zajišťující dopravní propojení se 
samotami „Na Pastviskách“ a se zástavbou v lokalitě „Grapa“ 

Z uvedené stabilizované sítě místních komunikací jsou nově navrhované stavební 
pozemky v lokalitě „Na Lukách“ napojeny třemi novými úseky místních komunikací 
umístěných v severovýchodní, severozápadní a jižní části řešeného území. Některé 
pozemky jsou napojeny přímými sjezdy ze stávajících komunikací. Nové komunikace jsou 
navrhovány s minimální šířkou vozovky 3,5m s ohledem na délku úseků nových komunikací 
se nepředpokládá potřeba výstavby výhyben. U nové komunikace v severovýchodní části 
lokality je vzhledem ke konfiguraci terénu a komplikovanému tvaru navrhováno obratiště ve 
tvaru písmene T. Navrhované řešení dopravní sítě je zobrazeno v grafické části 
dokumentace – viz „B2 Koordinační výkres“, „B3 Hlavní výkres“, „B5 Zákres do hlavního 
výkresu územního plánu“ atd. 

Předpokládá se ekonomické oboustranné využití nově navrhovaných úseků 
komunikací. 

Dopravní obsluha navazujících ploch volné krajiny je zajišťována účelovými 
komunikacemi vedenými mimo řešené území. Navrhovaným řešením není měněn systém 
stabilizované dopravní sítě v dané části obce.  
 
 
Technická infrastruktura 

 
Pro umístění nových liniových staveb technické infrastruktury bude využíváno veřejně 

přístupných prostranství s novými úseky komunikací. Prostor komunikací je navrhován 
v dostatečné šířce minimálně 5,5m, kde bude možné dle potřeby podél komunikací uložit 
nové úseky kanalizace, vodovodu, kabelového vedení NN, plynovodu, případně 
telekomunikační kabel a rozvody veřejného osvětlení včetně doplnění stožárů a 
osvětlovacích těles atd. 

S ohledem na umístění jednotlivých úseků veřejných prostorů komunikací 
v severovýchodní, severozápadní a v jižní části lokality je zajištěno ekonomické oboustranné 
využití nových úseků sítí technické infrastruktury a současně jejich napojení na 
stabilizovanou technickou infrastrukturu obce. Místa možného napojení na stávající 
kanalizaci, vodovod, kabelové vedení NN, STL plynovod atd. jsou zobrazena v grafické části 
dokumentace – viz „B2 Koordinační výkres“.  
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Odkanalizování 

 
Území určené pro novou výstavbu bude odkanalizováno prodloužením stávajících 

kanalizačních stok uložených ve stávajících komunikacích.  
Pro každý nový objekt budou provedeny samostatné kanalizační přípojky. 

 
Odtok dešťové vody bude minimalizován využitím dešťové vody pro závlahu, 

případně jako vody užitkové a v případě vhodného geologického složení podloží bude u 
objektů realizováno jejich vsakování. Řešení bude součástí každé individuální stavby. 
 
 
Zásobování elektrickou energií 
 

Lokalita bude napojena na distribuční soustavu ze stávající distribuční trafostanice 
umístěné v blízkosti domu č.p. 945. Pro zajištění dodávky el. energie bude v navržené 
lokalitě vybudováno nové distribuční energetické vedení NN – předpokládá se v kabelovém 
zemním provedení. Nové kabelové smyčky budou vedeny v zeleném pásu podél stávajících i 
nově budovaných komunikací.  

Jednotlivé kabely smyčky budou na hranicích stavebních pozemků zataženy do 
nových pojistkových přípojkových pilířů. 

 
 
Zásobování plynem 

 
Navržené území bude zásobováno zemním plynem ze stávajícího středotlakého 

plynovodu PE 63 mm. Dle potřeby bude provedeno nové plynovodní potrubí STL plynovodu 
PE 63 mm. Z navrženého STL plynovodu budou dle potřeby provedeny samostatné 
plynovodní přípojky pro jednotlivé objekty. Plynovodní přípojky budou ukončeny na hranici 
pozemku u oplocení, kde bude umístěn pilířek – skříňka s HUP, regulátorem tlaku a 
plynoměrem, které budou součástí realizace příslušných staveb. 
 
 
Veřejné osvětlení 
 

Veřejné osvětlení plánované zástavby bude napájeno z přívodu stávající větve VO.  
Pro osvětlení příjezdových komunikací k jednotlivým stavbám bude dle potřeby 

řešeno novými sadovými stožáry VO napájených z nových zemních kabelů VO vedených 
v zelených pásech podél navrhovaných komunikací.  
 
 
Telekomunikace 
 

Napojení nových staveb na stávající rozvody elektronických komunikací bude 
provedeno ze stávajících rozvodů v obci novým zemním kabelovým vedením uloženým 
v zelených pásech podél navrhovaných komunikací. Pro napojení jednotlivých staveb bude 
dle požadavku na hranici stavebních pozemků osazena telekomunikační skříň v pilíři.  
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Nakládání s odpady 
 
 Ukládání směsného komunálního odpadu bude prováděno na pozemcích jednotlivých 
staveb. Odvoz a likvidace odpadu bude zajištěna stávajícím způsobem – tj. specializovanou 
firmou mimo řešené území.  

Tříděné obaly určené k druhotnému zpracování a nebezpečný odpad budou 
shromažďovány v rámci sběrných míst umístěných v obci. 
 

 

h)   Podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území 

 
Podmínky ochrany hodnot území 
 

Zástavba v blízkosti řešeného území nemá urbanistickou a architektonickou hodnotu, 
nenachází se zde žádné památkově chráněné objekty.  

 
Řešené plochy jsou součástí rozsáhlého chráněného území CHKO Beskydy. Lokalita 

leží v 3. zóně ochrany přírody a krajiny chráněné krajinné oblasti. Pro novu výstavbu jsou 
v územní studii stanoveny základní podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb 
tak, aby zástavba vhodně doplnila celkový urbanistický a architektonický výraz sídla, aby 
byly splněny požadavky na architekturu v CHKO Beskydy a tím byla zajištěna ochrana 
krajinného rázu v řešeném k.ú. Horní Bečva – viz. kapitola „f) Podmínky pro umístění a 
prostorové uspořádání staveb na pozemcích“ této zprávy a grafická část „B3 Hlavní výkres“. 

 
V řešené lokalitě je zajištěn dostatečný rozsah nezastavěných ploch zeleně 

vymezením zeleného pásu v návaznosti na nadzemní vedení vysokého napětí, které 
prochází centrem řešené lokality ve směru severovýchod – jihozápad, dále drobnými úseky 
zahrad v okrajových částech lokality s návazností na volnou krajinu. Tyto plochy jsou 
vymezeny jako nezastavitelné části stavebních pozemků určené pro zahrady, sady a 
pastviny. Další drobné pásy veřejné zeleně budou součástí volného prostoru nových 
obslužných komunikací, které jsou navrhovány pro dopravní obsluhu jednotlivých stavebních 
pozemků.  

 
Současně je třeba konstatovat, že zastavitelné části jednotlivých pozemků bude 

možné využít pro novou výstavbu pouze v rozsahu do 40% plochy, tím bude podíl sídelní 
zeleně v řešené lokalitě ještě dále výrazně posílen – viz. kapitola „f) Podmínky pro umístění 
a prostorové uspořádání staveb na pozemcích“ této zprávy a grafická část „B3 Hlavní 
výkres“. 

 
Stabilizované plochy lesů a krajinné zeleně nejsou řešením územní studie dotčeny. 

Současně jsou plně respektovány a stabilizovány prvky územního systému v navazujících 
plochách – tj, lokální biocentrum LBC „Pod Kyčerou“ a regionální biokoridor RBK 1569.  

 
Upřesněním nezastavitelných částí pozemků určených pro zahrady, sady a pastviny 

a stanovením maximálního přípustného rozsahu zastavění částí stavebních pozemků 
určených pro výstavbu v rozsahu max. 40%, je zajištěna minimalizace celkového konečného 
záboru zemědělského půdního fondu v dotčeném území. 
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Řešené plochy jsou územím s archeologickými nálezy. Stavebníci jsou povinni již 

v době přípravy stavby oznámit záměr Archeologickému ústavu akademie věd ČR a umožnit 
jemu nebo oprávněné organizaci provést v dotčeném území záchranný archeologický 
výzkum (§ 22 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 

 
Napojení dotčené lokality na základní veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu je 

řešeno prostřednictvím stávající zástavby obce a stabilizované dopravní sítě v údolí vodního 
toku Mečůvka s minimálními nároky na rozšíření infrastruktury obce. Tím je zajištěno 
ekonomické využití stávající infrastruktury.  
 
 
Podmínky rozvoje hodnot území 
 

Lokalita pro výstavbu rodinných domů řeší požadavky na rozvoj civilizačních hodnot 
území v souladu s celkovým řešením územně plánovací dokumentace. Návrh územní studie 
respektuje základní požadavky na přiměřený rozvoj obytných funkcí obce Horní Bečva.  

 
V souladu s aktuálními požadavky na zajištění veřejné infrastruktury je řešeno 

kapacitní dopravní napojení ploch pro výstavbu včetně vytipování napojovacích bodů pro 
požadované zajištění zásobování lokality vodou, elektrickou energií, plynem a pro 
odkanalizování. 
 
 
 

i)  Podmínky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních 
právních předpisů (např. podmínky pro ochranu veřejného zdraví, požární 
ochranu, civilní ochranu, obranu a bezpečnost státu, ochranu ložisek 
nerostných surovin, geologické stavby v území, ochranu před povodněmi, a 
jinými rizikovými přírodními jevy)   

 
 
Ochrana veřejného zdraví 
 

Kapacitní dopravní napojení lokality a jednotlivých stavebních pozemků včetně 
možnosti napojení nových staveb na systém odkanalizování, zásobování vodou a energiemi 
v obci zajišťuje základní požadavky na ochranu veřejného zdraví. 
 
 
Požární ochrana 
 

Lokalita pro výstavbu rodinných domů je rozdělena na jednotlivé stavební pozemky 
tak, aby byly zajištěny dostatečné odstupy jednotlivých staveb v souladu s požadavky platné 
legislativy a bylo zajištěno přímé dopravní napojení rodinných domů na veřejně přístupnou 
místní komunikaci s minimální šířkou vozovky 3,5m a volného prostoru komunikace 5,5m. 
Kapacitní dopravní napojení lokality a jednotlivých stavebních pozemků zajišťuje základní 
požadavky požární ochrany. 
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Civilní ochrana 
 

Kapacitní dopravní napojení lokality a jednotlivých stavebních pozemků zajišťuje 
základní požadavky civilní ochrany. 
 
 
Obrana a bezpečnost státu 
 

V řešeném území nejsou evidovány objekty a zařízení ve vlastnictví ČR – 
Ministerstva obrany. Katastrální území Horní Bečva je situováno v ochranném pásmu 
leteckých rádiových zabezpečovacích zařízení ministerstva obrany. Nově navrhovaná 
zástavba a infrastruktura řešená územní studií v lokalitě „Na Lukách“ nebude mít (s ohledem 
na její funkci, umístění a prostorové parametry) vliv na provoz daných zařízení a její umístění 
a povolení tedy nevyžaduje závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR. 
 
 
Ochrana ložisek nerostných surovin 
 

Celé katastrální území Horní Bečva je součástí významného zdroje 
energetických nerostných surovin (ložiska kvalitního černého uhlí Frenštát). 
Vzhledem k faktu, že toto území je rovněž součástí přírodně vysoce hodnotné 
Chráněné krajinné oblasti Beskydy, je ložisko černého uhlí chráněno, jako rezerva 
pro případné využití budoucími generacemi.  

 
V k.ú. Horní Bečva a tedy i v lokalitě „Na Lukách“ řešené územní studií není 

v návrhovém období uvažováno s rozšířením těžby zásob černého uhlí nebo plynu. 
 
 

Požadavky vyplývající z geologické stavby v území 
 

V řešeném území nejsou evidovány žádné nebezpečné svahové deformace. 
V navazujícím území jsou však registrovány sesuvy (zejména 1 bodový sesuv v navazující 
zahradě stávajícího RD). Vzhledem k ohrožení rozsáhlých území Zlínského kraje svahovými 
deformacemi, které vyplývá z geologické stavby v území, doporučujeme před zahájením 
výstavby v dané lokalitě provedení podrobného inženýrsko-geologického a hydrologického 
posouzení, které stanoví podrobné požadavky pro zakládání staveb.  

 
 
Ochrana před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy 
 

Řešené území leží nad údolní nivou vodního toku Mečůvka a tedy i mimo vymezená 
záplavová území. Navrhovaná zástavby smíšená obytná vesnická je situována pod plochami 
krajinné zeleně a trvale zatravněné zemědělské půdy.  

Ochrana před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy není v řešeném území 
požadována. 

Ochranu nové zástavby před přívalovými srážkami a splachy z okolní zemědělské 
půdy zajistí vlastní sady a zahrady, které oddělují zastavitelné částí pozemků od okolní volné 
krajiny. 
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j)   Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, 
asanací 

 
Navrhované komunikace pro dopravní obsluhu lokality jsou situovány na pozemcích 

žadatelů o výstavbu a nemají tedy charakter veřejně prospěšných staveb. V dotčené lokalitě 
nejsou navrhovány žádné veřejně prospěšné stavby. 

 
V dotčené lokalitě nejsou navrhována žádná veřejně prospěšná opatření.  
 
V lokalitě nejsou stávající objekty, navrhované řešení tedy nevyžaduje asanace. 
 
 
Výše uvedené navrhované řešení je plně v souladu s územním plánem Horní Bečva, 

kterým není v dotčené lokalitě navrhována žádná VPS, VPO ani asanace.  
 
 
 
 
 
k)   Údaje o počtu listů textové části a počtu výkresů grafické části územní 
studie 
 

 
Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy a požadavky na 

obsah a rozsah dokumentace stanovenými v zadání územní studie.  
 
 
Obsah dokumentace: 
 
A) Textová část 

A1   Textová část – návrh  16 stran textu 
A2   Textová část – odůvodnění 16 stran textu 

 
B) Grafická část 5 výkresů 

B1   Situace širších vztahů       1 : 5 000 
B2   Koordinační výkres      1 : 1 000 
B3   Hlavní výkres       - 
B4   Vlastnické vztahy s návaznostmi na dopravní napojení  1 : 1 000 
B5   Zákres do hlavního výkresu územního plánu   1 : 1 000 

 
C) Dokladová část (variantní řešení situace - základní až č.3 + výsledné odsouhlasené řešení)  
 
 
 


