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a)   Údaje o způsobu pořízení územní studie 
 

K pořízení územní studie je příslušný dle § 6 stavebního zákona Městský úřad 
Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního 
plánování.  

 
Územní studie bude sloužit jako územně plánovací podklad pro upřesnění vymezení 

jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v územně plánovací dokumentaci. Po 
vydání územního plánu obce formou opatření obecné povahy bude územní studie 
zaevidována v evidenci územně plánovací činnosti ČR a bude sloužit pro rozhodování 
v území.  

 
 
 
 
b)  Vyhodnocení stávajícího stavu, koordinace využívání řešené plochy 
z hlediska širších vztahů včetně souladu územní studie s územním plánem 
 

Stávající stav 
 
Lokalita řešená předloženou dokumentací „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na 

Lukách“ se nachází v katastrálním území Horní Bečva.  
V současné době je řešené území tvořeno trvalým travním porostem a jeho centrální 

částí ve směru severovýchod – jihozápad prochází vzdušné nadzemní vedení vysokého 
napětí. Lokalita v jižní, západní a východní části přímo přiléhá ke stávajícím místním 
komunikacím a k sítím základní technické infrastruktury – vodovod, kanalizace, kabelové 
vedení NN, STL plynovod kabelové rozvody elektronických komunikací apod.   

Dopravní obsluha navazujících ploch zemědělské půdy a lesních pozemků je 
zajištěna zcela mimo řešené území. Jednotlivé prvky územního systému ekologické stability 
jsou vymezeny mimo řešené území.  
 

Širší vztahy v území 
 
Řešená část lokality „Na Lukách“ těsně navazuje na stávající zástavbu rodinných 

domů a hospodářských usedlostí východně od centra obce Horní Bečva v návaznosti na 
údolní nivu vodního toku Mečůvka.  

Řešení územní studie zajišťuje napojení všech nově navrhovaných stavebních 
pozemků na stabilizovanou síť místních komunikací a technické infrastruktury v obci, a to 
v návaznosti na nově vymezené stavební pozemky.   

Navrhovaným řešením není nijak ovlivněna stávající dopravní obsluha navazujících 
ploch zemědělské půdy a lesních pozemků. Navrhované řešení nové zástavby smíšené 
obytné vesnické a staveb dopravní a technické infrastruktury nezasahuje do kostry 
ekologické stability v navazujícím území, tím je prostupnost krajiny pro biotu v dotčené 
lokalitě zachována v plném rozsahu.  
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Soulad ÚS s územním plánem  
 
Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ je zpracována 

v souladu s dokumentací „Územní plán Horní Bečva“ upravenou pro veřejné projednání. 
 
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. Po zpracování konceptu řešení územní studie a jeho 
odsouhlasení zúčastněnými stranami byly z řešení ÚS „Na Lukách“ do územního plánu 
převzaty jednotlivé návrhové plochy s různým způsobem využití – viz grafická část B5 
Zákres do hlavního výkresu územního plánu. 

 
 
 
c) Soulad územní studie s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území 
 
 Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ řeší lokální úpravu – 
tj. rozvoj smíšené zástavby obytné vesnické v obci formou výstavby nových rodinných domů, 
objektů komerční občanské vybavenosti, hospodářských objektů pro chov domácích zvířat, 
dílen pro provozování drobné výroby a řemesel včetně souvisejících skladů apod. 

Cíle a úkoly územního plánování jsou řešeny přiměřeně k obsahu a rozsahu 
navrhované lokální úpravy. Dokumentace řeší zejména zajištění nových ploch smíšených 
obytných pro předpokládaný nárůst počtu obyvatel a současně rozvoj ekonomického 
potenciálu obce při současném zajištění udržitelného rozvoje 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 ve 3. zóně ochrany přírody a krajiny chráněné krajinné oblasti. Z uvedených důvodů se 
navrhované řešení zaměřuje zejména na ochranu krajinného rázu v dotčeném území. Pro 
novou 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 území – viz. textová část A1, kapitola „f) 
Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb na pozemcích“ 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 a jeho 
ochranného pásma, 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 – viz. B3 Hlavní výkres.  
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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. 

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. 

 
V dokumentaci je respektován fakt, že řešené území je územím s archeologickými 

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

 
 
 
 

d)  Soulad územní studie s požadavky zákona č. 183/ 2006 Sb., stavební 
zákon v platném znění 
 

Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ je zpracována 
v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.  

 
Rozsah a obsah dokumentace územní studie je sestaven přibližně dle požadavků na 

zpracování regulačního plánu dle vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
v platném znění a dále v souladu s platným zadáním pro zpracování územní studie.  

 
Podmínky pro funkční využití dotčených ploch s rozdílným způsobem využití jsou 

stanoveny přiměřeně dle vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území v platném znění a dále v souladu s připravovaným Územním plánem Horní Bečva. 
 
 
 
e)   Soulad územní studie se stanovisky dotčených orgánů 
 

Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ je zpracována 
v souladu s dokumentací „Územní plán Horní Bečva“ upravenou po opakovaném společném 
jednání, které se konalo dne 17.1.2019. Územní studie je zpracována v souladu se 
stanovisky dotčených orgánů uplatněných v rámci opakovaného společného jednání o 
návrhu Územního plánu Horní Bečva. 

 
Podrobné požadavky na konkrétní regulaci zástavby byly dohodnuty se zástupci 

Správy CHKO Beskydy, Obce Horní Bečva a pořizovatele územně plánovací dokumentace a 
územní studie. Požadované regulativy byly do dokumentace zapracovány. 
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Dokumentace byla ve stadiu konceptu konzultována se zástupci Správy CHKO 

Beskydy, Obce Horní Bečva a pořizovatele a současně s vlastníky jednotlivých dotčených 
pozemků. Dokumentace byla dle výsledků těchto jednání upravena a odsouhlasena – viz. C 
– Dokladová část: ÚS Horní Bečva, lokalita 66 Na Lukách - Hlavní výkres (varianta 
odsouhlasená a verifikovaná zástupcem Obce Horní Bečva, zástupcem Správy CHKO 
Beskydy a vlastníky jednotlivých dotčených pozemků). V čistopisu územní studie je tato 
základní situace zapracována a doplněna dohodnutými podrobnými regulacemi stanovenými 
pro novou zástavbu. Podrobné podmínky využití jednotlivých ploch, podmínky pro umístění a 
vymezení stavebních pozemků a podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb na 
pozemcích byly odsouhlaseny zástupci Správy CHKO Beskydy. 

 
Čistopis územní studie je zpracován v souladu s požadavky, které vzešly 

z projednávání dokumentace. 
 
 
f)   Údaje o splnění zadání územní studie 
 

Dokumentace „Územní studie Horní Bečva – lokalita Na Lukách“ je zpracována 
v souladu se zadáním zpracovaným pořizovatelem (MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odbor 
výstavby a územního plánování) v květnu 2019:  
 
 
1) Cíl a účel územní studie 
 

Cíl a účel územní studie byl splněn. Územní studií byly prověřeny možnosti zástavby 
v lokalitě „Na Lukách“. V rámci územní studie byla řešena celková urbanistická koncepce 
nové zástavby, dále byly pro novou zástavbu stanoveny podmínky pro umístění a prostorové 
uspořádání staveb – tzv. regulační prvky.  
 
 
2) Rozsah řešeného území, podklady 
 

Rozsah plochy řešeného území požadovaný v zadání byl v územní studii podrobněji 
prověřen. Z řešeného území byly vyjmuty pouze dvě okrajové části, které jsou již součástí 
zastavěného území. V západní okrajové části navazující na plochu pro dopravu DS číslo 333 
byl z řešení územní studie vyjmut a do zastavěného území převeden pozemek se zahájenou 
výstavbou rodinného domu na základě platného stavebního povolení, a to včetně rozšířené 
zahrady dle majetkoprávních vztahů v území. Ve východní okrajové části řešené lokality byla 
z řešeného území vyjmuta oplocená zahrada domu č.p. 945 a byla převedena do 
zastavěného území.  

Navrhované napojení nové zástavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
nevyžadovalo rozšíření řešeného území.  
 
V územní studii byly zohledněny následující podklady: 
  
- dokumentace pro společné jednání Územní plán Horní Bečva – výsledky prověření 
možností zastavění lokality „Na Lukách“ dle územní studie a upřesnění jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití, bylo zpětně zapracováno do návrhu územního plánu pro 
veřejné projednání    
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- územně analytické podklady - zejména umístění lokality v rámci 3. zóny ochrany přírody a 
krajiny CHKO Beskydy, umístění jižních a severovýchodních okrajových částí řešeného 
území v ochranném pásmu lesa 50m, existence stávajícího vzdušného nadzemního vedení 
vysokého napětí včetně ochranného pásma procházejícího celým řešeným územím ve 
směru severovýchod – jihozápad, existence dalších sítí technické a dopravní infrastruktury 
v těsné návaznosti na řešenou plochu atd.  
- katastrální mapa – návrh územní studie byl zpracován nad aktuální digitální katastrální 
mapou poskytovanou Krajským úřadem Zlínského kraje pro obec Horní Bečva. 
 
 
3) Požadavky na obsah řešení územní studie  
 
- Územní studie bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č.501/2006 
Sb. v platném znění – ÚS je zpracována v souladu s uvedeným právními předpisy v platném 
znění.    
- Plocha bude zpracována v návaznosti na rozpracovaný územní plán Horní Bečva-
dokumentace pro společné jednání – řešení prověřené v rámci zpracování ÚS ve stadiu 
konceptu a odsouhlasené zástupci Správy CHKO Beskydy, Obce Horní Bečva, dále 
pořizovatelem a vlastníky dotčených pozemků bylo zapracováno do návrhu územního plánu 
pro veřejné projednání.  
- Návrh umístění a hmotové řešení rodinných domů, případně bytových domů a případně 
objektů občanské vybavenosti v návaznosti na veřejnou infrastrukturu – v rámci územní 
studie jsou stanoveny podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb na pozemcích.   
- Návrh veřejné infrastruktury – v návrhu ÚS je řešeno napojení nové zástavby v lokalitě „Na 
Lukách“ na stávající systém dopravní a technické infrastruktury v obci, v navrhovaném 
řešení jsou stanoveny podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury.     
- Návrh parcelace – v ÚS je řešen návrh parcelace a je stanoven maximální přípustný počet 
nových stavebních pozemků (tj. max. 14), spojování navrhovaných stavebních pozemků a 
tím celkově nižší počet stavebních míst je přípustné. 
- Návrh ozelenění – v navrhovaném řešení bylo se zástupci Správy CHKO Beskydy 
dohodnuto vymezení volných ploch sídelní zeleně (tj. zahrad, sadů a trvalých travních 
porostů), které nejsou určeny k zastavění  
- Zvážit provázanost na sousední plochy např. průchodnost do krajiny - dopravní obsluha 
navazujících ploch volné krajiny je zajišťována účelovými komunikacemi vedenými mimo 
řešené území a navrhovaným řešením není měněn daný systém stabilizované dopravní sítě 
v blízkosti řešeného území.  
- Respektovat stávající terénní konfiguraci – konfigurace terénu je zohledněna zejména 
v navrhovaném řešení nových úseků obslužných komunikací, které jsou řešeny tak, aby 
odpovídaly platným právním předpisům a normám. Jednotlivé nové stavební pozemky jsou 
vymezeny tak, aby například odkanalizování novostaveb do stávající stokové sítě obce bylo 
realizovatelné prostřednictvím pozemků jednotlivých současných vlastníků, kteří budou 
záměr na budoucí dělení svých pozemků realizovat. Konkrétní objekty zástavby smíšené 
obytné vesnické budou umístěny až v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem, 
objekty navrhované v grafické části dokumentace jsou pouze informativního charakteru.    
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4) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury   
 
- řešit napojení lokality na dopravní infrastrukturu a navrhnout systém dopravní obsluhy 
v lokalitě – je zapracováno v grafické části dokumentace B2 Koordinační výkres, B3 Hlavní 
výkres  
- řešit parkování a komunikace pro pěší – pro novou zástavbu je stanovena stavební čára v 
minimální přípustné vzdálenosti od veřejně přístupného prostoru komunikace 5m, aby bylo 
možné parkování vozidel realizovat na pozemcích před jednotlivými objekty zástavby 
smíšené obytné. Vzhledem k odlehlosti lokality od centra obce a s ohledem na délku nových 
navrhovaných úseků obslužných cest se v lokalitě „Na Lukách“ uvažuje se smíšeným 
provozem vozidlovým, cyklistickým a pěším jak u stabilizovaných, tak u nově navrhovaných 
místních komunikací. 
- řešit napojení lokality na technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizaci (splašková,  
dešťová), rozvod elektro, rozvod plynu, navrhnout systém technické infrastruktury v lokalitě – 
s ohledem na rozsah lokality „Na Lukách“ jsou řešeny napojovací body na stabilizovanou síť 
pro zásobování obce vodou, elektrickou energií, plynem a pro odkanalizování. Veřejný 
prostor nových i stabilizovaných místních komunikací je dostatečný pro souběžné vedení sítí 
technické infrastruktury. 
- řešit návrh ploch a pozemků veřejných prostranství (dle  § 7 a § 22 vyhlášky č .501/2006 
Sb.v platném znění) – s ohledem na rozsah lokality a omezený počet nově umístěných 
staveb není v řešené lokalitě navrhována ucelená plocha veřejného prostranství. Jednotlivé 
stavební pozemky budou obsluhovány veřejně přístupnými komunikacemi s minimální šířkou 
volného prostoru 5,5m pro umístění vozovky a liniových staveb technické infrastruktury. 
Umístění veřejného prostranství s minimální šířkou 8m pro dopravní obsluhu koncové 
zástavby v počtu max. 3 až 4 RD není požadováno.    
 
 
5) Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie  
 
  Zpracovatel konzultoval návrh územní studie v průběhu zpracování se zástupci 
Správy CHKO Beskydy, Obce Horní Bečva, pořizovatele a s vlastníky dotčených pozemků 
v rámci několika výrobních výborů. 
  Studie je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů a s 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 
 
Textová část obsahuje: 

- vymezení řešeného území – viz. A1 Textová část - návrh, A2 Textová část – 
odůvodnění, B – Grafická část 

- analýza stávajícího stavu - viz. A2 Textová část - odůvodnění  
- urbanistické a architektonické řešení, zdůvodnění návrhu - viz. A1 Textová část - 

návrh, A2 Textová část – odůvodnění, B3 Hlavní výkres 
- požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb - viz. A1 Textová část – 

návrh, B3 Hlavní výkres 
- řešení dopravní infrastruktury a parkování - viz. A1 Textová část – návrh, B2 

Koordinační výkres, B3 Hlavní výkres 
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- řešení technické infrastruktury - viz. A1 Textová část – návrh, B2 Koordinační výkres, 
B3 Hlavní výkres 

- řešení veřejných prostranství, zeleně - viz. A1 Textová část – návrh, B2 Koordinační 
výkres, B3 Hlavní výkres  

Grafická část obsahuje: 
- Celkovou situaci území v měř.1:5000 – viz. grafická část B1 Situace širších vztahů 
- Situaci s hranicí řešeného území, vymezením a využitím pozemků a graficky vyjádřeným 

umístěním staveb v měř. 1:1000 – viz. grafická část B2 Koordinační výkres a B3 Hlavní 
výkres 

- Výkresy veřejné dopravní a technické infrastruktury s návrhem vazby na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu v měř. 1:1000 - viz. grafická část B2 Koordinační 
výkres 

- V případě potřeby může být grafická část rozšířena o další výkresovou dokumentaci i    
       v podrobnějším měřítku -  viz. grafická část  
-  Návrh etapizace výstavby, pokud to bude účelné – etapizace výstavby není stanovena, je 

pouze uveden předpokládaný postup výstavby v textové částí - viz. A1 Textová část – 
návrh  

 
  Územní studie je zpracována nad aktuální digitální katastrální mapou. 
 
  Studie byla předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě na 
CD v PDF i v „ostrých datech“. Textová část je předána ve formátu *.doc, výkresová část ve 
formátu *PDF a v editovatelném formátu *.DGN. 
 
 
6) Požadavky na zpracovatele územní studie 
 
  Územní studii jako hlavní projektant zpracovala fyzická osoba, která získala 
oprávnění k výkonu vybrané činnosti podle zvláštního právního předpisu - zák. č. 360/1992 
Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, t.j. Ing.arch. Jaroslav Kunetek - autorizovaný architekt.  
 
 
7) Návrh procesu pořízení územní studie 
 
- vypracování návrhu studie na základě předaného zadání - studie byla vypracována ve 

fázi konceptu v květnu 2019 a čistopis územní studie byl zpracován v srpnu 2019 
- 1.konzultace rozpracované studie za účasti zpracovatele, pořizovatele a zástupců obce 

Horní Bečva a SCHKOB - konzultace proběhly v průběhu dubna a května 2019 
- konzultace studie s vlastníky pozemků a s vlastníky technické infrastruktury za účasti 

zpracovatele a zástupců Obce Horní Bečva - konzultace proběhly v průběhu dubna a 
května 2019.  

- 2.konzultace rozpracované studie za účasti zpracovatele, pořizovatele a zástupců obce 
Horní Bečva (včetně Správy CHKO Beskydy) - konzultace ve fázi konceptu proběhly 
v průběhu dubna a května 2019 a ve fázi čistopisu proběhly v průběhu srpna a září 
2019.  

- předání územní studie pořizovateli k prověření možnosti jejího využití dle § 30 odst.4 
stavebního  zákona – čistopis dokumentace „Územní studie Horní Bečva – lokalita Na 
Lukách“, odsouhlasený zástupci Správy CHKO Beskydy, byl předán pořizovateli    
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g)   Zdůvodnění navržené urbanistické koncepce  
 
 
Rozsah řešeného území 

 
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. Rozsah plochy 
řešeného území požadovaný v zadání byl v územní studii podrobněji prověřen. Z řešeného 
území byly vyjmuty pouze dvě okrajové části, které jsou již součástí zastavěného území. 
V západní okrajové části navazující na plochu pro dopravu DS číslo 333 byl z řešení územní 
studie vyjmut a do zastavěného území převeden pozemek se zahájenou výstavbou 
rodinného domu na základě platného stavebního povolení, a to včetně rozšířené zahrady dle 
majetkoprávních vztahů v území. Ve východní okrajové části řešené lokality byla z řešeného 
území vyjmuta oplocená zahrada domu č.p. 945 a byla převedena do zastavěného území 

 
Celkový upravený 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.  

 
Uspořádání ploch a jejich využití 

 
Uspořádání ploch s různým způsobem využití a nové zástavby v lokalitě je 

determinováno zejména uspořádáním stavebních pozemků, jejich velikosti a zejména 
možností dopravního napojení stavebních pozemků v souladu s majetkoprávními vztahy 
v území. Veškeré pozemky jednotlivých vlastníků řešené studií v lokalitě „Na Lukách“ dle 
současného stavu přiléhají minimálně jednou stranou k veřejně přístupné místní komunikaci 
– viz. grafická část B4 Vlastnické vztahy s návaznostmi na dopravní napojení. Z uvedeného 
uspořádání vychází i celkové urbanistické řešení nových dopravních úseků a navazujících 
tvarů nově navrhovaných stavebních pozemků. Nové úseky obslužných komunikací navazují 
na stávající cestní síť v lokalitě tak, aby bylo možné dopravně obsloužit veškerá nově 
navrhovaná stavební místa, a to v rámci jednotlivých ucelených pozemků v majetku 
současných vlastníků. Pět nových stavebních pozemků bude možné dopravně napojit 
přímým sjezdem ze současných komunikací ve vlastnictví obce.  

 
V rámci projednávání bylo navrhované řešení územní studie rovněž ovlivněno 

požadavkem zástupců Správy CHKO Beskydy na zachování alespoň minimálního rozsahu 
volných ploch zahrad, sadů, případně pastvin v lokalitě, a to bez možnosti jejich zastavění – 
tj. návrhové plochy sídelní zeleně Z*, viz. grafická část B3 Hlavní výkres, B5 Zákres do 
hlavního výkresu územního plánu. 

 
Základní rozdělení řešeného území na návrhové plochy s různým způsobem využití, 

které vycházelo z uvedených majetkoprávních vztahů a požadavků vyplývajících z umístění 
lokality ve 3. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Beskydy, bylo po dohodě všech 
zúčastněných stran (tj. vlastníků pozemků, dále zástupců Obce Horní Bečva, Správy CHKO 
Beskydy a pořizovatele) zapracováno do návrhu Územního plánu Horní Bečva 
zpracovaného pro veřejné projednání. 
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Po prověření konkrétního řešení nové zástavby v rámci konceptu územní studie, byly 

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 

 
 

Podmínky pro vymezení pozemků 
 
Pro navrhovanou parcelaci řešené lokality je závazné rozdělení na maximálně 14 

stavebních pozemků (tj. max. 14 stavebních míst). Slučování těchto pozemků do větších 
celků s nižším počtem stavebních míst je přípustné. 

Maximální počet stavebních pozemků a tím i stavebních míst byl determinován 
požadavkem ochrany přírody a krajiny na vytvoření volné rozptýlené zástavby mimo 
kompaktní zastavěné území obce s vysokým podílem zahrad a trvalých travních porostů. 

Jednotlivé stavební pozemky (plochy OS.3 včetně zeleně Z*) a plochy pro nové 
úseky místních komunikací DS jsou vymezeny zejména s ohledem na vlastnické vztahy 
v území tak, aby bylo možné realizovat dopravní obsluhu současných pozemků zemědělské 
půdy i budoucích stavebních pozemků všech dotčených vlastníků. 

Stavební pozemky jsou vymezeny v souladu s konkrétními požadavky na optimální 
šířku pozemků pro umístění staveb a při zajištění požadovaných vzájemných odstupů 
staveb, které byly dohodnuty v rámci výrobního výboru. Lokalita je rozdělena na maximálně 
14 pozemků s výměrou v rozmezí cca 1000 m2 až 2000 m2. Současně je možné takto 
vymezené pozemky spojit do větších dle potřeby jednotlivých stavebníků. Dělení pozemků 
na menší a s tím související zahušťování zástavby není přípustné. 

 

Umístění a prostorové uspořádání staveb 
V územní studii jsou stanoveny podrobné podmínky pro umístění a prostorové 

uspořádání staveb. Tyto podmínky jsou jednoznačně určeny požadavky zástupců Správy 
CHKO Beskydy. Podmínky vycházejí z jednotné metodiky „Architektura v CHKO Beskydy“. 

Tím je dán základ pro budoucí zástavbu vhodně doplňující stávající rodinné domy a 
hospodářské usedlosti v krajině, která má mimořádnou estetickou hodnotu. Řešení rovněž 
respektuje požadavky na vymezování a využívání pozemků dle § 20 – 22 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů a 
požadavky na umisťování staveb dle § 23 – 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

 
Výsledná variabilita v umístění objektů na pozemcích a tím podpora vzniku zástavby 

nepravidelného shlukového charakteru je zajištěna stanovením stavební čáry minimálně 5m 
od veřejného prostoru komunikace (uliční čára není tedy jednotná, stavby mohou být 
umístěny i ve větší vzdálenosti od komunikace). 

 
S ohledem na požadavky ochrany krajinného rázu je stanovena podlažnost zástavby 

na 1PP, 1NP + využité podkroví. Výška hřebene střechy je stanovena max. 9 m nad nejvyšší 
úroveň přilehlého rostlého terénu. Dále je řešen základní tvar staveb a jejich zastřešení 
případně základní zásady použitých materiálů.  
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Umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 

Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 
stanovené v územní studii vycházejí z normových požadavků na zajištění obsluhy obytné 
zástavby vozidly integrovaného záchranného systému a zejména hasičských záchranných 
sborů – tj. šířka vozovky nových úseků obslužných komunikací je navrhována minimálně 
3,5m, volný veřejně přístupný prostor komunikace pro zajištění dopravní obsluhy a rovněž 
pro vedení nových liniových staveb technické infrastruktury a umístění stožárů veřejného 
osvětlení je stanoven minimálně 5,5m.  

 

Etapizace 

 Etapizace výstavby v území není stanovena, z navrhovaného řešení vyplývá 
doporučení: v rámci 1. etapy bude provedena dopravní a technická infrastruktura v lokalitě, 
v rámci 2. etapy bude provedena výstavba jednotlivých objektů zástavby smíšené obytné 
vesnické. 

 
Ochrana a rozvoj hodnot území 
 Řešené území se nenachází v blízkosti památkově chráněných objektů. 
 
  Řešené území se nachází na pozemcích spadajících pod BPEJ 8.40.68 a 8.75.43 (V. 
třída ochrany ZPF). 
 
  Řešená lokalita se nenachází v žádném z vymezených záplavových území. 
 
 V dokumentaci je plně zohledněn fakt, že lokalita leží v rámci rozsáhlého chráněného 
území CHKO Beskydy s krajinou mimořádné estetické hodnoty. Dokumentace byla v rámci 
zpracování projednána a odsouhlasena se zástupci Správy CHKO Beskydy, Obce Horní 
Bečva a pořizovatele. 
 V řešeném území jsou stanoveny základní regulační prvky pro základní objemové 
parametry a tvarové charakteristiky nově umísťovaných staveb, a to v souladu s požadavky 
ochrany krajinného rázu. 
 V lokalitě je řešen požadavek na zachování nezbytného rozsahu volných 
nezastavěných ploch, a to formou sídelní zeleně. 
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h)   Zdůvodnění řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury 
  
 
Doprava 
 
Současný stav 

Veškeré pozemky jednotlivých vlastníků řešené studií v lokalitě „Na Lukách“ dle 
současného stavu přiléhají minimálně jednou stranou k veřejně přístupné místní komunikaci 
– viz. grafická část B4 Vlastnické vztahy s návaznostmi na dopravní napojení. Veškeré 
stávající komunikace slouží jak pro vozidlovou, tak pro pěší a cyklistickou dopravu – 
v blízkosti řešené lokality nejsou žádné stávající cyklostezky, chodníky, případně integrované 
cyklostezky atd. a s jejich výstavbou se zde v návrhovém období neuvažuje. 
 
Návrh 

Nové úseky obslužných komunikací navazují na stávající cestní síť v lokalitě tak, aby 
bylo možné dopravně obsloužit veškerá nově navrhovaná stavební místa, a to v rámci 
jednotlivých ucelených pozemků v majetku současných vlastníků. Pět nových stavebních 
pozemků bude možné dopravně napojit přímým sjezdem ze stávajících komunikací ve 
vlastnictví obce. 

Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 
stanovené v územní studii vycházejí z normových požadavků na zajištění obsluhy obytné 
zástavby vozidly integrovaného záchranného systému a hasičských záchranných sborů – tj. 
šířka nových úseků obslužných komunikací je navrhována minimálně 3,5m, volný veřejně 
přístupný prostor komunikace pro zajištění dopravní obsluhy a rovněž pro vedení nových 
liniových staveb technické infrastruktury a umístění stožárů veřejného osvětlení je stanoven 
minimálně 5,5m. 

V průběhu zpracování byla stanovena stavební čára minimálně 5m od veřejného 
prostoru komunikace, tím je zajištěn dostatečný prostor pro parkování vozidel na pozemcích 
před jednotlivými objekty. 
 
 
Technická infrastruktura 
 
Současný stav 

 
V území těsně navazujícím na řešené plochy řešené územní studií se nachází 

kompletní sítě technické infrastruktury obce – tj. pro zásobování elektrickou energií, vodou, 
zemním plynem, pro elektronické komunikace, veřejné osvětlení a pro odkanalizování. 
 
Návrh 

 
Nová zástavba smíšená obytná bude ze stávajících sítí technické infrastruktury 

napojena dle potřeby konkrétních stavebních záměrů – ve výkresové části jsou navrženy 
napojovací body s ohledem na majetkoprávní vztahy v území – viz grafická část B2 
Koordinační výkres. Předpokládá se provedení nových rozvodů technické infrastruktury (tj. 
zejména pro zásobování elektrickou energií, vodou, zemním plynem, pro elektronické 
komunikace, veřejné osvětlení a pro odkanalizování) v souběhu s navrhovanými úseky 
komunikací v rámci jejich veřejně přístupného prostoru.  

 



ÚZEMNÍ STUDIE  
HORNÍ BEČVA – LOKALITA NA LUKÁCH 

A2  TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ 
 

str. 13/16 
 

 
 
Odvedení splaškových vod bude provedeno napojením na stávající kanalizační stoky 

v lokalitě zajišťující odvedení splaškových vod k likvidaci na ČOV mimo řešenou lokalitu. 
Odtok dešťové vody bude minimalizován využitím dešťové vody pro závlahu, případně jako 
vody užitkové přímo na jednotlivých stavebních pozemcích a v případě vhodného 
geologického složení podloží bude u jednotlivých nových staveb realizováno jejich 
vsakování. Pouze zbytkové nevyužité dešťové vody bude možné zaústit do vodního toku. 
Řešení bude součástí každé individuální stavby umístěné v plochách smíšených obytných 
vesnických. Pro zajištění dostatečného rozsahu volných nezastavěných ploch s možností 
využití a zasakování dešťových vod jsou v řešené lokalitě vymezeny plochy sídelní zeleně, a 
dále v zastavitelných plochách je stanovena intenzita využití pozemků pro zástavbu tak, aby 
celkově v dotčeném území převažovaly nezastavěné a nezpevněné plochy zeleně.  
  

Nakládání s odpady bude řešeno formou nádob na směsný komunální odpad na 
pozemcích jednotlivých rodinných domů, případně staveb komerční občanské vybavenosti 
apod. Tříděné obaly určené k druhotnému využití (papír, plasty, sklo, atd.) bude ukládán do 
určených nádob na stávajících sběrných místech v obci, případně ve sběrném dvoře. 
Nebezpečný odpad bude shromažďován v areálu sběrného dvora v obci. Komunální odpad a 
tříděné složky budou odváženy specializovanou firmou mimo řešené území k likvidaci nebo 
k druhotnému zpracování. 
 
 
 
i)  Vyhodnocení požadavků na veřejně prospěšné stavby, na veřejně 
prospěšná opatření a asanace 
 

V rámci územní studie je řešeno vymezení ploch pro novou zástavbu smíšenou 
obytnou vesnickou a pro její dopravní napojení na stabilizované místní komunikace v obci 
formou nových úseků obslužných komunikací. Dopravní stavby a předpokládané souběžně 
vedené sítě technické infrastruktury mají charakter koncových okrajových úseků sloužících 
pro omezený počet nových stavebních míst (max. 4) na pozemcích jednotlivých současných 
vlastníků. Z uvedených důvodů nemají navrhované plochy dopravy veřejně prospěšný 
charakter. Navrhované řešení územní studie nemá žádné požadavky na vymezení veřejně 
prospěšných staveb. 

 
V lokalitě řešené územní studií není navrhována žádná zeleň s ekostabilizační funkcí, 

ani žádná plocha s funkcí ochrannou proti povodním a extravilánovým vodám atd. 
Navrhované řešení nevyžaduje vymezení veřejně prospěšných opatření. 
 
 

V rámci územní studie je řešeno umístění nové zástavby smíšené obytné a nových 
úseků obslužných komunikací s přímou návazností na stabilizovanou síť místních 
komunikací v obci. Navrhované objekty a komunikace jsou situovány ve volných plochách 
stávajících trvalých travních porostů, kde nejsou umístěny žádné trvalé stavby. Navrhované 
řešení nemá žádné požadavky na asanaci. 
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j)   Vyhodnocení požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů 
a ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného 
zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby v území, ochrany 
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 
 

Základní požadavky protipožární ochrany jsou splněny rozdělením řešené lokality na 
jednotlivé stavební pozemky tak, aby byly zajištěny dostatečné odstupy nových staveb 
v souladu s požadavky platné legislativy a bylo zajištěno přímé dopravní napojení 
jednotlivých stavebních míst na veřejně přístupnou místní komunikaci s minimální šířkou 
vozovky 3,5m a volného prostoru komunikace 5,5m.  
 
 
Civilní ochrana 
 

Základní požadavky civilní ochrany jsou splněny návrhem kapacitního dopravního 
napojení lokality a jednotlivých stavebních míst. 
 
 
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. 
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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. 
 
 
 
k) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
 
Pozemky určené k plnění funkce lesa 
 

V rámci řešení územní studie nejsou dotčeny žádné pozemky určené k plnění funkce 
lesa.   

 
Vymezené stavební pozemky pro novou zástavbu smíšenou obytnou zasahující do 

ochranného pásma lesa 50m (tj. na severovýchodním a jižním okraji dotčené lokality) jsou 
vymezeny tak, že novou zástavbu zde bude možné umístit ve vzdálenosti větší, než je 
požadovaná minimální vzdálenost jedné porostní výšky v mýtním věku od hranice pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
 
 
Zemědělský půdní fond 
 

V rámci řešení územní studie jsou v lokalitě „Na Lukách“ navrhovány zastavitelné 
plochy pro novou zástavbu smíšenou obytnou vesnickou (tj. plochy SO.3 číslo 66, 312, 329, 
330, 331, 332) v souhrnném rozsahu 1,6481 ha a plochy pro dopravu silniční (tj. plochy DS 
číslo 333, 334, 335) v souhrnném rozsahu 0,1339 ha. 
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V rámci řešení Územní studie Horní Bečva – lokalita Na Lukách je pro zastavitelné 

plochy (zástavby smíšené obytné vesnické SO.3 a dopravy silniční DS) navrhován celkový 
zábor zemědělského půdního fondu v rozsahu 1,7820 ha na plochách trvalého travního 
porostu. Dotčená půda je zařazena do BPEJ 8.40.68 a 8.75.43 a do třídy ochrany ZPF V. 
Skutečný zábor zemědělské půdy (s ohledem na maximální přípustné zastavění ploch 
SO.3 v rozsahu do 40% zastavitelných částí pozemků) bude maximálně 0,7931 ha (tj. 40% 
návrhových ploch SO.3 a 100% návrhových ploch DS). 

 
 V celé jižní polovině řešeného území byly provedeny investice do půdy v rámci 
trvalých travních porostů za účelem jejich odvodnění. Při realizaci jednotlivých staveb 
v lokalitě budou odvodňovací zařízení upravena tak, aby byla v navazujících volných 
plochách sadů, zahrad a pastvin zajištěna jejich provozuschopnost. Řešení zásahu nových 
staveb do zařízení na odvodnění zemědělské půdy bude součástí projektové dokumentace 
konkrétně umísťovaných staveb v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem.  
  
 V řešeném území se nenachází žádné stavby a areály zemědělské výroby. 
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Pořizovatel:  Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 

Odbor výstavby a územního plánování  
 
 
Obec:    Horní Bečva 

 
 
 
 
Zpracovatel:  
 
Ing.arch. Jaroslav Kunetek – hlavní projektant 
 
Ing.arch. Dita Kunetková – zodpovědný projektant - urbanista 

Ing. Rudolf Gregar  – dopravní řešení  

 
 
 
 
Obsah A2 Textová část - odůvodnění 
 
a) Údaje o způsobu pořízení územní studie / str.2 
b) Vyhodnocení stávajícího stavu, koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších 

vztahů včetně souladu územní studie s územním plánem / str.2 
c) Soulad územní studie s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, 

s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území / str.3 
d) Soulad územní studie s požadavky zákona č. 183/ 2006 Sb., stavební zákon v platném 

znění / str.4 
e) Soulad územní studie se stanovisky dotčených orgánů / str.4 
f) Údaje o splnění zadání územní studie / str.5 
g) Zdůvodnění navržené urbanistické koncepce / str.9  
h) Zdůvodnění řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury / str.12  
i) Vyhodnocení požadavků na veřejně prospěšné stavby, na veřejně prospěšná opatření a 

asanace / str.13 
j) Vyhodnocení požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů a ze zvláštních 

právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní 
ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické 
stavby v území, ochrany před povodněmi, a jinými rizikovými přírodními jevy) / str.14 

k) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
a na pozemky určené k plnění funkce lesa / str.15 
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a)   Údaje o způsobu pořízení územní studie 
 

K pořízení územní studie je příslušný dle § 6 stavebního zákona Městský úřad 
Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního 
plánování.  

 
Územní studie bude sloužit jako územně plánovací podklad pro upřesnění vymezení 

jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v územně plánovací dokumentaci. Po 
vydání územního plánu obce formou opatření obecné povahy bude územní studie 
zaevidována v evidenci územně plánovací činnosti ČR a bude sloužit pro rozhodování 
v území.  

 
 
 
 
b)  Vyhodnocení stávajícího stavu, koordinace využívání řešené plochy 
z hlediska širších vztahů včetně souladu územní studie s územním plánem 
 

Stávající stav 
 
Lokalita řešená předloženou dokumentací „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na 

Lukách“ se nachází v katastrálním území Horní Bečva.  
V současné době je řešené území tvořeno trvalým travním porostem a jeho centrální 

částí ve směru severovýchod – jihozápad prochází vzdušné nadzemní vedení vysokého 
napětí. Lokalita v jižní, západní a východní části přímo přiléhá ke stávajícím místním 
komunikacím a k sítím základní technické infrastruktury – vodovod, kanalizace, kabelové 
vedení NN, STL plynovod kabelové rozvody elektronických komunikací apod.   

Dopravní obsluha navazujících ploch zemědělské půdy a lesních pozemků je 
zajištěna zcela mimo řešené území. Jednotlivé prvky územního systému ekologické stability 
jsou vymezeny mimo řešené území.  
 

Širší vztahy v území 
 
Řešená část lokality „Na Lukách“ těsně navazuje na stávající zástavbu rodinných 

domů a hospodářských usedlostí východně od centra obce Horní Bečva v návaznosti na 
údolní nivu vodního toku Mečůvka.  

Řešení územní studie zajišťuje napojení všech nově navrhovaných stavebních 
pozemků na stabilizovanou síť místních komunikací a technické infrastruktury v obci, a to 
v návaznosti na nově vymezené stavební pozemky.   

Navrhovaným řešením není nijak ovlivněna stávající dopravní obsluha navazujících 
ploch zemědělské půdy a lesních pozemků. Navrhované řešení nové zástavby smíšené 
obytné vesnické a staveb dopravní a technické infrastruktury nezasahuje do kostry 
ekologické stability v navazujícím území, tím je prostupnost krajiny pro biotu v dotčené 
lokalitě zachována v plném rozsahu.  
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Soulad ÚS s územním plánem  
 
Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ je zpracována 

v souladu s dokumentací „Územní plán Horní Bečva“ upravenou pro veřejné projednání. 
 
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. Po zpracování konceptu řešení územní studie a jeho 
odsouhlasení zúčastněnými stranami byly z řešení ÚS „Na Lukách“ do územního plánu 
převzaty jednotlivé návrhové plochy s různým způsobem využití – viz grafická část B5 
Zákres do hlavního výkresu územního plánu. 

 
 
 
c) Soulad územní studie s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území 
 
 Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ řeší lokální úpravu – 
tj. rozvoj smíšené zástavby obytné vesnické v obci formou výstavby nových rodinných domů, 
objektů komerční občanské vybavenosti, hospodářských objektů pro chov domácích zvířat, 
dílen pro provozování drobné výroby a řemesel včetně souvisejících skladů apod. 

Cíle a úkoly územního plánování jsou řešeny přiměřeně k obsahu a rozsahu 
navrhované lokální úpravy. Dokumentace řeší zejména zajištění nových ploch smíšených 
obytných pro předpokládaný nárůst počtu obyvatel a současně rozvoj ekonomického 
potenciálu obce při současném zajištění udržitelného rozvoje 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 ve 3. zóně ochrany přírody a krajiny chráněné krajinné oblasti. Z uvedených důvodů se 
navrhované řešení zaměřuje zejména na ochranu krajinného rázu v dotčeném území. Pro 
novou 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 území – viz. textová část A1, kapitola „f) 
Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb na pozemcích“ 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 a jeho 
ochranného pásma, 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 – viz. B3 Hlavní výkres.  
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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. 

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. 

 
V dokumentaci je respektován fakt, že řešené území je územím s archeologickými 

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

 
 
 
 

d)  Soulad územní studie s požadavky zákona č. 183/ 2006 Sb., stavební 
zákon v platném znění 
 

Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ je zpracována 
v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.  

 
Rozsah a obsah dokumentace územní studie je sestaven přibližně dle požadavků na 

zpracování regulačního plánu dle vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
v platném znění a dále v souladu s platným zadáním pro zpracování územní studie.  

 
Podmínky pro funkční využití dotčených ploch s rozdílným způsobem využití jsou 

stanoveny přiměřeně dle vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území v platném znění a dále v souladu s připravovaným Územním plánem Horní Bečva. 
 
 
 
e)   Soulad územní studie se stanovisky dotčených orgánů 
 

Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ je zpracována 
v souladu s dokumentací „Územní plán Horní Bečva“ upravenou po opakovaném společném 
jednání, které se konalo dne 17.1.2019. Územní studie je zpracována v souladu se 
stanovisky dotčených orgánů uplatněných v rámci opakovaného společného jednání o 
návrhu Územního plánu Horní Bečva. 

 
Podrobné požadavky na konkrétní regulaci zástavby byly dohodnuty se zástupci 

Správy CHKO Beskydy, Obce Horní Bečva a pořizovatele územně plánovací dokumentace a 
územní studie. Požadované regulativy byly do dokumentace zapracovány. 
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Dokumentace byla ve stadiu konceptu konzultována se zástupci Správy CHKO 

Beskydy, Obce Horní Bečva a pořizovatele a současně s vlastníky jednotlivých dotčených 
pozemků. Dokumentace byla dle výsledků těchto jednání upravena a odsouhlasena – viz. C 
– Dokladová část: ÚS Horní Bečva, lokalita 66 Na Lukách - Hlavní výkres (varianta 
odsouhlasená a verifikovaná zástupcem Obce Horní Bečva, zástupcem Správy CHKO 
Beskydy a vlastníky jednotlivých dotčených pozemků). V čistopisu územní studie je tato 
základní situace zapracována a doplněna dohodnutými podrobnými regulacemi stanovenými 
pro novou zástavbu. Podrobné podmínky využití jednotlivých ploch, podmínky pro umístění a 
vymezení stavebních pozemků a podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb na 
pozemcích byly odsouhlaseny zástupci Správy CHKO Beskydy. 

 
Čistopis územní studie je zpracován v souladu s požadavky, které vzešly 

z projednávání dokumentace. 
 
 
f)   Údaje o splnění zadání územní studie 
 

Dokumentace „Územní studie Horní Bečva – lokalita Na Lukách“ je zpracována 
v souladu se zadáním zpracovaným pořizovatelem (MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odbor 
výstavby a územního plánování) v květnu 2019:  
 
 
1) Cíl a účel územní studie 
 

Cíl a účel územní studie byl splněn. Územní studií byly prověřeny možnosti zástavby 
v lokalitě „Na Lukách“. V rámci územní studie byla řešena celková urbanistická koncepce 
nové zástavby, dále byly pro novou zástavbu stanoveny podmínky pro umístění a prostorové 
uspořádání staveb – tzv. regulační prvky.  
 
 
2) Rozsah řešeného území, podklady 
 

Rozsah plochy řešeného území požadovaný v zadání byl v územní studii podrobněji 
prověřen. Z řešeného území byly vyjmuty pouze dvě okrajové části, které jsou již součástí 
zastavěného území. V západní okrajové části navazující na plochu pro dopravu DS číslo 333 
byl z řešení územní studie vyjmut a do zastavěného území převeden pozemek se zahájenou 
výstavbou rodinného domu na základě platného stavebního povolení, a to včetně rozšířené 
zahrady dle majetkoprávních vztahů v území. Ve východní okrajové části řešené lokality byla 
z řešeného území vyjmuta oplocená zahrada domu č.p. 945 a byla převedena do 
zastavěného území.  

Navrhované napojení nové zástavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
nevyžadovalo rozšíření řešeného území.  
 
V územní studii byly zohledněny následující podklady: 
  
- dokumentace pro společné jednání Územní plán Horní Bečva – výsledky prověření 
možností zastavění lokality „Na Lukách“ dle územní studie a upřesnění jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití, bylo zpětně zapracováno do návrhu územního plánu pro 
veřejné projednání    
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- územně analytické podklady - zejména umístění lokality v rámci 3. zóny ochrany přírody a 
krajiny CHKO Beskydy, umístění jižních a severovýchodních okrajových částí řešeného 
území v ochranném pásmu lesa 50m, existence stávajícího vzdušného nadzemního vedení 
vysokého napětí včetně ochranného pásma procházejícího celým řešeným územím ve 
směru severovýchod – jihozápad, existence dalších sítí technické a dopravní infrastruktury 
v těsné návaznosti na řešenou plochu atd.  
- katastrální mapa – návrh územní studie byl zpracován nad aktuální digitální katastrální 
mapou poskytovanou Krajským úřadem Zlínského kraje pro obec Horní Bečva. 
 
 
3) Požadavky na obsah řešení územní studie  
 
- Územní studie bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č.501/2006 
Sb. v platném znění – ÚS je zpracována v souladu s uvedeným právními předpisy v platném 
znění.    
- Plocha bude zpracována v návaznosti na rozpracovaný územní plán Horní Bečva-
dokumentace pro společné jednání – řešení prověřené v rámci zpracování ÚS ve stadiu 
konceptu a odsouhlasené zástupci Správy CHKO Beskydy, Obce Horní Bečva, dále 
pořizovatelem a vlastníky dotčených pozemků bylo zapracováno do návrhu územního plánu 
pro veřejné projednání.  
- Návrh umístění a hmotové řešení rodinných domů, případně bytových domů a případně 
objektů občanské vybavenosti v návaznosti na veřejnou infrastrukturu – v rámci územní 
studie jsou stanoveny podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb na pozemcích.   
- Návrh veřejné infrastruktury – v návrhu ÚS je řešeno napojení nové zástavby v lokalitě „Na 
Lukách“ na stávající systém dopravní a technické infrastruktury v obci, v navrhovaném 
řešení jsou stanoveny podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury.     
- Návrh parcelace – v ÚS je řešen návrh parcelace a je stanoven maximální přípustný počet 
nových stavebních pozemků (tj. max. 14), spojování navrhovaných stavebních pozemků a 
tím celkově nižší počet stavebních míst je přípustné. 
- Návrh ozelenění – v navrhovaném řešení bylo se zástupci Správy CHKO Beskydy 
dohodnuto vymezení volných ploch sídelní zeleně (tj. zahrad, sadů a trvalých travních 
porostů), které nejsou určeny k zastavění  
- Zvážit provázanost na sousední plochy např. průchodnost do krajiny - dopravní obsluha 
navazujících ploch volné krajiny je zajišťována účelovými komunikacemi vedenými mimo 
řešené území a navrhovaným řešením není měněn daný systém stabilizované dopravní sítě 
v blízkosti řešeného území.  
- Respektovat stávající terénní konfiguraci – konfigurace terénu je zohledněna zejména 
v navrhovaném řešení nových úseků obslužných komunikací, které jsou řešeny tak, aby 
odpovídaly platným právním předpisům a normám. Jednotlivé nové stavební pozemky jsou 
vymezeny tak, aby například odkanalizování novostaveb do stávající stokové sítě obce bylo 
realizovatelné prostřednictvím pozemků jednotlivých současných vlastníků, kteří budou 
záměr na budoucí dělení svých pozemků realizovat. Konkrétní objekty zástavby smíšené 
obytné vesnické budou umístěny až v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem, 
objekty navrhované v grafické části dokumentace jsou pouze informativního charakteru.    
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4) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury   
 
- řešit napojení lokality na dopravní infrastrukturu a navrhnout systém dopravní obsluhy 
v lokalitě – je zapracováno v grafické části dokumentace B2 Koordinační výkres, B3 Hlavní 
výkres  
- řešit parkování a komunikace pro pěší – pro novou zástavbu je stanovena stavební čára v 
minimální přípustné vzdálenosti od veřejně přístupného prostoru komunikace 5m, aby bylo 
možné parkování vozidel realizovat na pozemcích před jednotlivými objekty zástavby 
smíšené obytné. Vzhledem k odlehlosti lokality od centra obce a s ohledem na délku nových 
navrhovaných úseků obslužných cest se v lokalitě „Na Lukách“ uvažuje se smíšeným 
provozem vozidlovým, cyklistickým a pěším jak u stabilizovaných, tak u nově navrhovaných 
místních komunikací. 
- řešit napojení lokality na technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizaci (splašková,  
dešťová), rozvod elektro, rozvod plynu, navrhnout systém technické infrastruktury v lokalitě – 
s ohledem na rozsah lokality „Na Lukách“ jsou řešeny napojovací body na stabilizovanou síť 
pro zásobování obce vodou, elektrickou energií, plynem a pro odkanalizování. Veřejný 
prostor nových i stabilizovaných místních komunikací je dostatečný pro souběžné vedení sítí 
technické infrastruktury. 
- řešit návrh ploch a pozemků veřejných prostranství (dle  § 7 a § 22 vyhlášky č .501/2006 
Sb.v platném znění) – s ohledem na rozsah lokality a omezený počet nově umístěných 
staveb není v řešené lokalitě navrhována ucelená plocha veřejného prostranství. Jednotlivé 
stavební pozemky budou obsluhovány veřejně přístupnými komunikacemi s minimální šířkou 
volného prostoru 5,5m pro umístění vozovky a liniových staveb technické infrastruktury. 
Umístění veřejného prostranství s minimální šířkou 8m pro dopravní obsluhu koncové 
zástavby v počtu max. 3 až 4 RD není požadováno.    
 
 
5) Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie  
 
  Zpracovatel konzultoval návrh územní studie v průběhu zpracování se zástupci 
Správy CHKO Beskydy, Obce Horní Bečva, pořizovatele a s vlastníky dotčených pozemků 
v rámci několika výrobních výborů. 
  Studie je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů a s 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 
 
Textová část obsahuje: 

- vymezení řešeného území – viz. A1 Textová část - návrh, A2 Textová část – 
odůvodnění, B – Grafická část 

- analýza stávajícího stavu - viz. A2 Textová část - odůvodnění  
- urbanistické a architektonické řešení, zdůvodnění návrhu - viz. A1 Textová část - 

návrh, A2 Textová část – odůvodnění, B3 Hlavní výkres 
- požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb - viz. A1 Textová část – 

návrh, B3 Hlavní výkres 
- řešení dopravní infrastruktury a parkování - viz. A1 Textová část – návrh, B2 

Koordinační výkres, B3 Hlavní výkres 
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- řešení technické infrastruktury - viz. A1 Textová část – návrh, B2 Koordinační výkres, 
B3 Hlavní výkres 

- řešení veřejných prostranství, zeleně - viz. A1 Textová část – návrh, B2 Koordinační 
výkres, B3 Hlavní výkres  

Grafická část obsahuje: 
- Celkovou situaci území v měř.1:5000 – viz. grafická část B1 Situace širších vztahů 
- Situaci s hranicí řešeného území, vymezením a využitím pozemků a graficky vyjádřeným 

umístěním staveb v měř. 1:1000 – viz. grafická část B2 Koordinační výkres a B3 Hlavní 
výkres 

- Výkresy veřejné dopravní a technické infrastruktury s návrhem vazby na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu v měř. 1:1000 - viz. grafická část B2 Koordinační 
výkres 

- V případě potřeby může být grafická část rozšířena o další výkresovou dokumentaci i    
       v podrobnějším měřítku -  viz. grafická část  
-  Návrh etapizace výstavby, pokud to bude účelné – etapizace výstavby není stanovena, je 

pouze uveden předpokládaný postup výstavby v textové částí - viz. A1 Textová část – 
návrh  

 
  Územní studie je zpracována nad aktuální digitální katastrální mapou. 
 
  Studie byla předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě na 
CD v PDF i v „ostrých datech“. Textová část je předána ve formátu *.doc, výkresová část ve 
formátu *PDF a v editovatelném formátu *.DGN. 
 
 
6) Požadavky na zpracovatele územní studie 
 
  Územní studii jako hlavní projektant zpracovala fyzická osoba, která získala 
oprávnění k výkonu vybrané činnosti podle zvláštního právního předpisu - zák. č. 360/1992 
Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, t.j. Ing.arch. Jaroslav Kunetek - autorizovaný architekt.  
 
 
7) Návrh procesu pořízení územní studie 
 
- vypracování návrhu studie na základě předaného zadání - studie byla vypracována ve 

fázi konceptu v květnu 2019 a čistopis územní studie byl zpracován v srpnu 2019 
- 1.konzultace rozpracované studie za účasti zpracovatele, pořizovatele a zástupců obce 

Horní Bečva a SCHKOB - konzultace proběhly v průběhu dubna a května 2019 
- konzultace studie s vlastníky pozemků a s vlastníky technické infrastruktury za účasti 

zpracovatele a zástupců Obce Horní Bečva - konzultace proběhly v průběhu dubna a 
května 2019.  

- 2.konzultace rozpracované studie za účasti zpracovatele, pořizovatele a zástupců obce 
Horní Bečva (včetně Správy CHKO Beskydy) - konzultace ve fázi konceptu proběhly 
v průběhu dubna a května 2019 a ve fázi čistopisu proběhly v průběhu srpna a září 
2019.  

- předání územní studie pořizovateli k prověření možnosti jejího využití dle § 30 odst.4 
stavebního  zákona – čistopis dokumentace „Územní studie Horní Bečva – lokalita Na 
Lukách“, odsouhlasený zástupci Správy CHKO Beskydy, byl předán pořizovateli    
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g)   Zdůvodnění navržené urbanistické koncepce  
 
 
Rozsah řešeného území 

 
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. Rozsah plochy 
řešeného území požadovaný v zadání byl v územní studii podrobněji prověřen. Z řešeného 
území byly vyjmuty pouze dvě okrajové části, které jsou již součástí zastavěného území. 
V západní okrajové části navazující na plochu pro dopravu DS číslo 333 byl z řešení územní 
studie vyjmut a do zastavěného území převeden pozemek se zahájenou výstavbou 
rodinného domu na základě platného stavebního povolení, a to včetně rozšířené zahrady dle 
majetkoprávních vztahů v území. Ve východní okrajové části řešené lokality byla z řešeného 
území vyjmuta oplocená zahrada domu č.p. 945 a byla převedena do zastavěného území 

 
Celkový upravený 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.  

 
Uspořádání ploch a jejich využití 

 
Uspořádání ploch s různým způsobem využití a nové zástavby v lokalitě je 

determinováno zejména uspořádáním stavebních pozemků, jejich velikosti a zejména 
možností dopravního napojení stavebních pozemků v souladu s majetkoprávními vztahy 
v území. Veškeré pozemky jednotlivých vlastníků řešené studií v lokalitě „Na Lukách“ dle 
současného stavu přiléhají minimálně jednou stranou k veřejně přístupné místní komunikaci 
– viz. grafická část B4 Vlastnické vztahy s návaznostmi na dopravní napojení. Z uvedeného 
uspořádání vychází i celkové urbanistické řešení nových dopravních úseků a navazujících 
tvarů nově navrhovaných stavebních pozemků. Nové úseky obslužných komunikací navazují 
na stávající cestní síť v lokalitě tak, aby bylo možné dopravně obsloužit veškerá nově 
navrhovaná stavební místa, a to v rámci jednotlivých ucelených pozemků v majetku 
současných vlastníků. Pět nových stavebních pozemků bude možné dopravně napojit 
přímým sjezdem ze současných komunikací ve vlastnictví obce.  

 
V rámci projednávání bylo navrhované řešení územní studie rovněž ovlivněno 

požadavkem zástupců Správy CHKO Beskydy na zachování alespoň minimálního rozsahu 
volných ploch zahrad, sadů, případně pastvin v lokalitě, a to bez možnosti jejich zastavění – 
tj. návrhové plochy sídelní zeleně Z*, viz. grafická část B3 Hlavní výkres, B5 Zákres do 
hlavního výkresu územního plánu. 

 
Základní rozdělení řešeného území na návrhové plochy s různým způsobem využití, 

které vycházelo z uvedených majetkoprávních vztahů a požadavků vyplývajících z umístění 
lokality ve 3. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Beskydy, bylo po dohodě všech 
zúčastněných stran (tj. vlastníků pozemků, dále zástupců Obce Horní Bečva, Správy CHKO 
Beskydy a pořizovatele) zapracováno do návrhu Územního plánu Horní Bečva 
zpracovaného pro veřejné projednání. 
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Po prověření konkrétního řešení nové zástavby v rámci konceptu územní studie, byly 

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 

 
 

Podmínky pro vymezení pozemků 
 
Pro navrhovanou parcelaci řešené lokality je závazné rozdělení na maximálně 14 

stavebních pozemků (tj. max. 14 stavebních míst). Slučování těchto pozemků do větších 
celků s nižším počtem stavebních míst je přípustné. 

Maximální počet stavebních pozemků a tím i stavebních míst byl determinován 
požadavkem ochrany přírody a krajiny na vytvoření volné rozptýlené zástavby mimo 
kompaktní zastavěné území obce s vysokým podílem zahrad a trvalých travních porostů. 

Jednotlivé stavební pozemky (plochy OS.3 včetně zeleně Z*) a plochy pro nové 
úseky místních komunikací DS jsou vymezeny zejména s ohledem na vlastnické vztahy 
v území tak, aby bylo možné realizovat dopravní obsluhu současných pozemků zemědělské 
půdy i budoucích stavebních pozemků všech dotčených vlastníků. 

Stavební pozemky jsou vymezeny v souladu s konkrétními požadavky na optimální 
šířku pozemků pro umístění staveb a při zajištění požadovaných vzájemných odstupů 
staveb, které byly dohodnuty v rámci výrobního výboru. Lokalita je rozdělena na maximálně 
14 pozemků s výměrou v rozmezí cca 1000 m2 až 2000 m2. Současně je možné takto 
vymezené pozemky spojit do větších dle potřeby jednotlivých stavebníků. Dělení pozemků 
na menší a s tím související zahušťování zástavby není přípustné. 

 

Umístění a prostorové uspořádání staveb 
V územní studii jsou stanoveny podrobné podmínky pro umístění a prostorové 

uspořádání staveb. Tyto podmínky jsou jednoznačně určeny požadavky zástupců Správy 
CHKO Beskydy. Podmínky vycházejí z jednotné metodiky „Architektura v CHKO Beskydy“. 

Tím je dán základ pro budoucí zástavbu vhodně doplňující stávající rodinné domy a 
hospodářské usedlosti v krajině, která má mimořádnou estetickou hodnotu. Řešení rovněž 
respektuje požadavky na vymezování a využívání pozemků dle § 20 – 22 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů a 
požadavky na umisťování staveb dle § 23 – 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

 
Výsledná variabilita v umístění objektů na pozemcích a tím podpora vzniku zástavby 

nepravidelného shlukového charakteru je zajištěna stanovením stavební čáry minimálně 5m 
od veřejného prostoru komunikace (uliční čára není tedy jednotná, stavby mohou být 
umístěny i ve větší vzdálenosti od komunikace). 

 
S ohledem na požadavky ochrany krajinného rázu je stanovena podlažnost zástavby 

na 1PP, 1NP + využité podkroví. Výška hřebene střechy je stanovena max. 9 m nad nejvyšší 
úroveň přilehlého rostlého terénu. Dále je řešen základní tvar staveb a jejich zastřešení 
případně základní zásady použitých materiálů.  
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Umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 

Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 
stanovené v územní studii vycházejí z normových požadavků na zajištění obsluhy obytné 
zástavby vozidly integrovaného záchranného systému a zejména hasičských záchranných 
sborů – tj. šířka vozovky nových úseků obslužných komunikací je navrhována minimálně 
3,5m, volný veřejně přístupný prostor komunikace pro zajištění dopravní obsluhy a rovněž 
pro vedení nových liniových staveb technické infrastruktury a umístění stožárů veřejného 
osvětlení je stanoven minimálně 5,5m.  

 

Etapizace 

 Etapizace výstavby v území není stanovena, z navrhovaného řešení vyplývá 
doporučení: v rámci 1. etapy bude provedena dopravní a technická infrastruktura v lokalitě, 
v rámci 2. etapy bude provedena výstavba jednotlivých objektů zástavby smíšené obytné 
vesnické. 

 
Ochrana a rozvoj hodnot území 
 Řešené území se nenachází v blízkosti památkově chráněných objektů. 
 
  Řešené území se nachází na pozemcích spadajících pod BPEJ 8.40.68 a 8.75.43 (V. 
třída ochrany ZPF). 
 
  Řešená lokalita se nenachází v žádném z vymezených záplavových území. 
 
 V dokumentaci je plně zohledněn fakt, že lokalita leží v rámci rozsáhlého chráněného 
území CHKO Beskydy s krajinou mimořádné estetické hodnoty. Dokumentace byla v rámci 
zpracování projednána a odsouhlasena se zástupci Správy CHKO Beskydy, Obce Horní 
Bečva a pořizovatele. 
 V řešeném území jsou stanoveny základní regulační prvky pro základní objemové 
parametry a tvarové charakteristiky nově umísťovaných staveb, a to v souladu s požadavky 
ochrany krajinného rázu. 
 V lokalitě je řešen požadavek na zachování nezbytného rozsahu volných 
nezastavěných ploch, a to formou sídelní zeleně. 
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h)   Zdůvodnění řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury 
  
 
Doprava 
 
Současný stav 

Veškeré pozemky jednotlivých vlastníků řešené studií v lokalitě „Na Lukách“ dle 
současného stavu přiléhají minimálně jednou stranou k veřejně přístupné místní komunikaci 
– viz. grafická část B4 Vlastnické vztahy s návaznostmi na dopravní napojení. Veškeré 
stávající komunikace slouží jak pro vozidlovou, tak pro pěší a cyklistickou dopravu – 
v blízkosti řešené lokality nejsou žádné stávající cyklostezky, chodníky, případně integrované 
cyklostezky atd. a s jejich výstavbou se zde v návrhovém období neuvažuje. 
 
Návrh 

Nové úseky obslužných komunikací navazují na stávající cestní síť v lokalitě tak, aby 
bylo možné dopravně obsloužit veškerá nově navrhovaná stavební místa, a to v rámci 
jednotlivých ucelených pozemků v majetku současných vlastníků. Pět nových stavebních 
pozemků bude možné dopravně napojit přímým sjezdem ze stávajících komunikací ve 
vlastnictví obce. 

Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 
stanovené v územní studii vycházejí z normových požadavků na zajištění obsluhy obytné 
zástavby vozidly integrovaného záchranného systému a hasičských záchranných sborů – tj. 
šířka nových úseků obslužných komunikací je navrhována minimálně 3,5m, volný veřejně 
přístupný prostor komunikace pro zajištění dopravní obsluhy a rovněž pro vedení nových 
liniových staveb technické infrastruktury a umístění stožárů veřejného osvětlení je stanoven 
minimálně 5,5m. 

V průběhu zpracování byla stanovena stavební čára minimálně 5m od veřejného 
prostoru komunikace, tím je zajištěn dostatečný prostor pro parkování vozidel na pozemcích 
před jednotlivými objekty. 
 
 
Technická infrastruktura 
 
Současný stav 

 
V území těsně navazujícím na řešené plochy řešené územní studií se nachází 

kompletní sítě technické infrastruktury obce – tj. pro zásobování elektrickou energií, vodou, 
zemním plynem, pro elektronické komunikace, veřejné osvětlení a pro odkanalizování. 
 
Návrh 

 
Nová zástavba smíšená obytná bude ze stávajících sítí technické infrastruktury 

napojena dle potřeby konkrétních stavebních záměrů – ve výkresové části jsou navrženy 
napojovací body s ohledem na majetkoprávní vztahy v území – viz grafická část B2 
Koordinační výkres. Předpokládá se provedení nových rozvodů technické infrastruktury (tj. 
zejména pro zásobování elektrickou energií, vodou, zemním plynem, pro elektronické 
komunikace, veřejné osvětlení a pro odkanalizování) v souběhu s navrhovanými úseky 
komunikací v rámci jejich veřejně přístupného prostoru.  
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Odvedení splaškových vod bude provedeno napojením na stávající kanalizační stoky 

v lokalitě zajišťující odvedení splaškových vod k likvidaci na ČOV mimo řešenou lokalitu. 
Odtok dešťové vody bude minimalizován využitím dešťové vody pro závlahu, případně jako 
vody užitkové přímo na jednotlivých stavebních pozemcích a v případě vhodného 
geologického složení podloží bude u jednotlivých nových staveb realizováno jejich 
vsakování. Pouze zbytkové nevyužité dešťové vody bude možné zaústit do vodního toku. 
Řešení bude součástí každé individuální stavby umístěné v plochách smíšených obytných 
vesnických. Pro zajištění dostatečného rozsahu volných nezastavěných ploch s možností 
využití a zasakování dešťových vod jsou v řešené lokalitě vymezeny plochy sídelní zeleně, a 
dále v zastavitelných plochách je stanovena intenzita využití pozemků pro zástavbu tak, aby 
celkově v dotčeném území převažovaly nezastavěné a nezpevněné plochy zeleně.  
  

Nakládání s odpady bude řešeno formou nádob na směsný komunální odpad na 
pozemcích jednotlivých rodinných domů, případně staveb komerční občanské vybavenosti 
apod. Tříděné obaly určené k druhotnému využití (papír, plasty, sklo, atd.) bude ukládán do 
určených nádob na stávajících sběrných místech v obci, případně ve sběrném dvoře. 
Nebezpečný odpad bude shromažďován v areálu sběrného dvora v obci. Komunální odpad a 
tříděné složky budou odváženy specializovanou firmou mimo řešené území k likvidaci nebo 
k druhotnému zpracování. 
 
 
 
i)  Vyhodnocení požadavků na veřejně prospěšné stavby, na veřejně 
prospěšná opatření a asanace 
 

V rámci územní studie je řešeno vymezení ploch pro novou zástavbu smíšenou 
obytnou vesnickou a pro její dopravní napojení na stabilizované místní komunikace v obci 
formou nových úseků obslužných komunikací. Dopravní stavby a předpokládané souběžně 
vedené sítě technické infrastruktury mají charakter koncových okrajových úseků sloužících 
pro omezený počet nových stavebních míst (max. 4) na pozemcích jednotlivých současných 
vlastníků. Z uvedených důvodů nemají navrhované plochy dopravy veřejně prospěšný 
charakter. Navrhované řešení územní studie nemá žádné požadavky na vymezení veřejně 
prospěšných staveb. 

 
V lokalitě řešené územní studií není navrhována žádná zeleň s ekostabilizační funkcí, 

ani žádná plocha s funkcí ochrannou proti povodním a extravilánovým vodám atd. 
Navrhované řešení nevyžaduje vymezení veřejně prospěšných opatření. 
 
 

V rámci územní studie je řešeno umístění nové zástavby smíšené obytné a nových 
úseků obslužných komunikací s přímou návazností na stabilizovanou síť místních 
komunikací v obci. Navrhované objekty a komunikace jsou situovány ve volných plochách 
stávajících trvalých travních porostů, kde nejsou umístěny žádné trvalé stavby. Navrhované 
řešení nemá žádné požadavky na asanaci. 
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j)   Vyhodnocení požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů 
a ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného 
zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby v území, ochrany 
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 
 

Základní požadavky protipožární ochrany jsou splněny rozdělením řešené lokality na 
jednotlivé stavební pozemky tak, aby byly zajištěny dostatečné odstupy nových staveb 
v souladu s požadavky platné legislativy a bylo zajištěno přímé dopravní napojení 
jednotlivých stavebních míst na veřejně přístupnou místní komunikaci s minimální šířkou 
vozovky 3,5m a volného prostoru komunikace 5,5m.  
 
 
Civilní ochrana 
 

Základní požadavky civilní ochrany jsou splněny návrhem kapacitního dopravního 
napojení lokality a jednotlivých stavebních míst. 
 
 
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. 
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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. 
 
 
 
k) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
 
Pozemky určené k plnění funkce lesa 
 

V rámci řešení územní studie nejsou dotčeny žádné pozemky určené k plnění funkce 
lesa.   

 
Vymezené stavební pozemky pro novou zástavbu smíšenou obytnou zasahující do 

ochranného pásma lesa 50m (tj. na severovýchodním a jižním okraji dotčené lokality) jsou 
vymezeny tak, že novou zástavbu zde bude možné umístit ve vzdálenosti větší, než je 
požadovaná minimální vzdálenost jedné porostní výšky v mýtním věku od hranice pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
 
 
Zemědělský půdní fond 
 

V rámci řešení územní studie jsou v lokalitě „Na Lukách“ navrhovány zastavitelné 
plochy pro novou zástavbu smíšenou obytnou vesnickou (tj. plochy SO.3 číslo 66, 312, 329, 
330, 331, 332) v souhrnném rozsahu 1,6481 ha a plochy pro dopravu silniční (tj. plochy DS 
číslo 333, 334, 335) v souhrnném rozsahu 0,1339 ha. 
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V rámci řešení Územní studie Horní Bečva – lokalita Na Lukách je pro zastavitelné 

plochy (zástavby smíšené obytné vesnické SO.3 a dopravy silniční DS) navrhován celkový 
zábor zemědělského půdního fondu v rozsahu 1,7820 ha na plochách trvalého travního 
porostu. Dotčená půda je zařazena do BPEJ 8.40.68 a 8.75.43 a do třídy ochrany ZPF V. 
Skutečný zábor zemědělské půdy (s ohledem na maximální přípustné zastavění ploch 
SO.3 v rozsahu do 40% zastavitelných částí pozemků) bude maximálně 0,7931 ha (tj. 40% 
návrhových ploch SO.3 a 100% návrhových ploch DS). 

 
 V celé jižní polovině řešeného území byly provedeny investice do půdy v rámci 
trvalých travních porostů za účelem jejich odvodnění. Při realizaci jednotlivých staveb 
v lokalitě budou odvodňovací zařízení upravena tak, aby byla v navazujících volných 
plochách sadů, zahrad a pastvin zajištěna jejich provozuschopnost. Řešení zásahu nových 
staveb do zařízení na odvodnění zemědělské půdy bude součástí projektové dokumentace 
konkrétně umísťovaných staveb v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem.  
  
 V řešeném území se nenachází žádné stavby a areály zemědělské výroby. 
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Pořizovatel:  Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 

Odbor výstavby a územního plánování  
 
 
Obec:    Horní Bečva 

 
 
 
 
Zpracovatel:  
 
Ing.arch. Jaroslav Kunetek – hlavní projektant 
 
Ing.arch. Dita Kunetková – zodpovědný projektant - urbanista 

Ing. Rudolf Gregar  – dopravní řešení  

 
 
 
 
Obsah A2 Textová část - odůvodnění 
 
a) Údaje o způsobu pořízení územní studie / str.2 
b) Vyhodnocení stávajícího stavu, koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších 

vztahů včetně souladu územní studie s územním plánem / str.2 
c) Soulad územní studie s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, 

s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území / str.3 
d) Soulad územní studie s požadavky zákona č. 183/ 2006 Sb., stavební zákon v platném 

znění / str.4 
e) Soulad územní studie se stanovisky dotčených orgánů / str.4 
f) Údaje o splnění zadání územní studie / str.5 
g) Zdůvodnění navržené urbanistické koncepce / str.9  
h) Zdůvodnění řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury / str.12  
i) Vyhodnocení požadavků na veřejně prospěšné stavby, na veřejně prospěšná opatření a 

asanace / str.13 
j) Vyhodnocení požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů a ze zvláštních 

právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní 
ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické 
stavby v území, ochrany před povodněmi, a jinými rizikovými přírodními jevy) / str.14 

k) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
a na pozemky určené k plnění funkce lesa / str.15 

 
 
 
 



ÚZEMNÍ STUDIE  
HORNÍ BEČVA – LOKALITA NA LUKÁCH 

A2  TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ 
 

str. 2/16 
 

 
 
a)   Údaje o způsobu pořízení územní studie 
 

K pořízení územní studie je příslušný dle § 6 stavebního zákona Městský úřad 
Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního 
plánování.  

 
Územní studie bude sloužit jako územně plánovací podklad pro upřesnění vymezení 

jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v územně plánovací dokumentaci. Po 
vydání územního plánu obce formou opatření obecné povahy bude územní studie 
zaevidována v evidenci územně plánovací činnosti ČR a bude sloužit pro rozhodování 
v území.  

 
 
 
 
b)  Vyhodnocení stávajícího stavu, koordinace využívání řešené plochy 
z hlediska širších vztahů včetně souladu územní studie s územním plánem 
 

Stávající stav 
 
Lokalita řešená předloženou dokumentací „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na 

Lukách“ se nachází v katastrálním území Horní Bečva.  
V současné době je řešené území tvořeno trvalým travním porostem a jeho centrální 

částí ve směru severovýchod – jihozápad prochází vzdušné nadzemní vedení vysokého 
napětí. Lokalita v jižní, západní a východní části přímo přiléhá ke stávajícím místním 
komunikacím a k sítím základní technické infrastruktury – vodovod, kanalizace, kabelové 
vedení NN, STL plynovod kabelové rozvody elektronických komunikací apod.   

Dopravní obsluha navazujících ploch zemědělské půdy a lesních pozemků je 
zajištěna zcela mimo řešené území. Jednotlivé prvky územního systému ekologické stability 
jsou vymezeny mimo řešené území.  
 

Širší vztahy v území 
 
Řešená část lokality „Na Lukách“ těsně navazuje na stávající zástavbu rodinných 

domů a hospodářských usedlostí východně od centra obce Horní Bečva v návaznosti na 
údolní nivu vodního toku Mečůvka.  

Řešení územní studie zajišťuje napojení všech nově navrhovaných stavebních 
pozemků na stabilizovanou síť místních komunikací a technické infrastruktury v obci, a to 
v návaznosti na nově vymezené stavební pozemky.   

Navrhovaným řešením není nijak ovlivněna stávající dopravní obsluha navazujících 
ploch zemědělské půdy a lesních pozemků. Navrhované řešení nové zástavby smíšené 
obytné vesnické a staveb dopravní a technické infrastruktury nezasahuje do kostry 
ekologické stability v navazujícím území, tím je prostupnost krajiny pro biotu v dotčené 
lokalitě zachována v plném rozsahu.  
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Soulad ÚS s územním plánem  
 
Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ je zpracována 

v souladu s dokumentací „Územní plán Horní Bečva“ upravenou pro veřejné projednání. 
 
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. Po zpracování konceptu řešení územní studie a jeho 
odsouhlasení zúčastněnými stranami byly z řešení ÚS „Na Lukách“ do územního plánu 
převzaty jednotlivé návrhové plochy s různým způsobem využití – viz grafická část B5 
Zákres do hlavního výkresu územního plánu. 

 
 
 
c) Soulad územní studie s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území 
 
 Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ řeší lokální úpravu – 
tj. rozvoj smíšené zástavby obytné vesnické v obci formou výstavby nových rodinných domů, 
objektů komerční občanské vybavenosti, hospodářských objektů pro chov domácích zvířat, 
dílen pro provozování drobné výroby a řemesel včetně souvisejících skladů apod. 

Cíle a úkoly územního plánování jsou řešeny přiměřeně k obsahu a rozsahu 
navrhované lokální úpravy. Dokumentace řeší zejména zajištění nových ploch smíšených 
obytných pro předpokládaný nárůst počtu obyvatel a současně rozvoj ekonomického 
potenciálu obce při současném zajištění udržitelného rozvoje 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 ve 3. zóně ochrany přírody a krajiny chráněné krajinné oblasti. Z uvedených důvodů se 
navrhované řešení zaměřuje zejména na ochranu krajinného rázu v dotčeném území. Pro 
novou 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 území – viz. textová část A1, kapitola „f) 
Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb na pozemcích“ 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 a jeho 
ochranného pásma, 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 – viz. B3 Hlavní výkres.  
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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. 

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. 

 
V dokumentaci je respektován fakt, že řešené území je územím s archeologickými 

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

 
 
 
 

d)  Soulad územní studie s požadavky zákona č. 183/ 2006 Sb., stavební 
zákon v platném znění 
 

Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ je zpracována 
v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.  

 
Rozsah a obsah dokumentace územní studie je sestaven přibližně dle požadavků na 

zpracování regulačního plánu dle vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
v platném znění a dále v souladu s platným zadáním pro zpracování územní studie.  

 
Podmínky pro funkční využití dotčených ploch s rozdílným způsobem využití jsou 

stanoveny přiměřeně dle vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území v platném znění a dále v souladu s připravovaným Územním plánem Horní Bečva. 
 
 
 
e)   Soulad územní studie se stanovisky dotčených orgánů 
 

Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ je zpracována 
v souladu s dokumentací „Územní plán Horní Bečva“ upravenou po opakovaném společném 
jednání, které se konalo dne 17.1.2019. Územní studie je zpracována v souladu se 
stanovisky dotčených orgánů uplatněných v rámci opakovaného společného jednání o 
návrhu Územního plánu Horní Bečva. 

 
Podrobné požadavky na konkrétní regulaci zástavby byly dohodnuty se zástupci 

Správy CHKO Beskydy, Obce Horní Bečva a pořizovatele územně plánovací dokumentace a 
územní studie. Požadované regulativy byly do dokumentace zapracovány. 
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Dokumentace byla ve stadiu konceptu konzultována se zástupci Správy CHKO 

Beskydy, Obce Horní Bečva a pořizovatele a současně s vlastníky jednotlivých dotčených 
pozemků. Dokumentace byla dle výsledků těchto jednání upravena a odsouhlasena – viz. C 
– Dokladová část: ÚS Horní Bečva, lokalita 66 Na Lukách - Hlavní výkres (varianta 
odsouhlasená a verifikovaná zástupcem Obce Horní Bečva, zástupcem Správy CHKO 
Beskydy a vlastníky jednotlivých dotčených pozemků). V čistopisu územní studie je tato 
základní situace zapracována a doplněna dohodnutými podrobnými regulacemi stanovenými 
pro novou zástavbu. Podrobné podmínky využití jednotlivých ploch, podmínky pro umístění a 
vymezení stavebních pozemků a podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb na 
pozemcích byly odsouhlaseny zástupci Správy CHKO Beskydy. 

 
Čistopis územní studie je zpracován v souladu s požadavky, které vzešly 

z projednávání dokumentace. 
 
 
f)   Údaje o splnění zadání územní studie 
 

Dokumentace „Územní studie Horní Bečva – lokalita Na Lukách“ je zpracována 
v souladu se zadáním zpracovaným pořizovatelem (MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odbor 
výstavby a územního plánování) v květnu 2019:  
 
 
1) Cíl a účel územní studie 
 

Cíl a účel územní studie byl splněn. Územní studií byly prověřeny možnosti zástavby 
v lokalitě „Na Lukách“. V rámci územní studie byla řešena celková urbanistická koncepce 
nové zástavby, dále byly pro novou zástavbu stanoveny podmínky pro umístění a prostorové 
uspořádání staveb – tzv. regulační prvky.  
 
 
2) Rozsah řešeného území, podklady 
 

Rozsah plochy řešeného území požadovaný v zadání byl v územní studii podrobněji 
prověřen. Z řešeného území byly vyjmuty pouze dvě okrajové části, které jsou již součástí 
zastavěného území. V západní okrajové části navazující na plochu pro dopravu DS číslo 333 
byl z řešení územní studie vyjmut a do zastavěného území převeden pozemek se zahájenou 
výstavbou rodinného domu na základě platného stavebního povolení, a to včetně rozšířené 
zahrady dle majetkoprávních vztahů v území. Ve východní okrajové části řešené lokality byla 
z řešeného území vyjmuta oplocená zahrada domu č.p. 945 a byla převedena do 
zastavěného území.  

Navrhované napojení nové zástavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
nevyžadovalo rozšíření řešeného území.  
 
V územní studii byly zohledněny následující podklady: 
  
- dokumentace pro společné jednání Územní plán Horní Bečva – výsledky prověření 
možností zastavění lokality „Na Lukách“ dle územní studie a upřesnění jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití, bylo zpětně zapracováno do návrhu územního plánu pro 
veřejné projednání    
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- územně analytické podklady - zejména umístění lokality v rámci 3. zóny ochrany přírody a 
krajiny CHKO Beskydy, umístění jižních a severovýchodních okrajových částí řešeného 
území v ochranném pásmu lesa 50m, existence stávajícího vzdušného nadzemního vedení 
vysokého napětí včetně ochranného pásma procházejícího celým řešeným územím ve 
směru severovýchod – jihozápad, existence dalších sítí technické a dopravní infrastruktury 
v těsné návaznosti na řešenou plochu atd.  
- katastrální mapa – návrh územní studie byl zpracován nad aktuální digitální katastrální 
mapou poskytovanou Krajským úřadem Zlínského kraje pro obec Horní Bečva. 
 
 
3) Požadavky na obsah řešení územní studie  
 
- Územní studie bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č.501/2006 
Sb. v platném znění – ÚS je zpracována v souladu s uvedeným právními předpisy v platném 
znění.    
- Plocha bude zpracována v návaznosti na rozpracovaný územní plán Horní Bečva-
dokumentace pro společné jednání – řešení prověřené v rámci zpracování ÚS ve stadiu 
konceptu a odsouhlasené zástupci Správy CHKO Beskydy, Obce Horní Bečva, dále 
pořizovatelem a vlastníky dotčených pozemků bylo zapracováno do návrhu územního plánu 
pro veřejné projednání.  
- Návrh umístění a hmotové řešení rodinných domů, případně bytových domů a případně 
objektů občanské vybavenosti v návaznosti na veřejnou infrastrukturu – v rámci územní 
studie jsou stanoveny podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb na pozemcích.   
- Návrh veřejné infrastruktury – v návrhu ÚS je řešeno napojení nové zástavby v lokalitě „Na 
Lukách“ na stávající systém dopravní a technické infrastruktury v obci, v navrhovaném 
řešení jsou stanoveny podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury.     
- Návrh parcelace – v ÚS je řešen návrh parcelace a je stanoven maximální přípustný počet 
nových stavebních pozemků (tj. max. 14), spojování navrhovaných stavebních pozemků a 
tím celkově nižší počet stavebních míst je přípustné. 
- Návrh ozelenění – v navrhovaném řešení bylo se zástupci Správy CHKO Beskydy 
dohodnuto vymezení volných ploch sídelní zeleně (tj. zahrad, sadů a trvalých travních 
porostů), které nejsou určeny k zastavění  
- Zvážit provázanost na sousední plochy např. průchodnost do krajiny - dopravní obsluha 
navazujících ploch volné krajiny je zajišťována účelovými komunikacemi vedenými mimo 
řešené území a navrhovaným řešením není měněn daný systém stabilizované dopravní sítě 
v blízkosti řešeného území.  
- Respektovat stávající terénní konfiguraci – konfigurace terénu je zohledněna zejména 
v navrhovaném řešení nových úseků obslužných komunikací, které jsou řešeny tak, aby 
odpovídaly platným právním předpisům a normám. Jednotlivé nové stavební pozemky jsou 
vymezeny tak, aby například odkanalizování novostaveb do stávající stokové sítě obce bylo 
realizovatelné prostřednictvím pozemků jednotlivých současných vlastníků, kteří budou 
záměr na budoucí dělení svých pozemků realizovat. Konkrétní objekty zástavby smíšené 
obytné vesnické budou umístěny až v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem, 
objekty navrhované v grafické části dokumentace jsou pouze informativního charakteru.    
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4) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury   
 
- řešit napojení lokality na dopravní infrastrukturu a navrhnout systém dopravní obsluhy 
v lokalitě – je zapracováno v grafické části dokumentace B2 Koordinační výkres, B3 Hlavní 
výkres  
- řešit parkování a komunikace pro pěší – pro novou zástavbu je stanovena stavební čára v 
minimální přípustné vzdálenosti od veřejně přístupného prostoru komunikace 5m, aby bylo 
možné parkování vozidel realizovat na pozemcích před jednotlivými objekty zástavby 
smíšené obytné. Vzhledem k odlehlosti lokality od centra obce a s ohledem na délku nových 
navrhovaných úseků obslužných cest se v lokalitě „Na Lukách“ uvažuje se smíšeným 
provozem vozidlovým, cyklistickým a pěším jak u stabilizovaných, tak u nově navrhovaných 
místních komunikací. 
- řešit napojení lokality na technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizaci (splašková,  
dešťová), rozvod elektro, rozvod plynu, navrhnout systém technické infrastruktury v lokalitě – 
s ohledem na rozsah lokality „Na Lukách“ jsou řešeny napojovací body na stabilizovanou síť 
pro zásobování obce vodou, elektrickou energií, plynem a pro odkanalizování. Veřejný 
prostor nových i stabilizovaných místních komunikací je dostatečný pro souběžné vedení sítí 
technické infrastruktury. 
- řešit návrh ploch a pozemků veřejných prostranství (dle  § 7 a § 22 vyhlášky č .501/2006 
Sb.v platném znění) – s ohledem na rozsah lokality a omezený počet nově umístěných 
staveb není v řešené lokalitě navrhována ucelená plocha veřejného prostranství. Jednotlivé 
stavební pozemky budou obsluhovány veřejně přístupnými komunikacemi s minimální šířkou 
volného prostoru 5,5m pro umístění vozovky a liniových staveb technické infrastruktury. 
Umístění veřejného prostranství s minimální šířkou 8m pro dopravní obsluhu koncové 
zástavby v počtu max. 3 až 4 RD není požadováno.    
 
 
5) Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie  
 
  Zpracovatel konzultoval návrh územní studie v průběhu zpracování se zástupci 
Správy CHKO Beskydy, Obce Horní Bečva, pořizovatele a s vlastníky dotčených pozemků 
v rámci několika výrobních výborů. 
  Studie je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů a s 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 
 
Textová část obsahuje: 

- vymezení řešeného území – viz. A1 Textová část - návrh, A2 Textová část – 
odůvodnění, B – Grafická část 

- analýza stávajícího stavu - viz. A2 Textová část - odůvodnění  
- urbanistické a architektonické řešení, zdůvodnění návrhu - viz. A1 Textová část - 

návrh, A2 Textová část – odůvodnění, B3 Hlavní výkres 
- požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb - viz. A1 Textová část – 

návrh, B3 Hlavní výkres 
- řešení dopravní infrastruktury a parkování - viz. A1 Textová část – návrh, B2 

Koordinační výkres, B3 Hlavní výkres 
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- řešení technické infrastruktury - viz. A1 Textová část – návrh, B2 Koordinační výkres, 
B3 Hlavní výkres 

- řešení veřejných prostranství, zeleně - viz. A1 Textová část – návrh, B2 Koordinační 
výkres, B3 Hlavní výkres  

Grafická část obsahuje: 
- Celkovou situaci území v měř.1:5000 – viz. grafická část B1 Situace širších vztahů 
- Situaci s hranicí řešeného území, vymezením a využitím pozemků a graficky vyjádřeným 

umístěním staveb v měř. 1:1000 – viz. grafická část B2 Koordinační výkres a B3 Hlavní 
výkres 

- Výkresy veřejné dopravní a technické infrastruktury s návrhem vazby na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu v měř. 1:1000 - viz. grafická část B2 Koordinační 
výkres 

- V případě potřeby může být grafická část rozšířena o další výkresovou dokumentaci i    
       v podrobnějším měřítku -  viz. grafická část  
-  Návrh etapizace výstavby, pokud to bude účelné – etapizace výstavby není stanovena, je 

pouze uveden předpokládaný postup výstavby v textové částí - viz. A1 Textová část – 
návrh  

 
  Územní studie je zpracována nad aktuální digitální katastrální mapou. 
 
  Studie byla předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě na 
CD v PDF i v „ostrých datech“. Textová část je předána ve formátu *.doc, výkresová část ve 
formátu *PDF a v editovatelném formátu *.DGN. 
 
 
6) Požadavky na zpracovatele územní studie 
 
  Územní studii jako hlavní projektant zpracovala fyzická osoba, která získala 
oprávnění k výkonu vybrané činnosti podle zvláštního právního předpisu - zák. č. 360/1992 
Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, t.j. Ing.arch. Jaroslav Kunetek - autorizovaný architekt.  
 
 
7) Návrh procesu pořízení územní studie 
 
- vypracování návrhu studie na základě předaného zadání - studie byla vypracována ve 

fázi konceptu v květnu 2019 a čistopis územní studie byl zpracován v srpnu 2019 
- 1.konzultace rozpracované studie za účasti zpracovatele, pořizovatele a zástupců obce 

Horní Bečva a SCHKOB - konzultace proběhly v průběhu dubna a května 2019 
- konzultace studie s vlastníky pozemků a s vlastníky technické infrastruktury za účasti 

zpracovatele a zástupců Obce Horní Bečva - konzultace proběhly v průběhu dubna a 
května 2019.  

- 2.konzultace rozpracované studie za účasti zpracovatele, pořizovatele a zástupců obce 
Horní Bečva (včetně Správy CHKO Beskydy) - konzultace ve fázi konceptu proběhly 
v průběhu dubna a května 2019 a ve fázi čistopisu proběhly v průběhu srpna a září 
2019.  

- předání územní studie pořizovateli k prověření možnosti jejího využití dle § 30 odst.4 
stavebního  zákona – čistopis dokumentace „Územní studie Horní Bečva – lokalita Na 
Lukách“, odsouhlasený zástupci Správy CHKO Beskydy, byl předán pořizovateli    
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g)   Zdůvodnění navržené urbanistické koncepce  
 
 
Rozsah řešeného území 

 
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. Rozsah plochy 
řešeného území požadovaný v zadání byl v územní studii podrobněji prověřen. Z řešeného 
území byly vyjmuty pouze dvě okrajové části, které jsou již součástí zastavěného území. 
V západní okrajové části navazující na plochu pro dopravu DS číslo 333 byl z řešení územní 
studie vyjmut a do zastavěného území převeden pozemek se zahájenou výstavbou 
rodinného domu na základě platného stavebního povolení, a to včetně rozšířené zahrady dle 
majetkoprávních vztahů v území. Ve východní okrajové části řešené lokality byla z řešeného 
území vyjmuta oplocená zahrada domu č.p. 945 a byla převedena do zastavěného území 

 
Celkový upravený 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.  

 
Uspořádání ploch a jejich využití 

 
Uspořádání ploch s různým způsobem využití a nové zástavby v lokalitě je 

determinováno zejména uspořádáním stavebních pozemků, jejich velikosti a zejména 
možností dopravního napojení stavebních pozemků v souladu s majetkoprávními vztahy 
v území. Veškeré pozemky jednotlivých vlastníků řešené studií v lokalitě „Na Lukách“ dle 
současného stavu přiléhají minimálně jednou stranou k veřejně přístupné místní komunikaci 
– viz. grafická část B4 Vlastnické vztahy s návaznostmi na dopravní napojení. Z uvedeného 
uspořádání vychází i celkové urbanistické řešení nových dopravních úseků a navazujících 
tvarů nově navrhovaných stavebních pozemků. Nové úseky obslužných komunikací navazují 
na stávající cestní síť v lokalitě tak, aby bylo možné dopravně obsloužit veškerá nově 
navrhovaná stavební místa, a to v rámci jednotlivých ucelených pozemků v majetku 
současných vlastníků. Pět nových stavebních pozemků bude možné dopravně napojit 
přímým sjezdem ze současných komunikací ve vlastnictví obce.  

 
V rámci projednávání bylo navrhované řešení územní studie rovněž ovlivněno 

požadavkem zástupců Správy CHKO Beskydy na zachování alespoň minimálního rozsahu 
volných ploch zahrad, sadů, případně pastvin v lokalitě, a to bez možnosti jejich zastavění – 
tj. návrhové plochy sídelní zeleně Z*, viz. grafická část B3 Hlavní výkres, B5 Zákres do 
hlavního výkresu územního plánu. 

 
Základní rozdělení řešeného území na návrhové plochy s různým způsobem využití, 

které vycházelo z uvedených majetkoprávních vztahů a požadavků vyplývajících z umístění 
lokality ve 3. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Beskydy, bylo po dohodě všech 
zúčastněných stran (tj. vlastníků pozemků, dále zástupců Obce Horní Bečva, Správy CHKO 
Beskydy a pořizovatele) zapracováno do návrhu Územního plánu Horní Bečva 
zpracovaného pro veřejné projednání. 

 



ÚZEMNÍ STUDIE  
HORNÍ BEČVA – LOKALITA NA LUKÁCH 

A2  TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ 
 

str. 10/16 
 

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

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 

 
 

Podmínky pro vymezení pozemků 
 
Pro navrhovanou parcelaci řešené lokality je závazné rozdělení na maximálně 14 

stavebních pozemků (tj. max. 14 stavebních míst). Slučování těchto pozemků do větších 
celků s nižším počtem stavebních míst je přípustné. 

Maximální počet stavebních pozemků a tím i stavebních míst byl determinován 
požadavkem ochrany přírody a krajiny na vytvoření volné rozptýlené zástavby mimo 
kompaktní zastavěné území obce s vysokým podílem zahrad a trvalých travních porostů. 

Jednotlivé stavební pozemky (plochy OS.3 včetně zeleně Z*) a plochy pro nové 
úseky místních komunikací DS jsou vymezeny zejména s ohledem na vlastnické vztahy 
v území tak, aby bylo možné realizovat dopravní obsluhu současných pozemků zemědělské 
půdy i budoucích stavebních pozemků všech dotčených vlastníků. 

Stavební pozemky jsou vymezeny v souladu s konkrétními požadavky na optimální 
šířku pozemků pro umístění staveb a při zajištění požadovaných vzájemných odstupů 
staveb, které byly dohodnuty v rámci výrobního výboru. Lokalita je rozdělena na maximálně 
14 pozemků s výměrou v rozmezí cca 1000 m2 až 2000 m2. Současně je možné takto 
vymezené pozemky spojit do větších dle potřeby jednotlivých stavebníků. Dělení pozemků 
na menší a s tím související zahušťování zástavby není přípustné. 

 

Umístění a prostorové uspořádání staveb 
V územní studii jsou stanoveny podrobné podmínky pro umístění a prostorové 

uspořádání staveb. Tyto podmínky jsou jednoznačně určeny požadavky zástupců Správy 
CHKO Beskydy. Podmínky vycházejí z jednotné metodiky „Architektura v CHKO Beskydy“. 

Tím je dán základ pro budoucí zástavbu vhodně doplňující stávající rodinné domy a 
hospodářské usedlosti v krajině, která má mimořádnou estetickou hodnotu. Řešení rovněž 
respektuje požadavky na vymezování a využívání pozemků dle § 20 – 22 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů a 
požadavky na umisťování staveb dle § 23 – 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

 
Výsledná variabilita v umístění objektů na pozemcích a tím podpora vzniku zástavby 

nepravidelného shlukového charakteru je zajištěna stanovením stavební čáry minimálně 5m 
od veřejného prostoru komunikace (uliční čára není tedy jednotná, stavby mohou být 
umístěny i ve větší vzdálenosti od komunikace). 

 
S ohledem na požadavky ochrany krajinného rázu je stanovena podlažnost zástavby 

na 1PP, 1NP + využité podkroví. Výška hřebene střechy je stanovena max. 9 m nad nejvyšší 
úroveň přilehlého rostlého terénu. Dále je řešen základní tvar staveb a jejich zastřešení 
případně základní zásady použitých materiálů.  
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Umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 

Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 
stanovené v územní studii vycházejí z normových požadavků na zajištění obsluhy obytné 
zástavby vozidly integrovaného záchranného systému a zejména hasičských záchranných 
sborů – tj. šířka vozovky nových úseků obslužných komunikací je navrhována minimálně 
3,5m, volný veřejně přístupný prostor komunikace pro zajištění dopravní obsluhy a rovněž 
pro vedení nových liniových staveb technické infrastruktury a umístění stožárů veřejného 
osvětlení je stanoven minimálně 5,5m.  

 

Etapizace 

 Etapizace výstavby v území není stanovena, z navrhovaného řešení vyplývá 
doporučení: v rámci 1. etapy bude provedena dopravní a technická infrastruktura v lokalitě, 
v rámci 2. etapy bude provedena výstavba jednotlivých objektů zástavby smíšené obytné 
vesnické. 

 
Ochrana a rozvoj hodnot území 
 Řešené území se nenachází v blízkosti památkově chráněných objektů. 
 
  Řešené území se nachází na pozemcích spadajících pod BPEJ 8.40.68 a 8.75.43 (V. 
třída ochrany ZPF). 
 
  Řešená lokalita se nenachází v žádném z vymezených záplavových území. 
 
 V dokumentaci je plně zohledněn fakt, že lokalita leží v rámci rozsáhlého chráněného 
území CHKO Beskydy s krajinou mimořádné estetické hodnoty. Dokumentace byla v rámci 
zpracování projednána a odsouhlasena se zástupci Správy CHKO Beskydy, Obce Horní 
Bečva a pořizovatele. 
 V řešeném území jsou stanoveny základní regulační prvky pro základní objemové 
parametry a tvarové charakteristiky nově umísťovaných staveb, a to v souladu s požadavky 
ochrany krajinného rázu. 
 V lokalitě je řešen požadavek na zachování nezbytného rozsahu volných 
nezastavěných ploch, a to formou sídelní zeleně. 
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h)   Zdůvodnění řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury 
  
 
Doprava 
 
Současný stav 

Veškeré pozemky jednotlivých vlastníků řešené studií v lokalitě „Na Lukách“ dle 
současného stavu přiléhají minimálně jednou stranou k veřejně přístupné místní komunikaci 
– viz. grafická část B4 Vlastnické vztahy s návaznostmi na dopravní napojení. Veškeré 
stávající komunikace slouží jak pro vozidlovou, tak pro pěší a cyklistickou dopravu – 
v blízkosti řešené lokality nejsou žádné stávající cyklostezky, chodníky, případně integrované 
cyklostezky atd. a s jejich výstavbou se zde v návrhovém období neuvažuje. 
 
Návrh 

Nové úseky obslužných komunikací navazují na stávající cestní síť v lokalitě tak, aby 
bylo možné dopravně obsloužit veškerá nově navrhovaná stavební místa, a to v rámci 
jednotlivých ucelených pozemků v majetku současných vlastníků. Pět nových stavebních 
pozemků bude možné dopravně napojit přímým sjezdem ze stávajících komunikací ve 
vlastnictví obce. 

Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 
stanovené v územní studii vycházejí z normových požadavků na zajištění obsluhy obytné 
zástavby vozidly integrovaného záchranného systému a hasičských záchranných sborů – tj. 
šířka nových úseků obslužných komunikací je navrhována minimálně 3,5m, volný veřejně 
přístupný prostor komunikace pro zajištění dopravní obsluhy a rovněž pro vedení nových 
liniových staveb technické infrastruktury a umístění stožárů veřejného osvětlení je stanoven 
minimálně 5,5m. 

V průběhu zpracování byla stanovena stavební čára minimálně 5m od veřejného 
prostoru komunikace, tím je zajištěn dostatečný prostor pro parkování vozidel na pozemcích 
před jednotlivými objekty. 
 
 
Technická infrastruktura 
 
Současný stav 

 
V území těsně navazujícím na řešené plochy řešené územní studií se nachází 

kompletní sítě technické infrastruktury obce – tj. pro zásobování elektrickou energií, vodou, 
zemním plynem, pro elektronické komunikace, veřejné osvětlení a pro odkanalizování. 
 
Návrh 

 
Nová zástavba smíšená obytná bude ze stávajících sítí technické infrastruktury 

napojena dle potřeby konkrétních stavebních záměrů – ve výkresové části jsou navrženy 
napojovací body s ohledem na majetkoprávní vztahy v území – viz grafická část B2 
Koordinační výkres. Předpokládá se provedení nových rozvodů technické infrastruktury (tj. 
zejména pro zásobování elektrickou energií, vodou, zemním plynem, pro elektronické 
komunikace, veřejné osvětlení a pro odkanalizování) v souběhu s navrhovanými úseky 
komunikací v rámci jejich veřejně přístupného prostoru.  

 



ÚZEMNÍ STUDIE  
HORNÍ BEČVA – LOKALITA NA LUKÁCH 

A2  TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ 
 

str. 13/16 
 

 
 
Odvedení splaškových vod bude provedeno napojením na stávající kanalizační stoky 

v lokalitě zajišťující odvedení splaškových vod k likvidaci na ČOV mimo řešenou lokalitu. 
Odtok dešťové vody bude minimalizován využitím dešťové vody pro závlahu, případně jako 
vody užitkové přímo na jednotlivých stavebních pozemcích a v případě vhodného 
geologického složení podloží bude u jednotlivých nových staveb realizováno jejich 
vsakování. Pouze zbytkové nevyužité dešťové vody bude možné zaústit do vodního toku. 
Řešení bude součástí každé individuální stavby umístěné v plochách smíšených obytných 
vesnických. Pro zajištění dostatečného rozsahu volných nezastavěných ploch s možností 
využití a zasakování dešťových vod jsou v řešené lokalitě vymezeny plochy sídelní zeleně, a 
dále v zastavitelných plochách je stanovena intenzita využití pozemků pro zástavbu tak, aby 
celkově v dotčeném území převažovaly nezastavěné a nezpevněné plochy zeleně.  
  

Nakládání s odpady bude řešeno formou nádob na směsný komunální odpad na 
pozemcích jednotlivých rodinných domů, případně staveb komerční občanské vybavenosti 
apod. Tříděné obaly určené k druhotnému využití (papír, plasty, sklo, atd.) bude ukládán do 
určených nádob na stávajících sběrných místech v obci, případně ve sběrném dvoře. 
Nebezpečný odpad bude shromažďován v areálu sběrného dvora v obci. Komunální odpad a 
tříděné složky budou odváženy specializovanou firmou mimo řešené území k likvidaci nebo 
k druhotnému zpracování. 
 
 
 
i)  Vyhodnocení požadavků na veřejně prospěšné stavby, na veřejně 
prospěšná opatření a asanace 
 

V rámci územní studie je řešeno vymezení ploch pro novou zástavbu smíšenou 
obytnou vesnickou a pro její dopravní napojení na stabilizované místní komunikace v obci 
formou nových úseků obslužných komunikací. Dopravní stavby a předpokládané souběžně 
vedené sítě technické infrastruktury mají charakter koncových okrajových úseků sloužících 
pro omezený počet nových stavebních míst (max. 4) na pozemcích jednotlivých současných 
vlastníků. Z uvedených důvodů nemají navrhované plochy dopravy veřejně prospěšný 
charakter. Navrhované řešení územní studie nemá žádné požadavky na vymezení veřejně 
prospěšných staveb. 

 
V lokalitě řešené územní studií není navrhována žádná zeleň s ekostabilizační funkcí, 

ani žádná plocha s funkcí ochrannou proti povodním a extravilánovým vodám atd. 
Navrhované řešení nevyžaduje vymezení veřejně prospěšných opatření. 
 
 

V rámci územní studie je řešeno umístění nové zástavby smíšené obytné a nových 
úseků obslužných komunikací s přímou návazností na stabilizovanou síť místních 
komunikací v obci. Navrhované objekty a komunikace jsou situovány ve volných plochách 
stávajících trvalých travních porostů, kde nejsou umístěny žádné trvalé stavby. Navrhované 
řešení nemá žádné požadavky na asanaci. 
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j)   Vyhodnocení požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů 
a ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného 
zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby v území, ochrany 
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 
 

Základní požadavky protipožární ochrany jsou splněny rozdělením řešené lokality na 
jednotlivé stavební pozemky tak, aby byly zajištěny dostatečné odstupy nových staveb 
v souladu s požadavky platné legislativy a bylo zajištěno přímé dopravní napojení 
jednotlivých stavebních míst na veřejně přístupnou místní komunikaci s minimální šířkou 
vozovky 3,5m a volného prostoru komunikace 5,5m.  
 
 
Civilní ochrana 
 

Základní požadavky civilní ochrany jsou splněny návrhem kapacitního dopravního 
napojení lokality a jednotlivých stavebních míst. 
 
 
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. 
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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. 
 
 
 
k) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
 
Pozemky určené k plnění funkce lesa 
 

V rámci řešení územní studie nejsou dotčeny žádné pozemky určené k plnění funkce 
lesa.   

 
Vymezené stavební pozemky pro novou zástavbu smíšenou obytnou zasahující do 

ochranného pásma lesa 50m (tj. na severovýchodním a jižním okraji dotčené lokality) jsou 
vymezeny tak, že novou zástavbu zde bude možné umístit ve vzdálenosti větší, než je 
požadovaná minimální vzdálenost jedné porostní výšky v mýtním věku od hranice pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
 
 
Zemědělský půdní fond 
 

V rámci řešení územní studie jsou v lokalitě „Na Lukách“ navrhovány zastavitelné 
plochy pro novou zástavbu smíšenou obytnou vesnickou (tj. plochy SO.3 číslo 66, 312, 329, 
330, 331, 332) v souhrnném rozsahu 1,6481 ha a plochy pro dopravu silniční (tj. plochy DS 
číslo 333, 334, 335) v souhrnném rozsahu 0,1339 ha. 

 
 
 
 



ÚZEMNÍ STUDIE  
HORNÍ BEČVA – LOKALITA NA LUKÁCH 

A2  TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ 
 

str. 16/16 
 

 
 
V rámci řešení Územní studie Horní Bečva – lokalita Na Lukách je pro zastavitelné 

plochy (zástavby smíšené obytné vesnické SO.3 a dopravy silniční DS) navrhován celkový 
zábor zemědělského půdního fondu v rozsahu 1,7820 ha na plochách trvalého travního 
porostu. Dotčená půda je zařazena do BPEJ 8.40.68 a 8.75.43 a do třídy ochrany ZPF V. 
Skutečný zábor zemědělské půdy (s ohledem na maximální přípustné zastavění ploch 
SO.3 v rozsahu do 40% zastavitelných částí pozemků) bude maximálně 0,7931 ha (tj. 40% 
návrhových ploch SO.3 a 100% návrhových ploch DS). 

 
 V celé jižní polovině řešeného území byly provedeny investice do půdy v rámci 
trvalých travních porostů za účelem jejich odvodnění. Při realizaci jednotlivých staveb 
v lokalitě budou odvodňovací zařízení upravena tak, aby byla v navazujících volných 
plochách sadů, zahrad a pastvin zajištěna jejich provozuschopnost. Řešení zásahu nových 
staveb do zařízení na odvodnění zemědělské půdy bude součástí projektové dokumentace 
konkrétně umísťovaných staveb v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem.  
  
 V řešeném území se nenachází žádné stavby a areály zemědělské výroby. 
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Pořizovatel:  Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 

Odbor výstavby a územního plánování  
 
 
Obec:    Horní Bečva 

 
 
 
 
Zpracovatel:  
 
Ing.arch. Jaroslav Kunetek – hlavní projektant 
 
Ing.arch. Dita Kunetková – zodpovědný projektant - urbanista 

Ing. Rudolf Gregar  – dopravní řešení  

 
 
 
 
Obsah A2 Textová část - odůvodnění 
 
a) Údaje o způsobu pořízení územní studie / str.2 
b) Vyhodnocení stávajícího stavu, koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších 

vztahů včetně souladu územní studie s územním plánem / str.2 
c) Soulad územní studie s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, 

s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území / str.3 
d) Soulad územní studie s požadavky zákona č. 183/ 2006 Sb., stavební zákon v platném 

znění / str.4 
e) Soulad územní studie se stanovisky dotčených orgánů / str.4 
f) Údaje o splnění zadání územní studie / str.5 
g) Zdůvodnění navržené urbanistické koncepce / str.9  
h) Zdůvodnění řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury / str.12  
i) Vyhodnocení požadavků na veřejně prospěšné stavby, na veřejně prospěšná opatření a 

asanace / str.13 
j) Vyhodnocení požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů a ze zvláštních 

právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní 
ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické 
stavby v území, ochrany před povodněmi, a jinými rizikovými přírodními jevy) / str.14 

k) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
a na pozemky určené k plnění funkce lesa / str.15 
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a)   Údaje o způsobu pořízení územní studie 
 

K pořízení územní studie je příslušný dle § 6 stavebního zákona Městský úřad 
Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního 
plánování.  

 
Územní studie bude sloužit jako územně plánovací podklad pro upřesnění vymezení 

jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v územně plánovací dokumentaci. Po 
vydání územního plánu obce formou opatření obecné povahy bude územní studie 
zaevidována v evidenci územně plánovací činnosti ČR a bude sloužit pro rozhodování 
v území.  

 
 
 
 
b)  Vyhodnocení stávajícího stavu, koordinace využívání řešené plochy 
z hlediska širších vztahů včetně souladu územní studie s územním plánem 
 

Stávající stav 
 
Lokalita řešená předloženou dokumentací „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na 

Lukách“ se nachází v katastrálním území Horní Bečva.  
V současné době je řešené území tvořeno trvalým travním porostem a jeho centrální 

částí ve směru severovýchod – jihozápad prochází vzdušné nadzemní vedení vysokého 
napětí. Lokalita v jižní, západní a východní části přímo přiléhá ke stávajícím místním 
komunikacím a k sítím základní technické infrastruktury – vodovod, kanalizace, kabelové 
vedení NN, STL plynovod kabelové rozvody elektronických komunikací apod.   

Dopravní obsluha navazujících ploch zemědělské půdy a lesních pozemků je 
zajištěna zcela mimo řešené území. Jednotlivé prvky územního systému ekologické stability 
jsou vymezeny mimo řešené území.  
 

Širší vztahy v území 
 
Řešená část lokality „Na Lukách“ těsně navazuje na stávající zástavbu rodinných 

domů a hospodářských usedlostí východně od centra obce Horní Bečva v návaznosti na 
údolní nivu vodního toku Mečůvka.  

Řešení územní studie zajišťuje napojení všech nově navrhovaných stavebních 
pozemků na stabilizovanou síť místních komunikací a technické infrastruktury v obci, a to 
v návaznosti na nově vymezené stavební pozemky.   

Navrhovaným řešením není nijak ovlivněna stávající dopravní obsluha navazujících 
ploch zemědělské půdy a lesních pozemků. Navrhované řešení nové zástavby smíšené 
obytné vesnické a staveb dopravní a technické infrastruktury nezasahuje do kostry 
ekologické stability v navazujícím území, tím je prostupnost krajiny pro biotu v dotčené 
lokalitě zachována v plném rozsahu.  

 
 
 



ÚZEMNÍ STUDIE  
HORNÍ BEČVA – LOKALITA NA LUKÁCH 

A2  TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ 
 

str. 3/16 
 

 

Soulad ÚS s územním plánem  
 
Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ je zpracována 

v souladu s dokumentací „Územní plán Horní Bečva“ upravenou pro veřejné projednání. 
 
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. Po zpracování konceptu řešení územní studie a jeho 
odsouhlasení zúčastněnými stranami byly z řešení ÚS „Na Lukách“ do územního plánu 
převzaty jednotlivé návrhové plochy s různým způsobem využití – viz grafická část B5 
Zákres do hlavního výkresu územního plánu. 

 
 
 
c) Soulad územní studie s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území 
 
 Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ řeší lokální úpravu – 
tj. rozvoj smíšené zástavby obytné vesnické v obci formou výstavby nových rodinných domů, 
objektů komerční občanské vybavenosti, hospodářských objektů pro chov domácích zvířat, 
dílen pro provozování drobné výroby a řemesel včetně souvisejících skladů apod. 

Cíle a úkoly územního plánování jsou řešeny přiměřeně k obsahu a rozsahu 
navrhované lokální úpravy. Dokumentace řeší zejména zajištění nových ploch smíšených 
obytných pro předpokládaný nárůst počtu obyvatel a současně rozvoj ekonomického 
potenciálu obce při současném zajištění udržitelného rozvoje 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 ve 3. zóně ochrany přírody a krajiny chráněné krajinné oblasti. Z uvedených důvodů se 
navrhované řešení zaměřuje zejména na ochranu krajinného rázu v dotčeném území. Pro 
novou 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 území – viz. textová část A1, kapitola „f) 
Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb na pozemcích“ 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 a jeho 
ochranného pásma, 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 – viz. B3 Hlavní výkres.  
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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. 

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. 

 
V dokumentaci je respektován fakt, že řešené území je územím s archeologickými 

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

 
 
 
 

d)  Soulad územní studie s požadavky zákona č. 183/ 2006 Sb., stavební 
zákon v platném znění 
 

Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ je zpracována 
v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.  

 
Rozsah a obsah dokumentace územní studie je sestaven přibližně dle požadavků na 

zpracování regulačního plánu dle vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
v platném znění a dále v souladu s platným zadáním pro zpracování územní studie.  

 
Podmínky pro funkční využití dotčených ploch s rozdílným způsobem využití jsou 

stanoveny přiměřeně dle vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území v platném znění a dále v souladu s připravovaným Územním plánem Horní Bečva. 
 
 
 
e)   Soulad územní studie se stanovisky dotčených orgánů 
 

Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ je zpracována 
v souladu s dokumentací „Územní plán Horní Bečva“ upravenou po opakovaném společném 
jednání, které se konalo dne 17.1.2019. Územní studie je zpracována v souladu se 
stanovisky dotčených orgánů uplatněných v rámci opakovaného společného jednání o 
návrhu Územního plánu Horní Bečva. 

 
Podrobné požadavky na konkrétní regulaci zástavby byly dohodnuty se zástupci 

Správy CHKO Beskydy, Obce Horní Bečva a pořizovatele územně plánovací dokumentace a 
územní studie. Požadované regulativy byly do dokumentace zapracovány. 
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Dokumentace byla ve stadiu konceptu konzultována se zástupci Správy CHKO 

Beskydy, Obce Horní Bečva a pořizovatele a současně s vlastníky jednotlivých dotčených 
pozemků. Dokumentace byla dle výsledků těchto jednání upravena a odsouhlasena – viz. C 
– Dokladová část: ÚS Horní Bečva, lokalita 66 Na Lukách - Hlavní výkres (varianta 
odsouhlasená a verifikovaná zástupcem Obce Horní Bečva, zástupcem Správy CHKO 
Beskydy a vlastníky jednotlivých dotčených pozemků). V čistopisu územní studie je tato 
základní situace zapracována a doplněna dohodnutými podrobnými regulacemi stanovenými 
pro novou zástavbu. Podrobné podmínky využití jednotlivých ploch, podmínky pro umístění a 
vymezení stavebních pozemků a podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb na 
pozemcích byly odsouhlaseny zástupci Správy CHKO Beskydy. 

 
Čistopis územní studie je zpracován v souladu s požadavky, které vzešly 

z projednávání dokumentace. 
 
 
f)   Údaje o splnění zadání územní studie 
 

Dokumentace „Územní studie Horní Bečva – lokalita Na Lukách“ je zpracována 
v souladu se zadáním zpracovaným pořizovatelem (MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odbor 
výstavby a územního plánování) v květnu 2019:  
 
 
1) Cíl a účel územní studie 
 

Cíl a účel územní studie byl splněn. Územní studií byly prověřeny možnosti zástavby 
v lokalitě „Na Lukách“. V rámci územní studie byla řešena celková urbanistická koncepce 
nové zástavby, dále byly pro novou zástavbu stanoveny podmínky pro umístění a prostorové 
uspořádání staveb – tzv. regulační prvky.  
 
 
2) Rozsah řešeného území, podklady 
 

Rozsah plochy řešeného území požadovaný v zadání byl v územní studii podrobněji 
prověřen. Z řešeného území byly vyjmuty pouze dvě okrajové části, které jsou již součástí 
zastavěného území. V západní okrajové části navazující na plochu pro dopravu DS číslo 333 
byl z řešení územní studie vyjmut a do zastavěného území převeden pozemek se zahájenou 
výstavbou rodinného domu na základě platného stavebního povolení, a to včetně rozšířené 
zahrady dle majetkoprávních vztahů v území. Ve východní okrajové části řešené lokality byla 
z řešeného území vyjmuta oplocená zahrada domu č.p. 945 a byla převedena do 
zastavěného území.  

Navrhované napojení nové zástavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
nevyžadovalo rozšíření řešeného území.  
 
V územní studii byly zohledněny následující podklady: 
  
- dokumentace pro společné jednání Územní plán Horní Bečva – výsledky prověření 
možností zastavění lokality „Na Lukách“ dle územní studie a upřesnění jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití, bylo zpětně zapracováno do návrhu územního plánu pro 
veřejné projednání    
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- územně analytické podklady - zejména umístění lokality v rámci 3. zóny ochrany přírody a 
krajiny CHKO Beskydy, umístění jižních a severovýchodních okrajových částí řešeného 
území v ochranném pásmu lesa 50m, existence stávajícího vzdušného nadzemního vedení 
vysokého napětí včetně ochranného pásma procházejícího celým řešeným územím ve 
směru severovýchod – jihozápad, existence dalších sítí technické a dopravní infrastruktury 
v těsné návaznosti na řešenou plochu atd.  
- katastrální mapa – návrh územní studie byl zpracován nad aktuální digitální katastrální 
mapou poskytovanou Krajským úřadem Zlínského kraje pro obec Horní Bečva. 
 
 
3) Požadavky na obsah řešení územní studie  
 
- Územní studie bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č.501/2006 
Sb. v platném znění – ÚS je zpracována v souladu s uvedeným právními předpisy v platném 
znění.    
- Plocha bude zpracována v návaznosti na rozpracovaný územní plán Horní Bečva-
dokumentace pro společné jednání – řešení prověřené v rámci zpracování ÚS ve stadiu 
konceptu a odsouhlasené zástupci Správy CHKO Beskydy, Obce Horní Bečva, dále 
pořizovatelem a vlastníky dotčených pozemků bylo zapracováno do návrhu územního plánu 
pro veřejné projednání.  
- Návrh umístění a hmotové řešení rodinných domů, případně bytových domů a případně 
objektů občanské vybavenosti v návaznosti na veřejnou infrastrukturu – v rámci územní 
studie jsou stanoveny podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb na pozemcích.   
- Návrh veřejné infrastruktury – v návrhu ÚS je řešeno napojení nové zástavby v lokalitě „Na 
Lukách“ na stávající systém dopravní a technické infrastruktury v obci, v navrhovaném 
řešení jsou stanoveny podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury.     
- Návrh parcelace – v ÚS je řešen návrh parcelace a je stanoven maximální přípustný počet 
nových stavebních pozemků (tj. max. 14), spojování navrhovaných stavebních pozemků a 
tím celkově nižší počet stavebních míst je přípustné. 
- Návrh ozelenění – v navrhovaném řešení bylo se zástupci Správy CHKO Beskydy 
dohodnuto vymezení volných ploch sídelní zeleně (tj. zahrad, sadů a trvalých travních 
porostů), které nejsou určeny k zastavění  
- Zvážit provázanost na sousední plochy např. průchodnost do krajiny - dopravní obsluha 
navazujících ploch volné krajiny je zajišťována účelovými komunikacemi vedenými mimo 
řešené území a navrhovaným řešením není měněn daný systém stabilizované dopravní sítě 
v blízkosti řešeného území.  
- Respektovat stávající terénní konfiguraci – konfigurace terénu je zohledněna zejména 
v navrhovaném řešení nových úseků obslužných komunikací, které jsou řešeny tak, aby 
odpovídaly platným právním předpisům a normám. Jednotlivé nové stavební pozemky jsou 
vymezeny tak, aby například odkanalizování novostaveb do stávající stokové sítě obce bylo 
realizovatelné prostřednictvím pozemků jednotlivých současných vlastníků, kteří budou 
záměr na budoucí dělení svých pozemků realizovat. Konkrétní objekty zástavby smíšené 
obytné vesnické budou umístěny až v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem, 
objekty navrhované v grafické části dokumentace jsou pouze informativního charakteru.    
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4) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury   
 
- řešit napojení lokality na dopravní infrastrukturu a navrhnout systém dopravní obsluhy 
v lokalitě – je zapracováno v grafické části dokumentace B2 Koordinační výkres, B3 Hlavní 
výkres  
- řešit parkování a komunikace pro pěší – pro novou zástavbu je stanovena stavební čára v 
minimální přípustné vzdálenosti od veřejně přístupného prostoru komunikace 5m, aby bylo 
možné parkování vozidel realizovat na pozemcích před jednotlivými objekty zástavby 
smíšené obytné. Vzhledem k odlehlosti lokality od centra obce a s ohledem na délku nových 
navrhovaných úseků obslužných cest se v lokalitě „Na Lukách“ uvažuje se smíšeným 
provozem vozidlovým, cyklistickým a pěším jak u stabilizovaných, tak u nově navrhovaných 
místních komunikací. 
- řešit napojení lokality na technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizaci (splašková,  
dešťová), rozvod elektro, rozvod plynu, navrhnout systém technické infrastruktury v lokalitě – 
s ohledem na rozsah lokality „Na Lukách“ jsou řešeny napojovací body na stabilizovanou síť 
pro zásobování obce vodou, elektrickou energií, plynem a pro odkanalizování. Veřejný 
prostor nových i stabilizovaných místních komunikací je dostatečný pro souběžné vedení sítí 
technické infrastruktury. 
- řešit návrh ploch a pozemků veřejných prostranství (dle  § 7 a § 22 vyhlášky č .501/2006 
Sb.v platném znění) – s ohledem na rozsah lokality a omezený počet nově umístěných 
staveb není v řešené lokalitě navrhována ucelená plocha veřejného prostranství. Jednotlivé 
stavební pozemky budou obsluhovány veřejně přístupnými komunikacemi s minimální šířkou 
volného prostoru 5,5m pro umístění vozovky a liniových staveb technické infrastruktury. 
Umístění veřejného prostranství s minimální šířkou 8m pro dopravní obsluhu koncové 
zástavby v počtu max. 3 až 4 RD není požadováno.    
 
 
5) Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie  
 
  Zpracovatel konzultoval návrh územní studie v průběhu zpracování se zástupci 
Správy CHKO Beskydy, Obce Horní Bečva, pořizovatele a s vlastníky dotčených pozemků 
v rámci několika výrobních výborů. 
  Studie je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů a s 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 
 
Textová část obsahuje: 

- vymezení řešeného území – viz. A1 Textová část - návrh, A2 Textová část – 
odůvodnění, B – Grafická část 

- analýza stávajícího stavu - viz. A2 Textová část - odůvodnění  
- urbanistické a architektonické řešení, zdůvodnění návrhu - viz. A1 Textová část - 

návrh, A2 Textová část – odůvodnění, B3 Hlavní výkres 
- požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb - viz. A1 Textová část – 

návrh, B3 Hlavní výkres 
- řešení dopravní infrastruktury a parkování - viz. A1 Textová část – návrh, B2 

Koordinační výkres, B3 Hlavní výkres 
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- řešení technické infrastruktury - viz. A1 Textová část – návrh, B2 Koordinační výkres, 
B3 Hlavní výkres 

- řešení veřejných prostranství, zeleně - viz. A1 Textová část – návrh, B2 Koordinační 
výkres, B3 Hlavní výkres  

Grafická část obsahuje: 
- Celkovou situaci území v měř.1:5000 – viz. grafická část B1 Situace širších vztahů 
- Situaci s hranicí řešeného území, vymezením a využitím pozemků a graficky vyjádřeným 

umístěním staveb v měř. 1:1000 – viz. grafická část B2 Koordinační výkres a B3 Hlavní 
výkres 

- Výkresy veřejné dopravní a technické infrastruktury s návrhem vazby na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu v měř. 1:1000 - viz. grafická část B2 Koordinační 
výkres 

- V případě potřeby může být grafická část rozšířena o další výkresovou dokumentaci i    
       v podrobnějším měřítku -  viz. grafická část  
-  Návrh etapizace výstavby, pokud to bude účelné – etapizace výstavby není stanovena, je 

pouze uveden předpokládaný postup výstavby v textové částí - viz. A1 Textová část – 
návrh  

 
  Územní studie je zpracována nad aktuální digitální katastrální mapou. 
 
  Studie byla předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě na 
CD v PDF i v „ostrých datech“. Textová část je předána ve formátu *.doc, výkresová část ve 
formátu *PDF a v editovatelném formátu *.DGN. 
 
 
6) Požadavky na zpracovatele územní studie 
 
  Územní studii jako hlavní projektant zpracovala fyzická osoba, která získala 
oprávnění k výkonu vybrané činnosti podle zvláštního právního předpisu - zák. č. 360/1992 
Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, t.j. Ing.arch. Jaroslav Kunetek - autorizovaný architekt.  
 
 
7) Návrh procesu pořízení územní studie 
 
- vypracování návrhu studie na základě předaného zadání - studie byla vypracována ve 

fázi konceptu v květnu 2019 a čistopis územní studie byl zpracován v srpnu 2019 
- 1.konzultace rozpracované studie za účasti zpracovatele, pořizovatele a zástupců obce 

Horní Bečva a SCHKOB - konzultace proběhly v průběhu dubna a května 2019 
- konzultace studie s vlastníky pozemků a s vlastníky technické infrastruktury za účasti 

zpracovatele a zástupců Obce Horní Bečva - konzultace proběhly v průběhu dubna a 
května 2019.  

- 2.konzultace rozpracované studie za účasti zpracovatele, pořizovatele a zástupců obce 
Horní Bečva (včetně Správy CHKO Beskydy) - konzultace ve fázi konceptu proběhly 
v průběhu dubna a května 2019 a ve fázi čistopisu proběhly v průběhu srpna a září 
2019.  

- předání územní studie pořizovateli k prověření možnosti jejího využití dle § 30 odst.4 
stavebního  zákona – čistopis dokumentace „Územní studie Horní Bečva – lokalita Na 
Lukách“, odsouhlasený zástupci Správy CHKO Beskydy, byl předán pořizovateli    
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g)   Zdůvodnění navržené urbanistické koncepce  
 
 
Rozsah řešeného území 

 
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. Rozsah plochy 
řešeného území požadovaný v zadání byl v územní studii podrobněji prověřen. Z řešeného 
území byly vyjmuty pouze dvě okrajové části, které jsou již součástí zastavěného území. 
V západní okrajové části navazující na plochu pro dopravu DS číslo 333 byl z řešení územní 
studie vyjmut a do zastavěného území převeden pozemek se zahájenou výstavbou 
rodinného domu na základě platného stavebního povolení, a to včetně rozšířené zahrady dle 
majetkoprávních vztahů v území. Ve východní okrajové části řešené lokality byla z řešeného 
území vyjmuta oplocená zahrada domu č.p. 945 a byla převedena do zastavěného území 

 
Celkový upravený 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.  

 
Uspořádání ploch a jejich využití 

 
Uspořádání ploch s různým způsobem využití a nové zástavby v lokalitě je 

determinováno zejména uspořádáním stavebních pozemků, jejich velikosti a zejména 
možností dopravního napojení stavebních pozemků v souladu s majetkoprávními vztahy 
v území. Veškeré pozemky jednotlivých vlastníků řešené studií v lokalitě „Na Lukách“ dle 
současného stavu přiléhají minimálně jednou stranou k veřejně přístupné místní komunikaci 
– viz. grafická část B4 Vlastnické vztahy s návaznostmi na dopravní napojení. Z uvedeného 
uspořádání vychází i celkové urbanistické řešení nových dopravních úseků a navazujících 
tvarů nově navrhovaných stavebních pozemků. Nové úseky obslužných komunikací navazují 
na stávající cestní síť v lokalitě tak, aby bylo možné dopravně obsloužit veškerá nově 
navrhovaná stavební místa, a to v rámci jednotlivých ucelených pozemků v majetku 
současných vlastníků. Pět nových stavebních pozemků bude možné dopravně napojit 
přímým sjezdem ze současných komunikací ve vlastnictví obce.  

 
V rámci projednávání bylo navrhované řešení územní studie rovněž ovlivněno 

požadavkem zástupců Správy CHKO Beskydy na zachování alespoň minimálního rozsahu 
volných ploch zahrad, sadů, případně pastvin v lokalitě, a to bez možnosti jejich zastavění – 
tj. návrhové plochy sídelní zeleně Z*, viz. grafická část B3 Hlavní výkres, B5 Zákres do 
hlavního výkresu územního plánu. 

 
Základní rozdělení řešeného území na návrhové plochy s různým způsobem využití, 

které vycházelo z uvedených majetkoprávních vztahů a požadavků vyplývajících z umístění 
lokality ve 3. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Beskydy, bylo po dohodě všech 
zúčastněných stran (tj. vlastníků pozemků, dále zástupců Obce Horní Bečva, Správy CHKO 
Beskydy a pořizovatele) zapracováno do návrhu Územního plánu Horní Bečva 
zpracovaného pro veřejné projednání. 
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Po prověření konkrétního řešení nové zástavby v rámci konceptu územní studie, byly 

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 

 
 

Podmínky pro vymezení pozemků 
 
Pro navrhovanou parcelaci řešené lokality je závazné rozdělení na maximálně 14 

stavebních pozemků (tj. max. 14 stavebních míst). Slučování těchto pozemků do větších 
celků s nižším počtem stavebních míst je přípustné. 

Maximální počet stavebních pozemků a tím i stavebních míst byl determinován 
požadavkem ochrany přírody a krajiny na vytvoření volné rozptýlené zástavby mimo 
kompaktní zastavěné území obce s vysokým podílem zahrad a trvalých travních porostů. 

Jednotlivé stavební pozemky (plochy OS.3 včetně zeleně Z*) a plochy pro nové 
úseky místních komunikací DS jsou vymezeny zejména s ohledem na vlastnické vztahy 
v území tak, aby bylo možné realizovat dopravní obsluhu současných pozemků zemědělské 
půdy i budoucích stavebních pozemků všech dotčených vlastníků. 

Stavební pozemky jsou vymezeny v souladu s konkrétními požadavky na optimální 
šířku pozemků pro umístění staveb a při zajištění požadovaných vzájemných odstupů 
staveb, které byly dohodnuty v rámci výrobního výboru. Lokalita je rozdělena na maximálně 
14 pozemků s výměrou v rozmezí cca 1000 m2 až 2000 m2. Současně je možné takto 
vymezené pozemky spojit do větších dle potřeby jednotlivých stavebníků. Dělení pozemků 
na menší a s tím související zahušťování zástavby není přípustné. 

 

Umístění a prostorové uspořádání staveb 
V územní studii jsou stanoveny podrobné podmínky pro umístění a prostorové 

uspořádání staveb. Tyto podmínky jsou jednoznačně určeny požadavky zástupců Správy 
CHKO Beskydy. Podmínky vycházejí z jednotné metodiky „Architektura v CHKO Beskydy“. 

Tím je dán základ pro budoucí zástavbu vhodně doplňující stávající rodinné domy a 
hospodářské usedlosti v krajině, která má mimořádnou estetickou hodnotu. Řešení rovněž 
respektuje požadavky na vymezování a využívání pozemků dle § 20 – 22 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů a 
požadavky na umisťování staveb dle § 23 – 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

 
Výsledná variabilita v umístění objektů na pozemcích a tím podpora vzniku zástavby 

nepravidelného shlukového charakteru je zajištěna stanovením stavební čáry minimálně 5m 
od veřejného prostoru komunikace (uliční čára není tedy jednotná, stavby mohou být 
umístěny i ve větší vzdálenosti od komunikace). 

 
S ohledem na požadavky ochrany krajinného rázu je stanovena podlažnost zástavby 

na 1PP, 1NP + využité podkroví. Výška hřebene střechy je stanovena max. 9 m nad nejvyšší 
úroveň přilehlého rostlého terénu. Dále je řešen základní tvar staveb a jejich zastřešení 
případně základní zásady použitých materiálů.  
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Umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 

Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 
stanovené v územní studii vycházejí z normových požadavků na zajištění obsluhy obytné 
zástavby vozidly integrovaného záchranného systému a zejména hasičských záchranných 
sborů – tj. šířka vozovky nových úseků obslužných komunikací je navrhována minimálně 
3,5m, volný veřejně přístupný prostor komunikace pro zajištění dopravní obsluhy a rovněž 
pro vedení nových liniových staveb technické infrastruktury a umístění stožárů veřejného 
osvětlení je stanoven minimálně 5,5m.  

 

Etapizace 

 Etapizace výstavby v území není stanovena, z navrhovaného řešení vyplývá 
doporučení: v rámci 1. etapy bude provedena dopravní a technická infrastruktura v lokalitě, 
v rámci 2. etapy bude provedena výstavba jednotlivých objektů zástavby smíšené obytné 
vesnické. 

 
Ochrana a rozvoj hodnot území 
 Řešené území se nenachází v blízkosti památkově chráněných objektů. 
 
  Řešené území se nachází na pozemcích spadajících pod BPEJ 8.40.68 a 8.75.43 (V. 
třída ochrany ZPF). 
 
  Řešená lokalita se nenachází v žádném z vymezených záplavových území. 
 
 V dokumentaci je plně zohledněn fakt, že lokalita leží v rámci rozsáhlého chráněného 
území CHKO Beskydy s krajinou mimořádné estetické hodnoty. Dokumentace byla v rámci 
zpracování projednána a odsouhlasena se zástupci Správy CHKO Beskydy, Obce Horní 
Bečva a pořizovatele. 
 V řešeném území jsou stanoveny základní regulační prvky pro základní objemové 
parametry a tvarové charakteristiky nově umísťovaných staveb, a to v souladu s požadavky 
ochrany krajinného rázu. 
 V lokalitě je řešen požadavek na zachování nezbytného rozsahu volných 
nezastavěných ploch, a to formou sídelní zeleně. 
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h)   Zdůvodnění řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury 
  
 
Doprava 
 
Současný stav 

Veškeré pozemky jednotlivých vlastníků řešené studií v lokalitě „Na Lukách“ dle 
současného stavu přiléhají minimálně jednou stranou k veřejně přístupné místní komunikaci 
– viz. grafická část B4 Vlastnické vztahy s návaznostmi na dopravní napojení. Veškeré 
stávající komunikace slouží jak pro vozidlovou, tak pro pěší a cyklistickou dopravu – 
v blízkosti řešené lokality nejsou žádné stávající cyklostezky, chodníky, případně integrované 
cyklostezky atd. a s jejich výstavbou se zde v návrhovém období neuvažuje. 
 
Návrh 

Nové úseky obslužných komunikací navazují na stávající cestní síť v lokalitě tak, aby 
bylo možné dopravně obsloužit veškerá nově navrhovaná stavební místa, a to v rámci 
jednotlivých ucelených pozemků v majetku současných vlastníků. Pět nových stavebních 
pozemků bude možné dopravně napojit přímým sjezdem ze stávajících komunikací ve 
vlastnictví obce. 

Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 
stanovené v územní studii vycházejí z normových požadavků na zajištění obsluhy obytné 
zástavby vozidly integrovaného záchranného systému a hasičských záchranných sborů – tj. 
šířka nových úseků obslužných komunikací je navrhována minimálně 3,5m, volný veřejně 
přístupný prostor komunikace pro zajištění dopravní obsluhy a rovněž pro vedení nových 
liniových staveb technické infrastruktury a umístění stožárů veřejného osvětlení je stanoven 
minimálně 5,5m. 

V průběhu zpracování byla stanovena stavební čára minimálně 5m od veřejného 
prostoru komunikace, tím je zajištěn dostatečný prostor pro parkování vozidel na pozemcích 
před jednotlivými objekty. 
 
 
Technická infrastruktura 
 
Současný stav 

 
V území těsně navazujícím na řešené plochy řešené územní studií se nachází 

kompletní sítě technické infrastruktury obce – tj. pro zásobování elektrickou energií, vodou, 
zemním plynem, pro elektronické komunikace, veřejné osvětlení a pro odkanalizování. 
 
Návrh 

 
Nová zástavba smíšená obytná bude ze stávajících sítí technické infrastruktury 

napojena dle potřeby konkrétních stavebních záměrů – ve výkresové části jsou navrženy 
napojovací body s ohledem na majetkoprávní vztahy v území – viz grafická část B2 
Koordinační výkres. Předpokládá se provedení nových rozvodů technické infrastruktury (tj. 
zejména pro zásobování elektrickou energií, vodou, zemním plynem, pro elektronické 
komunikace, veřejné osvětlení a pro odkanalizování) v souběhu s navrhovanými úseky 
komunikací v rámci jejich veřejně přístupného prostoru.  
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Odvedení splaškových vod bude provedeno napojením na stávající kanalizační stoky 

v lokalitě zajišťující odvedení splaškových vod k likvidaci na ČOV mimo řešenou lokalitu. 
Odtok dešťové vody bude minimalizován využitím dešťové vody pro závlahu, případně jako 
vody užitkové přímo na jednotlivých stavebních pozemcích a v případě vhodného 
geologického složení podloží bude u jednotlivých nových staveb realizováno jejich 
vsakování. Pouze zbytkové nevyužité dešťové vody bude možné zaústit do vodního toku. 
Řešení bude součástí každé individuální stavby umístěné v plochách smíšených obytných 
vesnických. Pro zajištění dostatečného rozsahu volných nezastavěných ploch s možností 
využití a zasakování dešťových vod jsou v řešené lokalitě vymezeny plochy sídelní zeleně, a 
dále v zastavitelných plochách je stanovena intenzita využití pozemků pro zástavbu tak, aby 
celkově v dotčeném území převažovaly nezastavěné a nezpevněné plochy zeleně.  
  

Nakládání s odpady bude řešeno formou nádob na směsný komunální odpad na 
pozemcích jednotlivých rodinných domů, případně staveb komerční občanské vybavenosti 
apod. Tříděné obaly určené k druhotnému využití (papír, plasty, sklo, atd.) bude ukládán do 
určených nádob na stávajících sběrných místech v obci, případně ve sběrném dvoře. 
Nebezpečný odpad bude shromažďován v areálu sběrného dvora v obci. Komunální odpad a 
tříděné složky budou odváženy specializovanou firmou mimo řešené území k likvidaci nebo 
k druhotnému zpracování. 
 
 
 
i)  Vyhodnocení požadavků na veřejně prospěšné stavby, na veřejně 
prospěšná opatření a asanace 
 

V rámci územní studie je řešeno vymezení ploch pro novou zástavbu smíšenou 
obytnou vesnickou a pro její dopravní napojení na stabilizované místní komunikace v obci 
formou nových úseků obslužných komunikací. Dopravní stavby a předpokládané souběžně 
vedené sítě technické infrastruktury mají charakter koncových okrajových úseků sloužících 
pro omezený počet nových stavebních míst (max. 4) na pozemcích jednotlivých současných 
vlastníků. Z uvedených důvodů nemají navrhované plochy dopravy veřejně prospěšný 
charakter. Navrhované řešení územní studie nemá žádné požadavky na vymezení veřejně 
prospěšných staveb. 

 
V lokalitě řešené územní studií není navrhována žádná zeleň s ekostabilizační funkcí, 

ani žádná plocha s funkcí ochrannou proti povodním a extravilánovým vodám atd. 
Navrhované řešení nevyžaduje vymezení veřejně prospěšných opatření. 
 
 

V rámci územní studie je řešeno umístění nové zástavby smíšené obytné a nových 
úseků obslužných komunikací s přímou návazností na stabilizovanou síť místních 
komunikací v obci. Navrhované objekty a komunikace jsou situovány ve volných plochách 
stávajících trvalých travních porostů, kde nejsou umístěny žádné trvalé stavby. Navrhované 
řešení nemá žádné požadavky na asanaci. 
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j)   Vyhodnocení požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů 
a ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného 
zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby v území, ochrany 
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 
 

Základní požadavky protipožární ochrany jsou splněny rozdělením řešené lokality na 
jednotlivé stavební pozemky tak, aby byly zajištěny dostatečné odstupy nových staveb 
v souladu s požadavky platné legislativy a bylo zajištěno přímé dopravní napojení 
jednotlivých stavebních míst na veřejně přístupnou místní komunikaci s minimální šířkou 
vozovky 3,5m a volného prostoru komunikace 5,5m.  
 
 
Civilní ochrana 
 

Základní požadavky civilní ochrany jsou splněny návrhem kapacitního dopravního 
napojení lokality a jednotlivých stavebních míst. 
 
 
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. 
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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. 
 
 
 
k) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
 
Pozemky určené k plnění funkce lesa 
 

V rámci řešení územní studie nejsou dotčeny žádné pozemky určené k plnění funkce 
lesa.   

 
Vymezené stavební pozemky pro novou zástavbu smíšenou obytnou zasahující do 

ochranného pásma lesa 50m (tj. na severovýchodním a jižním okraji dotčené lokality) jsou 
vymezeny tak, že novou zástavbu zde bude možné umístit ve vzdálenosti větší, než je 
požadovaná minimální vzdálenost jedné porostní výšky v mýtním věku od hranice pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
 
 
Zemědělský půdní fond 
 

V rámci řešení územní studie jsou v lokalitě „Na Lukách“ navrhovány zastavitelné 
plochy pro novou zástavbu smíšenou obytnou vesnickou (tj. plochy SO.3 číslo 66, 312, 329, 
330, 331, 332) v souhrnném rozsahu 1,6481 ha a plochy pro dopravu silniční (tj. plochy DS 
číslo 333, 334, 335) v souhrnném rozsahu 0,1339 ha. 
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V rámci řešení Územní studie Horní Bečva – lokalita Na Lukách je pro zastavitelné 

plochy (zástavby smíšené obytné vesnické SO.3 a dopravy silniční DS) navrhován celkový 
zábor zemědělského půdního fondu v rozsahu 1,7820 ha na plochách trvalého travního 
porostu. Dotčená půda je zařazena do BPEJ 8.40.68 a 8.75.43 a do třídy ochrany ZPF V. 
Skutečný zábor zemědělské půdy (s ohledem na maximální přípustné zastavění ploch 
SO.3 v rozsahu do 40% zastavitelných částí pozemků) bude maximálně 0,7931 ha (tj. 40% 
návrhových ploch SO.3 a 100% návrhových ploch DS). 

 
 V celé jižní polovině řešeného území byly provedeny investice do půdy v rámci 
trvalých travních porostů za účelem jejich odvodnění. Při realizaci jednotlivých staveb 
v lokalitě budou odvodňovací zařízení upravena tak, aby byla v navazujících volných 
plochách sadů, zahrad a pastvin zajištěna jejich provozuschopnost. Řešení zásahu nových 
staveb do zařízení na odvodnění zemědělské půdy bude součástí projektové dokumentace 
konkrétně umísťovaných staveb v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem.  
  
 V řešeném území se nenachází žádné stavby a areály zemědělské výroby. 
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Pořizovatel:  Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 

Odbor výstavby a územního plánování  
 
 
Obec:    Horní Bečva 

 
 
 
 
Zpracovatel:  
 
Ing.arch. Jaroslav Kunetek – hlavní projektant 
 
Ing.arch. Dita Kunetková – zodpovědný projektant - urbanista 

Ing. Rudolf Gregar  – dopravní řešení  

 
 
 
 
Obsah A2 Textová část - odůvodnění 
 
a) Údaje o způsobu pořízení územní studie / str.2 
b) Vyhodnocení stávajícího stavu, koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších 

vztahů včetně souladu územní studie s územním plánem / str.2 
c) Soulad územní studie s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, 

s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území / str.3 
d) Soulad územní studie s požadavky zákona č. 183/ 2006 Sb., stavební zákon v platném 

znění / str.4 
e) Soulad územní studie se stanovisky dotčených orgánů / str.4 
f) Údaje o splnění zadání územní studie / str.5 
g) Zdůvodnění navržené urbanistické koncepce / str.9  
h) Zdůvodnění řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury / str.12  
i) Vyhodnocení požadavků na veřejně prospěšné stavby, na veřejně prospěšná opatření a 

asanace / str.13 
j) Vyhodnocení požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů a ze zvláštních 

právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní 
ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické 
stavby v území, ochrany před povodněmi, a jinými rizikovými přírodními jevy) / str.14 

k) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
a na pozemky určené k plnění funkce lesa / str.15 
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a)   Údaje o způsobu pořízení územní studie 
 

K pořízení územní studie je příslušný dle § 6 stavebního zákona Městský úřad 
Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního 
plánování.  

 
Územní studie bude sloužit jako územně plánovací podklad pro upřesnění vymezení 

jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v územně plánovací dokumentaci. Po 
vydání územního plánu obce formou opatření obecné povahy bude územní studie 
zaevidována v evidenci územně plánovací činnosti ČR a bude sloužit pro rozhodování 
v území.  

 
 
 
 
b)  Vyhodnocení stávajícího stavu, koordinace využívání řešené plochy 
z hlediska širších vztahů včetně souladu územní studie s územním plánem 
 

Stávající stav 
 
Lokalita řešená předloženou dokumentací „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na 

Lukách“ se nachází v katastrálním území Horní Bečva.  
V současné době je řešené území tvořeno trvalým travním porostem a jeho centrální 

částí ve směru severovýchod – jihozápad prochází vzdušné nadzemní vedení vysokého 
napětí. Lokalita v jižní, západní a východní části přímo přiléhá ke stávajícím místním 
komunikacím a k sítím základní technické infrastruktury – vodovod, kanalizace, kabelové 
vedení NN, STL plynovod kabelové rozvody elektronických komunikací apod.   

Dopravní obsluha navazujících ploch zemědělské půdy a lesních pozemků je 
zajištěna zcela mimo řešené území. Jednotlivé prvky územního systému ekologické stability 
jsou vymezeny mimo řešené území.  
 

Širší vztahy v území 
 
Řešená část lokality „Na Lukách“ těsně navazuje na stávající zástavbu rodinných 

domů a hospodářských usedlostí východně od centra obce Horní Bečva v návaznosti na 
údolní nivu vodního toku Mečůvka.  

Řešení územní studie zajišťuje napojení všech nově navrhovaných stavebních 
pozemků na stabilizovanou síť místních komunikací a technické infrastruktury v obci, a to 
v návaznosti na nově vymezené stavební pozemky.   

Navrhovaným řešením není nijak ovlivněna stávající dopravní obsluha navazujících 
ploch zemědělské půdy a lesních pozemků. Navrhované řešení nové zástavby smíšené 
obytné vesnické a staveb dopravní a technické infrastruktury nezasahuje do kostry 
ekologické stability v navazujícím území, tím je prostupnost krajiny pro biotu v dotčené 
lokalitě zachována v plném rozsahu.  
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Soulad ÚS s územním plánem  
 
Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ je zpracována 

v souladu s dokumentací „Územní plán Horní Bečva“ upravenou pro veřejné projednání. 
 
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. Po zpracování konceptu řešení územní studie a jeho 
odsouhlasení zúčastněnými stranami byly z řešení ÚS „Na Lukách“ do územního plánu 
převzaty jednotlivé návrhové plochy s různým způsobem využití – viz grafická část B5 
Zákres do hlavního výkresu územního plánu. 

 
 
 
c) Soulad územní studie s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území 
 
 Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ řeší lokální úpravu – 
tj. rozvoj smíšené zástavby obytné vesnické v obci formou výstavby nových rodinných domů, 
objektů komerční občanské vybavenosti, hospodářských objektů pro chov domácích zvířat, 
dílen pro provozování drobné výroby a řemesel včetně souvisejících skladů apod. 

Cíle a úkoly územního plánování jsou řešeny přiměřeně k obsahu a rozsahu 
navrhované lokální úpravy. Dokumentace řeší zejména zajištění nových ploch smíšených 
obytných pro předpokládaný nárůst počtu obyvatel a současně rozvoj ekonomického 
potenciálu obce při současném zajištění udržitelného rozvoje 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 ve 3. zóně ochrany přírody a krajiny chráněné krajinné oblasti. Z uvedených důvodů se 
navrhované řešení zaměřuje zejména na ochranu krajinného rázu v dotčeném území. Pro 
novou 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 území – viz. textová část A1, kapitola „f) 
Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb na pozemcích“ 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 a jeho 
ochranného pásma, 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 – viz. B3 Hlavní výkres.  
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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. 

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. 

 
V dokumentaci je respektován fakt, že řešené území je územím s archeologickými 

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

 
 
 
 

d)  Soulad územní studie s požadavky zákona č. 183/ 2006 Sb., stavební 
zákon v platném znění 
 

Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ je zpracována 
v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.  

 
Rozsah a obsah dokumentace územní studie je sestaven přibližně dle požadavků na 

zpracování regulačního plánu dle vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
v platném znění a dále v souladu s platným zadáním pro zpracování územní studie.  

 
Podmínky pro funkční využití dotčených ploch s rozdílným způsobem využití jsou 

stanoveny přiměřeně dle vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území v platném znění a dále v souladu s připravovaným Územním plánem Horní Bečva. 
 
 
 
e)   Soulad územní studie se stanovisky dotčených orgánů 
 

Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ je zpracována 
v souladu s dokumentací „Územní plán Horní Bečva“ upravenou po opakovaném společném 
jednání, které se konalo dne 17.1.2019. Územní studie je zpracována v souladu se 
stanovisky dotčených orgánů uplatněných v rámci opakovaného společného jednání o 
návrhu Územního plánu Horní Bečva. 

 
Podrobné požadavky na konkrétní regulaci zástavby byly dohodnuty se zástupci 

Správy CHKO Beskydy, Obce Horní Bečva a pořizovatele územně plánovací dokumentace a 
územní studie. Požadované regulativy byly do dokumentace zapracovány. 
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Dokumentace byla ve stadiu konceptu konzultována se zástupci Správy CHKO 

Beskydy, Obce Horní Bečva a pořizovatele a současně s vlastníky jednotlivých dotčených 
pozemků. Dokumentace byla dle výsledků těchto jednání upravena a odsouhlasena – viz. C 
– Dokladová část: ÚS Horní Bečva, lokalita 66 Na Lukách - Hlavní výkres (varianta 
odsouhlasená a verifikovaná zástupcem Obce Horní Bečva, zástupcem Správy CHKO 
Beskydy a vlastníky jednotlivých dotčených pozemků). V čistopisu územní studie je tato 
základní situace zapracována a doplněna dohodnutými podrobnými regulacemi stanovenými 
pro novou zástavbu. Podrobné podmínky využití jednotlivých ploch, podmínky pro umístění a 
vymezení stavebních pozemků a podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb na 
pozemcích byly odsouhlaseny zástupci Správy CHKO Beskydy. 

 
Čistopis územní studie je zpracován v souladu s požadavky, které vzešly 

z projednávání dokumentace. 
 
 
f)   Údaje o splnění zadání územní studie 
 

Dokumentace „Územní studie Horní Bečva – lokalita Na Lukách“ je zpracována 
v souladu se zadáním zpracovaným pořizovatelem (MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odbor 
výstavby a územního plánování) v květnu 2019:  
 
 
1) Cíl a účel územní studie 
 

Cíl a účel územní studie byl splněn. Územní studií byly prověřeny možnosti zástavby 
v lokalitě „Na Lukách“. V rámci územní studie byla řešena celková urbanistická koncepce 
nové zástavby, dále byly pro novou zástavbu stanoveny podmínky pro umístění a prostorové 
uspořádání staveb – tzv. regulační prvky.  
 
 
2) Rozsah řešeného území, podklady 
 

Rozsah plochy řešeného území požadovaný v zadání byl v územní studii podrobněji 
prověřen. Z řešeného území byly vyjmuty pouze dvě okrajové části, které jsou již součástí 
zastavěného území. V západní okrajové části navazující na plochu pro dopravu DS číslo 333 
byl z řešení územní studie vyjmut a do zastavěného území převeden pozemek se zahájenou 
výstavbou rodinného domu na základě platného stavebního povolení, a to včetně rozšířené 
zahrady dle majetkoprávních vztahů v území. Ve východní okrajové části řešené lokality byla 
z řešeného území vyjmuta oplocená zahrada domu č.p. 945 a byla převedena do 
zastavěného území.  

Navrhované napojení nové zástavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
nevyžadovalo rozšíření řešeného území.  
 
V územní studii byly zohledněny následující podklady: 
  
- dokumentace pro společné jednání Územní plán Horní Bečva – výsledky prověření 
možností zastavění lokality „Na Lukách“ dle územní studie a upřesnění jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití, bylo zpětně zapracováno do návrhu územního plánu pro 
veřejné projednání    
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- územně analytické podklady - zejména umístění lokality v rámci 3. zóny ochrany přírody a 
krajiny CHKO Beskydy, umístění jižních a severovýchodních okrajových částí řešeného 
území v ochranném pásmu lesa 50m, existence stávajícího vzdušného nadzemního vedení 
vysokého napětí včetně ochranného pásma procházejícího celým řešeným územím ve 
směru severovýchod – jihozápad, existence dalších sítí technické a dopravní infrastruktury 
v těsné návaznosti na řešenou plochu atd.  
- katastrální mapa – návrh územní studie byl zpracován nad aktuální digitální katastrální 
mapou poskytovanou Krajským úřadem Zlínského kraje pro obec Horní Bečva. 
 
 
3) Požadavky na obsah řešení územní studie  
 
- Územní studie bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č.501/2006 
Sb. v platném znění – ÚS je zpracována v souladu s uvedeným právními předpisy v platném 
znění.    
- Plocha bude zpracována v návaznosti na rozpracovaný územní plán Horní Bečva-
dokumentace pro společné jednání – řešení prověřené v rámci zpracování ÚS ve stadiu 
konceptu a odsouhlasené zástupci Správy CHKO Beskydy, Obce Horní Bečva, dále 
pořizovatelem a vlastníky dotčených pozemků bylo zapracováno do návrhu územního plánu 
pro veřejné projednání.  
- Návrh umístění a hmotové řešení rodinných domů, případně bytových domů a případně 
objektů občanské vybavenosti v návaznosti na veřejnou infrastrukturu – v rámci územní 
studie jsou stanoveny podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb na pozemcích.   
- Návrh veřejné infrastruktury – v návrhu ÚS je řešeno napojení nové zástavby v lokalitě „Na 
Lukách“ na stávající systém dopravní a technické infrastruktury v obci, v navrhovaném 
řešení jsou stanoveny podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury.     
- Návrh parcelace – v ÚS je řešen návrh parcelace a je stanoven maximální přípustný počet 
nových stavebních pozemků (tj. max. 14), spojování navrhovaných stavebních pozemků a 
tím celkově nižší počet stavebních míst je přípustné. 
- Návrh ozelenění – v navrhovaném řešení bylo se zástupci Správy CHKO Beskydy 
dohodnuto vymezení volných ploch sídelní zeleně (tj. zahrad, sadů a trvalých travních 
porostů), které nejsou určeny k zastavění  
- Zvážit provázanost na sousední plochy např. průchodnost do krajiny - dopravní obsluha 
navazujících ploch volné krajiny je zajišťována účelovými komunikacemi vedenými mimo 
řešené území a navrhovaným řešením není měněn daný systém stabilizované dopravní sítě 
v blízkosti řešeného území.  
- Respektovat stávající terénní konfiguraci – konfigurace terénu je zohledněna zejména 
v navrhovaném řešení nových úseků obslužných komunikací, které jsou řešeny tak, aby 
odpovídaly platným právním předpisům a normám. Jednotlivé nové stavební pozemky jsou 
vymezeny tak, aby například odkanalizování novostaveb do stávající stokové sítě obce bylo 
realizovatelné prostřednictvím pozemků jednotlivých současných vlastníků, kteří budou 
záměr na budoucí dělení svých pozemků realizovat. Konkrétní objekty zástavby smíšené 
obytné vesnické budou umístěny až v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem, 
objekty navrhované v grafické části dokumentace jsou pouze informativního charakteru.    
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4) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury   
 
- řešit napojení lokality na dopravní infrastrukturu a navrhnout systém dopravní obsluhy 
v lokalitě – je zapracováno v grafické části dokumentace B2 Koordinační výkres, B3 Hlavní 
výkres  
- řešit parkování a komunikace pro pěší – pro novou zástavbu je stanovena stavební čára v 
minimální přípustné vzdálenosti od veřejně přístupného prostoru komunikace 5m, aby bylo 
možné parkování vozidel realizovat na pozemcích před jednotlivými objekty zástavby 
smíšené obytné. Vzhledem k odlehlosti lokality od centra obce a s ohledem na délku nových 
navrhovaných úseků obslužných cest se v lokalitě „Na Lukách“ uvažuje se smíšeným 
provozem vozidlovým, cyklistickým a pěším jak u stabilizovaných, tak u nově navrhovaných 
místních komunikací. 
- řešit napojení lokality na technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizaci (splašková,  
dešťová), rozvod elektro, rozvod plynu, navrhnout systém technické infrastruktury v lokalitě – 
s ohledem na rozsah lokality „Na Lukách“ jsou řešeny napojovací body na stabilizovanou síť 
pro zásobování obce vodou, elektrickou energií, plynem a pro odkanalizování. Veřejný 
prostor nových i stabilizovaných místních komunikací je dostatečný pro souběžné vedení sítí 
technické infrastruktury. 
- řešit návrh ploch a pozemků veřejných prostranství (dle  § 7 a § 22 vyhlášky č .501/2006 
Sb.v platném znění) – s ohledem na rozsah lokality a omezený počet nově umístěných 
staveb není v řešené lokalitě navrhována ucelená plocha veřejného prostranství. Jednotlivé 
stavební pozemky budou obsluhovány veřejně přístupnými komunikacemi s minimální šířkou 
volného prostoru 5,5m pro umístění vozovky a liniových staveb technické infrastruktury. 
Umístění veřejného prostranství s minimální šířkou 8m pro dopravní obsluhu koncové 
zástavby v počtu max. 3 až 4 RD není požadováno.    
 
 
5) Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie  
 
  Zpracovatel konzultoval návrh územní studie v průběhu zpracování se zástupci 
Správy CHKO Beskydy, Obce Horní Bečva, pořizovatele a s vlastníky dotčených pozemků 
v rámci několika výrobních výborů. 
  Studie je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů a s 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 
 
Textová část obsahuje: 

- vymezení řešeného území – viz. A1 Textová část - návrh, A2 Textová část – 
odůvodnění, B – Grafická část 

- analýza stávajícího stavu - viz. A2 Textová část - odůvodnění  
- urbanistické a architektonické řešení, zdůvodnění návrhu - viz. A1 Textová část - 

návrh, A2 Textová část – odůvodnění, B3 Hlavní výkres 
- požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb - viz. A1 Textová část – 

návrh, B3 Hlavní výkres 
- řešení dopravní infrastruktury a parkování - viz. A1 Textová část – návrh, B2 

Koordinační výkres, B3 Hlavní výkres 
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- řešení technické infrastruktury - viz. A1 Textová část – návrh, B2 Koordinační výkres, 
B3 Hlavní výkres 

- řešení veřejných prostranství, zeleně - viz. A1 Textová část – návrh, B2 Koordinační 
výkres, B3 Hlavní výkres  

Grafická část obsahuje: 
- Celkovou situaci území v měř.1:5000 – viz. grafická část B1 Situace širších vztahů 
- Situaci s hranicí řešeného území, vymezením a využitím pozemků a graficky vyjádřeným 

umístěním staveb v měř. 1:1000 – viz. grafická část B2 Koordinační výkres a B3 Hlavní 
výkres 

- Výkresy veřejné dopravní a technické infrastruktury s návrhem vazby na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu v měř. 1:1000 - viz. grafická část B2 Koordinační 
výkres 

- V případě potřeby může být grafická část rozšířena o další výkresovou dokumentaci i    
       v podrobnějším měřítku -  viz. grafická část  
-  Návrh etapizace výstavby, pokud to bude účelné – etapizace výstavby není stanovena, je 

pouze uveden předpokládaný postup výstavby v textové částí - viz. A1 Textová část – 
návrh  

 
  Územní studie je zpracována nad aktuální digitální katastrální mapou. 
 
  Studie byla předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě na 
CD v PDF i v „ostrých datech“. Textová část je předána ve formátu *.doc, výkresová část ve 
formátu *PDF a v editovatelném formátu *.DGN. 
 
 
6) Požadavky na zpracovatele územní studie 
 
  Územní studii jako hlavní projektant zpracovala fyzická osoba, která získala 
oprávnění k výkonu vybrané činnosti podle zvláštního právního předpisu - zák. č. 360/1992 
Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, t.j. Ing.arch. Jaroslav Kunetek - autorizovaný architekt.  
 
 
7) Návrh procesu pořízení územní studie 
 
- vypracování návrhu studie na základě předaného zadání - studie byla vypracována ve 

fázi konceptu v květnu 2019 a čistopis územní studie byl zpracován v srpnu 2019 
- 1.konzultace rozpracované studie za účasti zpracovatele, pořizovatele a zástupců obce 

Horní Bečva a SCHKOB - konzultace proběhly v průběhu dubna a května 2019 
- konzultace studie s vlastníky pozemků a s vlastníky technické infrastruktury za účasti 

zpracovatele a zástupců Obce Horní Bečva - konzultace proběhly v průběhu dubna a 
května 2019.  

- 2.konzultace rozpracované studie za účasti zpracovatele, pořizovatele a zástupců obce 
Horní Bečva (včetně Správy CHKO Beskydy) - konzultace ve fázi konceptu proběhly 
v průběhu dubna a května 2019 a ve fázi čistopisu proběhly v průběhu srpna a září 
2019.  

- předání územní studie pořizovateli k prověření možnosti jejího využití dle § 30 odst.4 
stavebního  zákona – čistopis dokumentace „Územní studie Horní Bečva – lokalita Na 
Lukách“, odsouhlasený zástupci Správy CHKO Beskydy, byl předán pořizovateli    
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g)   Zdůvodnění navržené urbanistické koncepce  
 
 
Rozsah řešeného území 

 
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. Rozsah plochy 
řešeného území požadovaný v zadání byl v územní studii podrobněji prověřen. Z řešeného 
území byly vyjmuty pouze dvě okrajové části, které jsou již součástí zastavěného území. 
V západní okrajové části navazující na plochu pro dopravu DS číslo 333 byl z řešení územní 
studie vyjmut a do zastavěného území převeden pozemek se zahájenou výstavbou 
rodinného domu na základě platného stavebního povolení, a to včetně rozšířené zahrady dle 
majetkoprávních vztahů v území. Ve východní okrajové části řešené lokality byla z řešeného 
území vyjmuta oplocená zahrada domu č.p. 945 a byla převedena do zastavěného území 

 
Celkový upravený 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.  

 
Uspořádání ploch a jejich využití 

 
Uspořádání ploch s různým způsobem využití a nové zástavby v lokalitě je 

determinováno zejména uspořádáním stavebních pozemků, jejich velikosti a zejména 
možností dopravního napojení stavebních pozemků v souladu s majetkoprávními vztahy 
v území. Veškeré pozemky jednotlivých vlastníků řešené studií v lokalitě „Na Lukách“ dle 
současného stavu přiléhají minimálně jednou stranou k veřejně přístupné místní komunikaci 
– viz. grafická část B4 Vlastnické vztahy s návaznostmi na dopravní napojení. Z uvedeného 
uspořádání vychází i celkové urbanistické řešení nových dopravních úseků a navazujících 
tvarů nově navrhovaných stavebních pozemků. Nové úseky obslužných komunikací navazují 
na stávající cestní síť v lokalitě tak, aby bylo možné dopravně obsloužit veškerá nově 
navrhovaná stavební místa, a to v rámci jednotlivých ucelených pozemků v majetku 
současných vlastníků. Pět nových stavebních pozemků bude možné dopravně napojit 
přímým sjezdem ze současných komunikací ve vlastnictví obce.  

 
V rámci projednávání bylo navrhované řešení územní studie rovněž ovlivněno 

požadavkem zástupců Správy CHKO Beskydy na zachování alespoň minimálního rozsahu 
volných ploch zahrad, sadů, případně pastvin v lokalitě, a to bez možnosti jejich zastavění – 
tj. návrhové plochy sídelní zeleně Z*, viz. grafická část B3 Hlavní výkres, B5 Zákres do 
hlavního výkresu územního plánu. 

 
Základní rozdělení řešeného území na návrhové plochy s různým způsobem využití, 

které vycházelo z uvedených majetkoprávních vztahů a požadavků vyplývajících z umístění 
lokality ve 3. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Beskydy, bylo po dohodě všech 
zúčastněných stran (tj. vlastníků pozemků, dále zástupců Obce Horní Bečva, Správy CHKO 
Beskydy a pořizovatele) zapracováno do návrhu Územního plánu Horní Bečva 
zpracovaného pro veřejné projednání. 
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Po prověření konkrétního řešení nové zástavby v rámci konceptu územní studie, byly 

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 

 
 

Podmínky pro vymezení pozemků 
 
Pro navrhovanou parcelaci řešené lokality je závazné rozdělení na maximálně 14 

stavebních pozemků (tj. max. 14 stavebních míst). Slučování těchto pozemků do větších 
celků s nižším počtem stavebních míst je přípustné. 

Maximální počet stavebních pozemků a tím i stavebních míst byl determinován 
požadavkem ochrany přírody a krajiny na vytvoření volné rozptýlené zástavby mimo 
kompaktní zastavěné území obce s vysokým podílem zahrad a trvalých travních porostů. 

Jednotlivé stavební pozemky (plochy OS.3 včetně zeleně Z*) a plochy pro nové 
úseky místních komunikací DS jsou vymezeny zejména s ohledem na vlastnické vztahy 
v území tak, aby bylo možné realizovat dopravní obsluhu současných pozemků zemědělské 
půdy i budoucích stavebních pozemků všech dotčených vlastníků. 

Stavební pozemky jsou vymezeny v souladu s konkrétními požadavky na optimální 
šířku pozemků pro umístění staveb a při zajištění požadovaných vzájemných odstupů 
staveb, které byly dohodnuty v rámci výrobního výboru. Lokalita je rozdělena na maximálně 
14 pozemků s výměrou v rozmezí cca 1000 m2 až 2000 m2. Současně je možné takto 
vymezené pozemky spojit do větších dle potřeby jednotlivých stavebníků. Dělení pozemků 
na menší a s tím související zahušťování zástavby není přípustné. 

 

Umístění a prostorové uspořádání staveb 
V územní studii jsou stanoveny podrobné podmínky pro umístění a prostorové 

uspořádání staveb. Tyto podmínky jsou jednoznačně určeny požadavky zástupců Správy 
CHKO Beskydy. Podmínky vycházejí z jednotné metodiky „Architektura v CHKO Beskydy“. 

Tím je dán základ pro budoucí zástavbu vhodně doplňující stávající rodinné domy a 
hospodářské usedlosti v krajině, která má mimořádnou estetickou hodnotu. Řešení rovněž 
respektuje požadavky na vymezování a využívání pozemků dle § 20 – 22 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů a 
požadavky na umisťování staveb dle § 23 – 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

 
Výsledná variabilita v umístění objektů na pozemcích a tím podpora vzniku zástavby 

nepravidelného shlukového charakteru je zajištěna stanovením stavební čáry minimálně 5m 
od veřejného prostoru komunikace (uliční čára není tedy jednotná, stavby mohou být 
umístěny i ve větší vzdálenosti od komunikace). 

 
S ohledem na požadavky ochrany krajinného rázu je stanovena podlažnost zástavby 

na 1PP, 1NP + využité podkroví. Výška hřebene střechy je stanovena max. 9 m nad nejvyšší 
úroveň přilehlého rostlého terénu. Dále je řešen základní tvar staveb a jejich zastřešení 
případně základní zásady použitých materiálů.  
 
 
 
 



ÚZEMNÍ STUDIE  
HORNÍ BEČVA – LOKALITA NA LUKÁCH 

A2  TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ 
 

str. 11/16 
 

 

Umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 

Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 
stanovené v územní studii vycházejí z normových požadavků na zajištění obsluhy obytné 
zástavby vozidly integrovaného záchranného systému a zejména hasičských záchranných 
sborů – tj. šířka vozovky nových úseků obslužných komunikací je navrhována minimálně 
3,5m, volný veřejně přístupný prostor komunikace pro zajištění dopravní obsluhy a rovněž 
pro vedení nových liniových staveb technické infrastruktury a umístění stožárů veřejného 
osvětlení je stanoven minimálně 5,5m.  

 

Etapizace 

 Etapizace výstavby v území není stanovena, z navrhovaného řešení vyplývá 
doporučení: v rámci 1. etapy bude provedena dopravní a technická infrastruktura v lokalitě, 
v rámci 2. etapy bude provedena výstavba jednotlivých objektů zástavby smíšené obytné 
vesnické. 

 
Ochrana a rozvoj hodnot území 
 Řešené území se nenachází v blízkosti památkově chráněných objektů. 
 
  Řešené území se nachází na pozemcích spadajících pod BPEJ 8.40.68 a 8.75.43 (V. 
třída ochrany ZPF). 
 
  Řešená lokalita se nenachází v žádném z vymezených záplavových území. 
 
 V dokumentaci je plně zohledněn fakt, že lokalita leží v rámci rozsáhlého chráněného 
území CHKO Beskydy s krajinou mimořádné estetické hodnoty. Dokumentace byla v rámci 
zpracování projednána a odsouhlasena se zástupci Správy CHKO Beskydy, Obce Horní 
Bečva a pořizovatele. 
 V řešeném území jsou stanoveny základní regulační prvky pro základní objemové 
parametry a tvarové charakteristiky nově umísťovaných staveb, a to v souladu s požadavky 
ochrany krajinného rázu. 
 V lokalitě je řešen požadavek na zachování nezbytného rozsahu volných 
nezastavěných ploch, a to formou sídelní zeleně. 
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h)   Zdůvodnění řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury 
  
 
Doprava 
 
Současný stav 

Veškeré pozemky jednotlivých vlastníků řešené studií v lokalitě „Na Lukách“ dle 
současného stavu přiléhají minimálně jednou stranou k veřejně přístupné místní komunikaci 
– viz. grafická část B4 Vlastnické vztahy s návaznostmi na dopravní napojení. Veškeré 
stávající komunikace slouží jak pro vozidlovou, tak pro pěší a cyklistickou dopravu – 
v blízkosti řešené lokality nejsou žádné stávající cyklostezky, chodníky, případně integrované 
cyklostezky atd. a s jejich výstavbou se zde v návrhovém období neuvažuje. 
 
Návrh 

Nové úseky obslužných komunikací navazují na stávající cestní síť v lokalitě tak, aby 
bylo možné dopravně obsloužit veškerá nově navrhovaná stavební místa, a to v rámci 
jednotlivých ucelených pozemků v majetku současných vlastníků. Pět nových stavebních 
pozemků bude možné dopravně napojit přímým sjezdem ze stávajících komunikací ve 
vlastnictví obce. 

Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 
stanovené v územní studii vycházejí z normových požadavků na zajištění obsluhy obytné 
zástavby vozidly integrovaného záchranného systému a hasičských záchranných sborů – tj. 
šířka nových úseků obslužných komunikací je navrhována minimálně 3,5m, volný veřejně 
přístupný prostor komunikace pro zajištění dopravní obsluhy a rovněž pro vedení nových 
liniových staveb technické infrastruktury a umístění stožárů veřejného osvětlení je stanoven 
minimálně 5,5m. 

V průběhu zpracování byla stanovena stavební čára minimálně 5m od veřejného 
prostoru komunikace, tím je zajištěn dostatečný prostor pro parkování vozidel na pozemcích 
před jednotlivými objekty. 
 
 
Technická infrastruktura 
 
Současný stav 

 
V území těsně navazujícím na řešené plochy řešené územní studií se nachází 

kompletní sítě technické infrastruktury obce – tj. pro zásobování elektrickou energií, vodou, 
zemním plynem, pro elektronické komunikace, veřejné osvětlení a pro odkanalizování. 
 
Návrh 

 
Nová zástavba smíšená obytná bude ze stávajících sítí technické infrastruktury 

napojena dle potřeby konkrétních stavebních záměrů – ve výkresové části jsou navrženy 
napojovací body s ohledem na majetkoprávní vztahy v území – viz grafická část B2 
Koordinační výkres. Předpokládá se provedení nových rozvodů technické infrastruktury (tj. 
zejména pro zásobování elektrickou energií, vodou, zemním plynem, pro elektronické 
komunikace, veřejné osvětlení a pro odkanalizování) v souběhu s navrhovanými úseky 
komunikací v rámci jejich veřejně přístupného prostoru.  
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Odvedení splaškových vod bude provedeno napojením na stávající kanalizační stoky 

v lokalitě zajišťující odvedení splaškových vod k likvidaci na ČOV mimo řešenou lokalitu. 
Odtok dešťové vody bude minimalizován využitím dešťové vody pro závlahu, případně jako 
vody užitkové přímo na jednotlivých stavebních pozemcích a v případě vhodného 
geologického složení podloží bude u jednotlivých nových staveb realizováno jejich 
vsakování. Pouze zbytkové nevyužité dešťové vody bude možné zaústit do vodního toku. 
Řešení bude součástí každé individuální stavby umístěné v plochách smíšených obytných 
vesnických. Pro zajištění dostatečného rozsahu volných nezastavěných ploch s možností 
využití a zasakování dešťových vod jsou v řešené lokalitě vymezeny plochy sídelní zeleně, a 
dále v zastavitelných plochách je stanovena intenzita využití pozemků pro zástavbu tak, aby 
celkově v dotčeném území převažovaly nezastavěné a nezpevněné plochy zeleně.  
  

Nakládání s odpady bude řešeno formou nádob na směsný komunální odpad na 
pozemcích jednotlivých rodinných domů, případně staveb komerční občanské vybavenosti 
apod. Tříděné obaly určené k druhotnému využití (papír, plasty, sklo, atd.) bude ukládán do 
určených nádob na stávajících sběrných místech v obci, případně ve sběrném dvoře. 
Nebezpečný odpad bude shromažďován v areálu sběrného dvora v obci. Komunální odpad a 
tříděné složky budou odváženy specializovanou firmou mimo řešené území k likvidaci nebo 
k druhotnému zpracování. 
 
 
 
i)  Vyhodnocení požadavků na veřejně prospěšné stavby, na veřejně 
prospěšná opatření a asanace 
 

V rámci územní studie je řešeno vymezení ploch pro novou zástavbu smíšenou 
obytnou vesnickou a pro její dopravní napojení na stabilizované místní komunikace v obci 
formou nových úseků obslužných komunikací. Dopravní stavby a předpokládané souběžně 
vedené sítě technické infrastruktury mají charakter koncových okrajových úseků sloužících 
pro omezený počet nových stavebních míst (max. 4) na pozemcích jednotlivých současných 
vlastníků. Z uvedených důvodů nemají navrhované plochy dopravy veřejně prospěšný 
charakter. Navrhované řešení územní studie nemá žádné požadavky na vymezení veřejně 
prospěšných staveb. 

 
V lokalitě řešené územní studií není navrhována žádná zeleň s ekostabilizační funkcí, 

ani žádná plocha s funkcí ochrannou proti povodním a extravilánovým vodám atd. 
Navrhované řešení nevyžaduje vymezení veřejně prospěšných opatření. 
 
 

V rámci územní studie je řešeno umístění nové zástavby smíšené obytné a nových 
úseků obslužných komunikací s přímou návazností na stabilizovanou síť místních 
komunikací v obci. Navrhované objekty a komunikace jsou situovány ve volných plochách 
stávajících trvalých travních porostů, kde nejsou umístěny žádné trvalé stavby. Navrhované 
řešení nemá žádné požadavky na asanaci. 
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j)   Vyhodnocení požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů 
a ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného 
zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby v území, ochrany 
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 
 

Základní požadavky protipožární ochrany jsou splněny rozdělením řešené lokality na 
jednotlivé stavební pozemky tak, aby byly zajištěny dostatečné odstupy nových staveb 
v souladu s požadavky platné legislativy a bylo zajištěno přímé dopravní napojení 
jednotlivých stavebních míst na veřejně přístupnou místní komunikaci s minimální šířkou 
vozovky 3,5m a volného prostoru komunikace 5,5m.  
 
 
Civilní ochrana 
 

Základní požadavky civilní ochrany jsou splněny návrhem kapacitního dopravního 
napojení lokality a jednotlivých stavebních míst. 
 
 
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. 
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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. 
 
 
 
k) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
 
Pozemky určené k plnění funkce lesa 
 

V rámci řešení územní studie nejsou dotčeny žádné pozemky určené k plnění funkce 
lesa.   

 
Vymezené stavební pozemky pro novou zástavbu smíšenou obytnou zasahující do 

ochranného pásma lesa 50m (tj. na severovýchodním a jižním okraji dotčené lokality) jsou 
vymezeny tak, že novou zástavbu zde bude možné umístit ve vzdálenosti větší, než je 
požadovaná minimální vzdálenost jedné porostní výšky v mýtním věku od hranice pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
 
 
Zemědělský půdní fond 
 

V rámci řešení územní studie jsou v lokalitě „Na Lukách“ navrhovány zastavitelné 
plochy pro novou zástavbu smíšenou obytnou vesnickou (tj. plochy SO.3 číslo 66, 312, 329, 
330, 331, 332) v souhrnném rozsahu 1,6481 ha a plochy pro dopravu silniční (tj. plochy DS 
číslo 333, 334, 335) v souhrnném rozsahu 0,1339 ha. 
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V rámci řešení Územní studie Horní Bečva – lokalita Na Lukách je pro zastavitelné 

plochy (zástavby smíšené obytné vesnické SO.3 a dopravy silniční DS) navrhován celkový 
zábor zemědělského půdního fondu v rozsahu 1,7820 ha na plochách trvalého travního 
porostu. Dotčená půda je zařazena do BPEJ 8.40.68 a 8.75.43 a do třídy ochrany ZPF V. 
Skutečný zábor zemědělské půdy (s ohledem na maximální přípustné zastavění ploch 
SO.3 v rozsahu do 40% zastavitelných částí pozemků) bude maximálně 0,7931 ha (tj. 40% 
návrhových ploch SO.3 a 100% návrhových ploch DS). 

 
 V celé jižní polovině řešeného území byly provedeny investice do půdy v rámci 
trvalých travních porostů za účelem jejich odvodnění. Při realizaci jednotlivých staveb 
v lokalitě budou odvodňovací zařízení upravena tak, aby byla v navazujících volných 
plochách sadů, zahrad a pastvin zajištěna jejich provozuschopnost. Řešení zásahu nových 
staveb do zařízení na odvodnění zemědělské půdy bude součástí projektové dokumentace 
konkrétně umísťovaných staveb v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem.  
  
 V řešeném území se nenachází žádné stavby a areály zemědělské výroby. 
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Pořizovatel:  Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 

Odbor výstavby a územního plánování  
 
 
Obec:    Horní Bečva 

 
 
 
 
Zpracovatel:  
 
Ing.arch. Jaroslav Kunetek – hlavní projektant 
 
Ing.arch. Dita Kunetková – zodpovědný projektant - urbanista 

Ing. Rudolf Gregar  – dopravní řešení  

 
 
 
 
Obsah A2 Textová část - odůvodnění 
 
a) Údaje o způsobu pořízení územní studie / str.2 
b) Vyhodnocení stávajícího stavu, koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších 

vztahů včetně souladu územní studie s územním plánem / str.2 
c) Soulad územní studie s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, 

s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území / str.3 
d) Soulad územní studie s požadavky zákona č. 183/ 2006 Sb., stavební zákon v platném 

znění / str.4 
e) Soulad územní studie se stanovisky dotčených orgánů / str.4 
f) Údaje o splnění zadání územní studie / str.5 
g) Zdůvodnění navržené urbanistické koncepce / str.9  
h) Zdůvodnění řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury / str.12  
i) Vyhodnocení požadavků na veřejně prospěšné stavby, na veřejně prospěšná opatření a 

asanace / str.13 
j) Vyhodnocení požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů a ze zvláštních 

právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní 
ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické 
stavby v území, ochrany před povodněmi, a jinými rizikovými přírodními jevy) / str.14 

k) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
a na pozemky určené k plnění funkce lesa / str.15 
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a)   Údaje o způsobu pořízení územní studie 
 

K pořízení územní studie je příslušný dle § 6 stavebního zákona Městský úřad 
Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního 
plánování.  

 
Územní studie bude sloužit jako územně plánovací podklad pro upřesnění vymezení 

jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v územně plánovací dokumentaci. Po 
vydání územního plánu obce formou opatření obecné povahy bude územní studie 
zaevidována v evidenci územně plánovací činnosti ČR a bude sloužit pro rozhodování 
v území.  

 
 
 
 
b)  Vyhodnocení stávajícího stavu, koordinace využívání řešené plochy 
z hlediska širších vztahů včetně souladu územní studie s územním plánem 
 

Stávající stav 
 
Lokalita řešená předloženou dokumentací „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na 

Lukách“ se nachází v katastrálním území Horní Bečva.  
V současné době je řešené území tvořeno trvalým travním porostem a jeho centrální 

částí ve směru severovýchod – jihozápad prochází vzdušné nadzemní vedení vysokého 
napětí. Lokalita v jižní, západní a východní části přímo přiléhá ke stávajícím místním 
komunikacím a k sítím základní technické infrastruktury – vodovod, kanalizace, kabelové 
vedení NN, STL plynovod kabelové rozvody elektronických komunikací apod.   

Dopravní obsluha navazujících ploch zemědělské půdy a lesních pozemků je 
zajištěna zcela mimo řešené území. Jednotlivé prvky územního systému ekologické stability 
jsou vymezeny mimo řešené území.  
 

Širší vztahy v území 
 
Řešená část lokality „Na Lukách“ těsně navazuje na stávající zástavbu rodinných 

domů a hospodářských usedlostí východně od centra obce Horní Bečva v návaznosti na 
údolní nivu vodního toku Mečůvka.  

Řešení územní studie zajišťuje napojení všech nově navrhovaných stavebních 
pozemků na stabilizovanou síť místních komunikací a technické infrastruktury v obci, a to 
v návaznosti na nově vymezené stavební pozemky.   

Navrhovaným řešením není nijak ovlivněna stávající dopravní obsluha navazujících 
ploch zemědělské půdy a lesních pozemků. Navrhované řešení nové zástavby smíšené 
obytné vesnické a staveb dopravní a technické infrastruktury nezasahuje do kostry 
ekologické stability v navazujícím území, tím je prostupnost krajiny pro biotu v dotčené 
lokalitě zachována v plném rozsahu.  

 
 
 



ÚZEMNÍ STUDIE  
HORNÍ BEČVA – LOKALITA NA LUKÁCH 

A2  TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ 
 

str. 3/16 
 

 

Soulad ÚS s územním plánem  
 
Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ je zpracována 

v souladu s dokumentací „Územní plán Horní Bečva“ upravenou pro veřejné projednání. 
 
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. Po zpracování konceptu řešení územní studie a jeho 
odsouhlasení zúčastněnými stranami byly z řešení ÚS „Na Lukách“ do územního plánu 
převzaty jednotlivé návrhové plochy s různým způsobem využití – viz grafická část B5 
Zákres do hlavního výkresu územního plánu. 

 
 
 
c) Soulad územní studie s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území 
 
 Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ řeší lokální úpravu – 
tj. rozvoj smíšené zástavby obytné vesnické v obci formou výstavby nových rodinných domů, 
objektů komerční občanské vybavenosti, hospodářských objektů pro chov domácích zvířat, 
dílen pro provozování drobné výroby a řemesel včetně souvisejících skladů apod. 

Cíle a úkoly územního plánování jsou řešeny přiměřeně k obsahu a rozsahu 
navrhované lokální úpravy. Dokumentace řeší zejména zajištění nových ploch smíšených 
obytných pro předpokládaný nárůst počtu obyvatel a současně rozvoj ekonomického 
potenciálu obce při současném zajištění udržitelného rozvoje 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 ve 3. zóně ochrany přírody a krajiny chráněné krajinné oblasti. Z uvedených důvodů se 
navrhované řešení zaměřuje zejména na ochranu krajinného rázu v dotčeném území. Pro 
novou 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 území – viz. textová část A1, kapitola „f) 
Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb na pozemcích“ 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 a jeho 
ochranného pásma, 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 – viz. B3 Hlavní výkres.  
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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. 

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. 

 
V dokumentaci je respektován fakt, že řešené území je územím s archeologickými 

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

 
 
 
 

d)  Soulad územní studie s požadavky zákona č. 183/ 2006 Sb., stavební 
zákon v platném znění 
 

Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ je zpracována 
v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.  

 
Rozsah a obsah dokumentace územní studie je sestaven přibližně dle požadavků na 

zpracování regulačního plánu dle vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
v platném znění a dále v souladu s platným zadáním pro zpracování územní studie.  

 
Podmínky pro funkční využití dotčených ploch s rozdílným způsobem využití jsou 

stanoveny přiměřeně dle vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území v platném znění a dále v souladu s připravovaným Územním plánem Horní Bečva. 
 
 
 
e)   Soulad územní studie se stanovisky dotčených orgánů 
 

Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ je zpracována 
v souladu s dokumentací „Územní plán Horní Bečva“ upravenou po opakovaném společném 
jednání, které se konalo dne 17.1.2019. Územní studie je zpracována v souladu se 
stanovisky dotčených orgánů uplatněných v rámci opakovaného společného jednání o 
návrhu Územního plánu Horní Bečva. 

 
Podrobné požadavky na konkrétní regulaci zástavby byly dohodnuty se zástupci 

Správy CHKO Beskydy, Obce Horní Bečva a pořizovatele územně plánovací dokumentace a 
územní studie. Požadované regulativy byly do dokumentace zapracovány. 
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Dokumentace byla ve stadiu konceptu konzultována se zástupci Správy CHKO 

Beskydy, Obce Horní Bečva a pořizovatele a současně s vlastníky jednotlivých dotčených 
pozemků. Dokumentace byla dle výsledků těchto jednání upravena a odsouhlasena – viz. C 
– Dokladová část: ÚS Horní Bečva, lokalita 66 Na Lukách - Hlavní výkres (varianta 
odsouhlasená a verifikovaná zástupcem Obce Horní Bečva, zástupcem Správy CHKO 
Beskydy a vlastníky jednotlivých dotčených pozemků). V čistopisu územní studie je tato 
základní situace zapracována a doplněna dohodnutými podrobnými regulacemi stanovenými 
pro novou zástavbu. Podrobné podmínky využití jednotlivých ploch, podmínky pro umístění a 
vymezení stavebních pozemků a podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb na 
pozemcích byly odsouhlaseny zástupci Správy CHKO Beskydy. 

 
Čistopis územní studie je zpracován v souladu s požadavky, které vzešly 

z projednávání dokumentace. 
 
 
f)   Údaje o splnění zadání územní studie 
 

Dokumentace „Územní studie Horní Bečva – lokalita Na Lukách“ je zpracována 
v souladu se zadáním zpracovaným pořizovatelem (MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odbor 
výstavby a územního plánování) v květnu 2019:  
 
 
1) Cíl a účel územní studie 
 

Cíl a účel územní studie byl splněn. Územní studií byly prověřeny možnosti zástavby 
v lokalitě „Na Lukách“. V rámci územní studie byla řešena celková urbanistická koncepce 
nové zástavby, dále byly pro novou zástavbu stanoveny podmínky pro umístění a prostorové 
uspořádání staveb – tzv. regulační prvky.  
 
 
2) Rozsah řešeného území, podklady 
 

Rozsah plochy řešeného území požadovaný v zadání byl v územní studii podrobněji 
prověřen. Z řešeného území byly vyjmuty pouze dvě okrajové části, které jsou již součástí 
zastavěného území. V západní okrajové části navazující na plochu pro dopravu DS číslo 333 
byl z řešení územní studie vyjmut a do zastavěného území převeden pozemek se zahájenou 
výstavbou rodinného domu na základě platného stavebního povolení, a to včetně rozšířené 
zahrady dle majetkoprávních vztahů v území. Ve východní okrajové části řešené lokality byla 
z řešeného území vyjmuta oplocená zahrada domu č.p. 945 a byla převedena do 
zastavěného území.  

Navrhované napojení nové zástavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
nevyžadovalo rozšíření řešeného území.  
 
V územní studii byly zohledněny následující podklady: 
  
- dokumentace pro společné jednání Územní plán Horní Bečva – výsledky prověření 
možností zastavění lokality „Na Lukách“ dle územní studie a upřesnění jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití, bylo zpětně zapracováno do návrhu územního plánu pro 
veřejné projednání    
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- územně analytické podklady - zejména umístění lokality v rámci 3. zóny ochrany přírody a 
krajiny CHKO Beskydy, umístění jižních a severovýchodních okrajových částí řešeného 
území v ochranném pásmu lesa 50m, existence stávajícího vzdušného nadzemního vedení 
vysokého napětí včetně ochranného pásma procházejícího celým řešeným územím ve 
směru severovýchod – jihozápad, existence dalších sítí technické a dopravní infrastruktury 
v těsné návaznosti na řešenou plochu atd.  
- katastrální mapa – návrh územní studie byl zpracován nad aktuální digitální katastrální 
mapou poskytovanou Krajským úřadem Zlínského kraje pro obec Horní Bečva. 
 
 
3) Požadavky na obsah řešení územní studie  
 
- Územní studie bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č.501/2006 
Sb. v platném znění – ÚS je zpracována v souladu s uvedeným právními předpisy v platném 
znění.    
- Plocha bude zpracována v návaznosti na rozpracovaný územní plán Horní Bečva-
dokumentace pro společné jednání – řešení prověřené v rámci zpracování ÚS ve stadiu 
konceptu a odsouhlasené zástupci Správy CHKO Beskydy, Obce Horní Bečva, dále 
pořizovatelem a vlastníky dotčených pozemků bylo zapracováno do návrhu územního plánu 
pro veřejné projednání.  
- Návrh umístění a hmotové řešení rodinných domů, případně bytových domů a případně 
objektů občanské vybavenosti v návaznosti na veřejnou infrastrukturu – v rámci územní 
studie jsou stanoveny podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb na pozemcích.   
- Návrh veřejné infrastruktury – v návrhu ÚS je řešeno napojení nové zástavby v lokalitě „Na 
Lukách“ na stávající systém dopravní a technické infrastruktury v obci, v navrhovaném 
řešení jsou stanoveny podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury.     
- Návrh parcelace – v ÚS je řešen návrh parcelace a je stanoven maximální přípustný počet 
nových stavebních pozemků (tj. max. 14), spojování navrhovaných stavebních pozemků a 
tím celkově nižší počet stavebních míst je přípustné. 
- Návrh ozelenění – v navrhovaném řešení bylo se zástupci Správy CHKO Beskydy 
dohodnuto vymezení volných ploch sídelní zeleně (tj. zahrad, sadů a trvalých travních 
porostů), které nejsou určeny k zastavění  
- Zvážit provázanost na sousední plochy např. průchodnost do krajiny - dopravní obsluha 
navazujících ploch volné krajiny je zajišťována účelovými komunikacemi vedenými mimo 
řešené území a navrhovaným řešením není měněn daný systém stabilizované dopravní sítě 
v blízkosti řešeného území.  
- Respektovat stávající terénní konfiguraci – konfigurace terénu je zohledněna zejména 
v navrhovaném řešení nových úseků obslužných komunikací, které jsou řešeny tak, aby 
odpovídaly platným právním předpisům a normám. Jednotlivé nové stavební pozemky jsou 
vymezeny tak, aby například odkanalizování novostaveb do stávající stokové sítě obce bylo 
realizovatelné prostřednictvím pozemků jednotlivých současných vlastníků, kteří budou 
záměr na budoucí dělení svých pozemků realizovat. Konkrétní objekty zástavby smíšené 
obytné vesnické budou umístěny až v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem, 
objekty navrhované v grafické části dokumentace jsou pouze informativního charakteru.    
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4) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury   
 
- řešit napojení lokality na dopravní infrastrukturu a navrhnout systém dopravní obsluhy 
v lokalitě – je zapracováno v grafické části dokumentace B2 Koordinační výkres, B3 Hlavní 
výkres  
- řešit parkování a komunikace pro pěší – pro novou zástavbu je stanovena stavební čára v 
minimální přípustné vzdálenosti od veřejně přístupného prostoru komunikace 5m, aby bylo 
možné parkování vozidel realizovat na pozemcích před jednotlivými objekty zástavby 
smíšené obytné. Vzhledem k odlehlosti lokality od centra obce a s ohledem na délku nových 
navrhovaných úseků obslužných cest se v lokalitě „Na Lukách“ uvažuje se smíšeným 
provozem vozidlovým, cyklistickým a pěším jak u stabilizovaných, tak u nově navrhovaných 
místních komunikací. 
- řešit napojení lokality na technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizaci (splašková,  
dešťová), rozvod elektro, rozvod plynu, navrhnout systém technické infrastruktury v lokalitě – 
s ohledem na rozsah lokality „Na Lukách“ jsou řešeny napojovací body na stabilizovanou síť 
pro zásobování obce vodou, elektrickou energií, plynem a pro odkanalizování. Veřejný 
prostor nových i stabilizovaných místních komunikací je dostatečný pro souběžné vedení sítí 
technické infrastruktury. 
- řešit návrh ploch a pozemků veřejných prostranství (dle  § 7 a § 22 vyhlášky č .501/2006 
Sb.v platném znění) – s ohledem na rozsah lokality a omezený počet nově umístěných 
staveb není v řešené lokalitě navrhována ucelená plocha veřejného prostranství. Jednotlivé 
stavební pozemky budou obsluhovány veřejně přístupnými komunikacemi s minimální šířkou 
volného prostoru 5,5m pro umístění vozovky a liniových staveb technické infrastruktury. 
Umístění veřejného prostranství s minimální šířkou 8m pro dopravní obsluhu koncové 
zástavby v počtu max. 3 až 4 RD není požadováno.    
 
 
5) Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie  
 
  Zpracovatel konzultoval návrh územní studie v průběhu zpracování se zástupci 
Správy CHKO Beskydy, Obce Horní Bečva, pořizovatele a s vlastníky dotčených pozemků 
v rámci několika výrobních výborů. 
  Studie je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů a s 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 
 
Textová část obsahuje: 

- vymezení řešeného území – viz. A1 Textová část - návrh, A2 Textová část – 
odůvodnění, B – Grafická část 

- analýza stávajícího stavu - viz. A2 Textová část - odůvodnění  
- urbanistické a architektonické řešení, zdůvodnění návrhu - viz. A1 Textová část - 

návrh, A2 Textová část – odůvodnění, B3 Hlavní výkres 
- požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb - viz. A1 Textová část – 

návrh, B3 Hlavní výkres 
- řešení dopravní infrastruktury a parkování - viz. A1 Textová část – návrh, B2 

Koordinační výkres, B3 Hlavní výkres 
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- řešení technické infrastruktury - viz. A1 Textová část – návrh, B2 Koordinační výkres, 
B3 Hlavní výkres 

- řešení veřejných prostranství, zeleně - viz. A1 Textová část – návrh, B2 Koordinační 
výkres, B3 Hlavní výkres  

Grafická část obsahuje: 
- Celkovou situaci území v měř.1:5000 – viz. grafická část B1 Situace širších vztahů 
- Situaci s hranicí řešeného území, vymezením a využitím pozemků a graficky vyjádřeným 

umístěním staveb v měř. 1:1000 – viz. grafická část B2 Koordinační výkres a B3 Hlavní 
výkres 

- Výkresy veřejné dopravní a technické infrastruktury s návrhem vazby na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu v měř. 1:1000 - viz. grafická část B2 Koordinační 
výkres 

- V případě potřeby může být grafická část rozšířena o další výkresovou dokumentaci i    
       v podrobnějším měřítku -  viz. grafická část  
-  Návrh etapizace výstavby, pokud to bude účelné – etapizace výstavby není stanovena, je 

pouze uveden předpokládaný postup výstavby v textové částí - viz. A1 Textová část – 
návrh  

 
  Územní studie je zpracována nad aktuální digitální katastrální mapou. 
 
  Studie byla předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě na 
CD v PDF i v „ostrých datech“. Textová část je předána ve formátu *.doc, výkresová část ve 
formátu *PDF a v editovatelném formátu *.DGN. 
 
 
6) Požadavky na zpracovatele územní studie 
 
  Územní studii jako hlavní projektant zpracovala fyzická osoba, která získala 
oprávnění k výkonu vybrané činnosti podle zvláštního právního předpisu - zák. č. 360/1992 
Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, t.j. Ing.arch. Jaroslav Kunetek - autorizovaný architekt.  
 
 
7) Návrh procesu pořízení územní studie 
 
- vypracování návrhu studie na základě předaného zadání - studie byla vypracována ve 

fázi konceptu v květnu 2019 a čistopis územní studie byl zpracován v srpnu 2019 
- 1.konzultace rozpracované studie za účasti zpracovatele, pořizovatele a zástupců obce 

Horní Bečva a SCHKOB - konzultace proběhly v průběhu dubna a května 2019 
- konzultace studie s vlastníky pozemků a s vlastníky technické infrastruktury za účasti 

zpracovatele a zástupců Obce Horní Bečva - konzultace proběhly v průběhu dubna a 
května 2019.  

- 2.konzultace rozpracované studie za účasti zpracovatele, pořizovatele a zástupců obce 
Horní Bečva (včetně Správy CHKO Beskydy) - konzultace ve fázi konceptu proběhly 
v průběhu dubna a května 2019 a ve fázi čistopisu proběhly v průběhu srpna a září 
2019.  

- předání územní studie pořizovateli k prověření možnosti jejího využití dle § 30 odst.4 
stavebního  zákona – čistopis dokumentace „Územní studie Horní Bečva – lokalita Na 
Lukách“, odsouhlasený zástupci Správy CHKO Beskydy, byl předán pořizovateli    
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g)   Zdůvodnění navržené urbanistické koncepce  
 
 
Rozsah řešeného území 

 
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. Rozsah plochy 
řešeného území požadovaný v zadání byl v územní studii podrobněji prověřen. Z řešeného 
území byly vyjmuty pouze dvě okrajové části, které jsou již součástí zastavěného území. 
V západní okrajové části navazující na plochu pro dopravu DS číslo 333 byl z řešení územní 
studie vyjmut a do zastavěného území převeden pozemek se zahájenou výstavbou 
rodinného domu na základě platného stavebního povolení, a to včetně rozšířené zahrady dle 
majetkoprávních vztahů v území. Ve východní okrajové části řešené lokality byla z řešeného 
území vyjmuta oplocená zahrada domu č.p. 945 a byla převedena do zastavěného území 

 
Celkový upravený 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.  

 
Uspořádání ploch a jejich využití 

 
Uspořádání ploch s různým způsobem využití a nové zástavby v lokalitě je 

determinováno zejména uspořádáním stavebních pozemků, jejich velikosti a zejména 
možností dopravního napojení stavebních pozemků v souladu s majetkoprávními vztahy 
v území. Veškeré pozemky jednotlivých vlastníků řešené studií v lokalitě „Na Lukách“ dle 
současného stavu přiléhají minimálně jednou stranou k veřejně přístupné místní komunikaci 
– viz. grafická část B4 Vlastnické vztahy s návaznostmi na dopravní napojení. Z uvedeného 
uspořádání vychází i celkové urbanistické řešení nových dopravních úseků a navazujících 
tvarů nově navrhovaných stavebních pozemků. Nové úseky obslužných komunikací navazují 
na stávající cestní síť v lokalitě tak, aby bylo možné dopravně obsloužit veškerá nově 
navrhovaná stavební místa, a to v rámci jednotlivých ucelených pozemků v majetku 
současných vlastníků. Pět nových stavebních pozemků bude možné dopravně napojit 
přímým sjezdem ze současných komunikací ve vlastnictví obce.  

 
V rámci projednávání bylo navrhované řešení územní studie rovněž ovlivněno 

požadavkem zástupců Správy CHKO Beskydy na zachování alespoň minimálního rozsahu 
volných ploch zahrad, sadů, případně pastvin v lokalitě, a to bez možnosti jejich zastavění – 
tj. návrhové plochy sídelní zeleně Z*, viz. grafická část B3 Hlavní výkres, B5 Zákres do 
hlavního výkresu územního plánu. 

 
Základní rozdělení řešeného území na návrhové plochy s různým způsobem využití, 

které vycházelo z uvedených majetkoprávních vztahů a požadavků vyplývajících z umístění 
lokality ve 3. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Beskydy, bylo po dohodě všech 
zúčastněných stran (tj. vlastníků pozemků, dále zástupců Obce Horní Bečva, Správy CHKO 
Beskydy a pořizovatele) zapracováno do návrhu Územního plánu Horní Bečva 
zpracovaného pro veřejné projednání. 
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Po prověření konkrétního řešení nové zástavby v rámci konceptu územní studie, byly 

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 

 
 

Podmínky pro vymezení pozemků 
 
Pro navrhovanou parcelaci řešené lokality je závazné rozdělení na maximálně 14 

stavebních pozemků (tj. max. 14 stavebních míst). Slučování těchto pozemků do větších 
celků s nižším počtem stavebních míst je přípustné. 

Maximální počet stavebních pozemků a tím i stavebních míst byl determinován 
požadavkem ochrany přírody a krajiny na vytvoření volné rozptýlené zástavby mimo 
kompaktní zastavěné území obce s vysokým podílem zahrad a trvalých travních porostů. 

Jednotlivé stavební pozemky (plochy OS.3 včetně zeleně Z*) a plochy pro nové 
úseky místních komunikací DS jsou vymezeny zejména s ohledem na vlastnické vztahy 
v území tak, aby bylo možné realizovat dopravní obsluhu současných pozemků zemědělské 
půdy i budoucích stavebních pozemků všech dotčených vlastníků. 

Stavební pozemky jsou vymezeny v souladu s konkrétními požadavky na optimální 
šířku pozemků pro umístění staveb a při zajištění požadovaných vzájemných odstupů 
staveb, které byly dohodnuty v rámci výrobního výboru. Lokalita je rozdělena na maximálně 
14 pozemků s výměrou v rozmezí cca 1000 m2 až 2000 m2. Současně je možné takto 
vymezené pozemky spojit do větších dle potřeby jednotlivých stavebníků. Dělení pozemků 
na menší a s tím související zahušťování zástavby není přípustné. 

 

Umístění a prostorové uspořádání staveb 
V územní studii jsou stanoveny podrobné podmínky pro umístění a prostorové 

uspořádání staveb. Tyto podmínky jsou jednoznačně určeny požadavky zástupců Správy 
CHKO Beskydy. Podmínky vycházejí z jednotné metodiky „Architektura v CHKO Beskydy“. 

Tím je dán základ pro budoucí zástavbu vhodně doplňující stávající rodinné domy a 
hospodářské usedlosti v krajině, která má mimořádnou estetickou hodnotu. Řešení rovněž 
respektuje požadavky na vymezování a využívání pozemků dle § 20 – 22 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů a 
požadavky na umisťování staveb dle § 23 – 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

 
Výsledná variabilita v umístění objektů na pozemcích a tím podpora vzniku zástavby 

nepravidelného shlukového charakteru je zajištěna stanovením stavební čáry minimálně 5m 
od veřejného prostoru komunikace (uliční čára není tedy jednotná, stavby mohou být 
umístěny i ve větší vzdálenosti od komunikace). 

 
S ohledem na požadavky ochrany krajinného rázu je stanovena podlažnost zástavby 

na 1PP, 1NP + využité podkroví. Výška hřebene střechy je stanovena max. 9 m nad nejvyšší 
úroveň přilehlého rostlého terénu. Dále je řešen základní tvar staveb a jejich zastřešení 
případně základní zásady použitých materiálů.  
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Umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 

Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 
stanovené v územní studii vycházejí z normových požadavků na zajištění obsluhy obytné 
zástavby vozidly integrovaného záchranného systému a zejména hasičských záchranných 
sborů – tj. šířka vozovky nových úseků obslužných komunikací je navrhována minimálně 
3,5m, volný veřejně přístupný prostor komunikace pro zajištění dopravní obsluhy a rovněž 
pro vedení nových liniových staveb technické infrastruktury a umístění stožárů veřejného 
osvětlení je stanoven minimálně 5,5m.  

 

Etapizace 

 Etapizace výstavby v území není stanovena, z navrhovaného řešení vyplývá 
doporučení: v rámci 1. etapy bude provedena dopravní a technická infrastruktura v lokalitě, 
v rámci 2. etapy bude provedena výstavba jednotlivých objektů zástavby smíšené obytné 
vesnické. 

 
Ochrana a rozvoj hodnot území 
 Řešené území se nenachází v blízkosti památkově chráněných objektů. 
 
  Řešené území se nachází na pozemcích spadajících pod BPEJ 8.40.68 a 8.75.43 (V. 
třída ochrany ZPF). 
 
  Řešená lokalita se nenachází v žádném z vymezených záplavových území. 
 
 V dokumentaci je plně zohledněn fakt, že lokalita leží v rámci rozsáhlého chráněného 
území CHKO Beskydy s krajinou mimořádné estetické hodnoty. Dokumentace byla v rámci 
zpracování projednána a odsouhlasena se zástupci Správy CHKO Beskydy, Obce Horní 
Bečva a pořizovatele. 
 V řešeném území jsou stanoveny základní regulační prvky pro základní objemové 
parametry a tvarové charakteristiky nově umísťovaných staveb, a to v souladu s požadavky 
ochrany krajinného rázu. 
 V lokalitě je řešen požadavek na zachování nezbytného rozsahu volných 
nezastavěných ploch, a to formou sídelní zeleně. 
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h)   Zdůvodnění řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury 
  
 
Doprava 
 
Současný stav 

Veškeré pozemky jednotlivých vlastníků řešené studií v lokalitě „Na Lukách“ dle 
současného stavu přiléhají minimálně jednou stranou k veřejně přístupné místní komunikaci 
– viz. grafická část B4 Vlastnické vztahy s návaznostmi na dopravní napojení. Veškeré 
stávající komunikace slouží jak pro vozidlovou, tak pro pěší a cyklistickou dopravu – 
v blízkosti řešené lokality nejsou žádné stávající cyklostezky, chodníky, případně integrované 
cyklostezky atd. a s jejich výstavbou se zde v návrhovém období neuvažuje. 
 
Návrh 

Nové úseky obslužných komunikací navazují na stávající cestní síť v lokalitě tak, aby 
bylo možné dopravně obsloužit veškerá nově navrhovaná stavební místa, a to v rámci 
jednotlivých ucelených pozemků v majetku současných vlastníků. Pět nových stavebních 
pozemků bude možné dopravně napojit přímým sjezdem ze stávajících komunikací ve 
vlastnictví obce. 

Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 
stanovené v územní studii vycházejí z normových požadavků na zajištění obsluhy obytné 
zástavby vozidly integrovaného záchranného systému a hasičských záchranných sborů – tj. 
šířka nových úseků obslužných komunikací je navrhována minimálně 3,5m, volný veřejně 
přístupný prostor komunikace pro zajištění dopravní obsluhy a rovněž pro vedení nových 
liniových staveb technické infrastruktury a umístění stožárů veřejného osvětlení je stanoven 
minimálně 5,5m. 

V průběhu zpracování byla stanovena stavební čára minimálně 5m od veřejného 
prostoru komunikace, tím je zajištěn dostatečný prostor pro parkování vozidel na pozemcích 
před jednotlivými objekty. 
 
 
Technická infrastruktura 
 
Současný stav 

 
V území těsně navazujícím na řešené plochy řešené územní studií se nachází 

kompletní sítě technické infrastruktury obce – tj. pro zásobování elektrickou energií, vodou, 
zemním plynem, pro elektronické komunikace, veřejné osvětlení a pro odkanalizování. 
 
Návrh 

 
Nová zástavba smíšená obytná bude ze stávajících sítí technické infrastruktury 

napojena dle potřeby konkrétních stavebních záměrů – ve výkresové části jsou navrženy 
napojovací body s ohledem na majetkoprávní vztahy v území – viz grafická část B2 
Koordinační výkres. Předpokládá se provedení nových rozvodů technické infrastruktury (tj. 
zejména pro zásobování elektrickou energií, vodou, zemním plynem, pro elektronické 
komunikace, veřejné osvětlení a pro odkanalizování) v souběhu s navrhovanými úseky 
komunikací v rámci jejich veřejně přístupného prostoru.  
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Odvedení splaškových vod bude provedeno napojením na stávající kanalizační stoky 

v lokalitě zajišťující odvedení splaškových vod k likvidaci na ČOV mimo řešenou lokalitu. 
Odtok dešťové vody bude minimalizován využitím dešťové vody pro závlahu, případně jako 
vody užitkové přímo na jednotlivých stavebních pozemcích a v případě vhodného 
geologického složení podloží bude u jednotlivých nových staveb realizováno jejich 
vsakování. Pouze zbytkové nevyužité dešťové vody bude možné zaústit do vodního toku. 
Řešení bude součástí každé individuální stavby umístěné v plochách smíšených obytných 
vesnických. Pro zajištění dostatečného rozsahu volných nezastavěných ploch s možností 
využití a zasakování dešťových vod jsou v řešené lokalitě vymezeny plochy sídelní zeleně, a 
dále v zastavitelných plochách je stanovena intenzita využití pozemků pro zástavbu tak, aby 
celkově v dotčeném území převažovaly nezastavěné a nezpevněné plochy zeleně.  
  

Nakládání s odpady bude řešeno formou nádob na směsný komunální odpad na 
pozemcích jednotlivých rodinných domů, případně staveb komerční občanské vybavenosti 
apod. Tříděné obaly určené k druhotnému využití (papír, plasty, sklo, atd.) bude ukládán do 
určených nádob na stávajících sběrných místech v obci, případně ve sběrném dvoře. 
Nebezpečný odpad bude shromažďován v areálu sběrného dvora v obci. Komunální odpad a 
tříděné složky budou odváženy specializovanou firmou mimo řešené území k likvidaci nebo 
k druhotnému zpracování. 
 
 
 
i)  Vyhodnocení požadavků na veřejně prospěšné stavby, na veřejně 
prospěšná opatření a asanace 
 

V rámci územní studie je řešeno vymezení ploch pro novou zástavbu smíšenou 
obytnou vesnickou a pro její dopravní napojení na stabilizované místní komunikace v obci 
formou nových úseků obslužných komunikací. Dopravní stavby a předpokládané souběžně 
vedené sítě technické infrastruktury mají charakter koncových okrajových úseků sloužících 
pro omezený počet nových stavebních míst (max. 4) na pozemcích jednotlivých současných 
vlastníků. Z uvedených důvodů nemají navrhované plochy dopravy veřejně prospěšný 
charakter. Navrhované řešení územní studie nemá žádné požadavky na vymezení veřejně 
prospěšných staveb. 

 
V lokalitě řešené územní studií není navrhována žádná zeleň s ekostabilizační funkcí, 

ani žádná plocha s funkcí ochrannou proti povodním a extravilánovým vodám atd. 
Navrhované řešení nevyžaduje vymezení veřejně prospěšných opatření. 
 
 

V rámci územní studie je řešeno umístění nové zástavby smíšené obytné a nových 
úseků obslužných komunikací s přímou návazností na stabilizovanou síť místních 
komunikací v obci. Navrhované objekty a komunikace jsou situovány ve volných plochách 
stávajících trvalých travních porostů, kde nejsou umístěny žádné trvalé stavby. Navrhované 
řešení nemá žádné požadavky na asanaci. 
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j)   Vyhodnocení požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů 
a ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného 
zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby v území, ochrany 
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 
 

Základní požadavky protipožární ochrany jsou splněny rozdělením řešené lokality na 
jednotlivé stavební pozemky tak, aby byly zajištěny dostatečné odstupy nových staveb 
v souladu s požadavky platné legislativy a bylo zajištěno přímé dopravní napojení 
jednotlivých stavebních míst na veřejně přístupnou místní komunikaci s minimální šířkou 
vozovky 3,5m a volného prostoru komunikace 5,5m.  
 
 
Civilní ochrana 
 

Základní požadavky civilní ochrany jsou splněny návrhem kapacitního dopravního 
napojení lokality a jednotlivých stavebních míst. 
 
 
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. 
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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. 
 
 
 
k) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
 
Pozemky určené k plnění funkce lesa 
 

V rámci řešení územní studie nejsou dotčeny žádné pozemky určené k plnění funkce 
lesa.   

 
Vymezené stavební pozemky pro novou zástavbu smíšenou obytnou zasahující do 

ochranného pásma lesa 50m (tj. na severovýchodním a jižním okraji dotčené lokality) jsou 
vymezeny tak, že novou zástavbu zde bude možné umístit ve vzdálenosti větší, než je 
požadovaná minimální vzdálenost jedné porostní výšky v mýtním věku od hranice pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
 
 
Zemědělský půdní fond 
 

V rámci řešení územní studie jsou v lokalitě „Na Lukách“ navrhovány zastavitelné 
plochy pro novou zástavbu smíšenou obytnou vesnickou (tj. plochy SO.3 číslo 66, 312, 329, 
330, 331, 332) v souhrnném rozsahu 1,6481 ha a plochy pro dopravu silniční (tj. plochy DS 
číslo 333, 334, 335) v souhrnném rozsahu 0,1339 ha. 
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V rámci řešení Územní studie Horní Bečva – lokalita Na Lukách je pro zastavitelné 

plochy (zástavby smíšené obytné vesnické SO.3 a dopravy silniční DS) navrhován celkový 
zábor zemědělského půdního fondu v rozsahu 1,7820 ha na plochách trvalého travního 
porostu. Dotčená půda je zařazena do BPEJ 8.40.68 a 8.75.43 a do třídy ochrany ZPF V. 
Skutečný zábor zemědělské půdy (s ohledem na maximální přípustné zastavění ploch 
SO.3 v rozsahu do 40% zastavitelných částí pozemků) bude maximálně 0,7931 ha (tj. 40% 
návrhových ploch SO.3 a 100% návrhových ploch DS). 

 
 V celé jižní polovině řešeného území byly provedeny investice do půdy v rámci 
trvalých travních porostů za účelem jejich odvodnění. Při realizaci jednotlivých staveb 
v lokalitě budou odvodňovací zařízení upravena tak, aby byla v navazujících volných 
plochách sadů, zahrad a pastvin zajištěna jejich provozuschopnost. Řešení zásahu nových 
staveb do zařízení na odvodnění zemědělské půdy bude součástí projektové dokumentace 
konkrétně umísťovaných staveb v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem.  
  
 V řešeném území se nenachází žádné stavby a areály zemědělské výroby. 
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Pořizovatel:  Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 

Odbor výstavby a územního plánování  
 
 
Obec:    Horní Bečva 

 
 
 
 
Zpracovatel:  
 
Ing.arch. Jaroslav Kunetek – hlavní projektant 
 
Ing.arch. Dita Kunetková – zodpovědný projektant - urbanista 

Ing. Rudolf Gregar  – dopravní řešení  

 
 
 
 
Obsah A2 Textová část - odůvodnění 
 
a) Údaje o způsobu pořízení územní studie / str.2 
b) Vyhodnocení stávajícího stavu, koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších 

vztahů včetně souladu územní studie s územním plánem / str.2 
c) Soulad územní studie s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, 

s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území / str.3 
d) Soulad územní studie s požadavky zákona č. 183/ 2006 Sb., stavební zákon v platném 

znění / str.4 
e) Soulad územní studie se stanovisky dotčených orgánů / str.4 
f) Údaje o splnění zadání územní studie / str.5 
g) Zdůvodnění navržené urbanistické koncepce / str.9  
h) Zdůvodnění řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury / str.12  
i) Vyhodnocení požadavků na veřejně prospěšné stavby, na veřejně prospěšná opatření a 

asanace / str.13 
j) Vyhodnocení požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů a ze zvláštních 

právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní 
ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické 
stavby v území, ochrany před povodněmi, a jinými rizikovými přírodními jevy) / str.14 

k) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
a na pozemky určené k plnění funkce lesa / str.15 
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a)   Údaje o způsobu pořízení územní studie 
 

K pořízení územní studie je příslušný dle § 6 stavebního zákona Městský úřad 
Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního 
plánování.  

 
Územní studie bude sloužit jako územně plánovací podklad pro upřesnění vymezení 

jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v územně plánovací dokumentaci. Po 
vydání územního plánu obce formou opatření obecné povahy bude územní studie 
zaevidována v evidenci územně plánovací činnosti ČR a bude sloužit pro rozhodování 
v území.  

 
 
 
 
b)  Vyhodnocení stávajícího stavu, koordinace využívání řešené plochy 
z hlediska širších vztahů včetně souladu územní studie s územním plánem 
 

Stávající stav 
 
Lokalita řešená předloženou dokumentací „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na 

Lukách“ se nachází v katastrálním území Horní Bečva.  
V současné době je řešené území tvořeno trvalým travním porostem a jeho centrální 

částí ve směru severovýchod – jihozápad prochází vzdušné nadzemní vedení vysokého 
napětí. Lokalita v jižní, západní a východní části přímo přiléhá ke stávajícím místním 
komunikacím a k sítím základní technické infrastruktury – vodovod, kanalizace, kabelové 
vedení NN, STL plynovod kabelové rozvody elektronických komunikací apod.   

Dopravní obsluha navazujících ploch zemědělské půdy a lesních pozemků je 
zajištěna zcela mimo řešené území. Jednotlivé prvky územního systému ekologické stability 
jsou vymezeny mimo řešené území.  
 

Širší vztahy v území 
 
Řešená část lokality „Na Lukách“ těsně navazuje na stávající zástavbu rodinných 

domů a hospodářských usedlostí východně od centra obce Horní Bečva v návaznosti na 
údolní nivu vodního toku Mečůvka.  

Řešení územní studie zajišťuje napojení všech nově navrhovaných stavebních 
pozemků na stabilizovanou síť místních komunikací a technické infrastruktury v obci, a to 
v návaznosti na nově vymezené stavební pozemky.   

Navrhovaným řešením není nijak ovlivněna stávající dopravní obsluha navazujících 
ploch zemědělské půdy a lesních pozemků. Navrhované řešení nové zástavby smíšené 
obytné vesnické a staveb dopravní a technické infrastruktury nezasahuje do kostry 
ekologické stability v navazujícím území, tím je prostupnost krajiny pro biotu v dotčené 
lokalitě zachována v plném rozsahu.  
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Soulad ÚS s územním plánem  
 
Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ je zpracována 

v souladu s dokumentací „Územní plán Horní Bečva“ upravenou pro veřejné projednání. 
 
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. Po zpracování konceptu řešení územní studie a jeho 
odsouhlasení zúčastněnými stranami byly z řešení ÚS „Na Lukách“ do územního plánu 
převzaty jednotlivé návrhové plochy s různým způsobem využití – viz grafická část B5 
Zákres do hlavního výkresu územního plánu. 

 
 
 
c) Soulad územní studie s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území 
 
 Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ řeší lokální úpravu – 
tj. rozvoj smíšené zástavby obytné vesnické v obci formou výstavby nových rodinných domů, 
objektů komerční občanské vybavenosti, hospodářských objektů pro chov domácích zvířat, 
dílen pro provozování drobné výroby a řemesel včetně souvisejících skladů apod. 

Cíle a úkoly územního plánování jsou řešeny přiměřeně k obsahu a rozsahu 
navrhované lokální úpravy. Dokumentace řeší zejména zajištění nových ploch smíšených 
obytných pro předpokládaný nárůst počtu obyvatel a současně rozvoj ekonomického 
potenciálu obce při současném zajištění udržitelného rozvoje 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 ve 3. zóně ochrany přírody a krajiny chráněné krajinné oblasti. Z uvedených důvodů se 
navrhované řešení zaměřuje zejména na ochranu krajinného rázu v dotčeném území. Pro 
novou 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 území – viz. textová část A1, kapitola „f) 
Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb na pozemcích“ 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 a jeho 
ochranného pásma, 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 – viz. B3 Hlavní výkres.  
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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. 

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. 

 
V dokumentaci je respektován fakt, že řešené území je územím s archeologickými 

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

 
 
 
 

d)  Soulad územní studie s požadavky zákona č. 183/ 2006 Sb., stavební 
zákon v platném znění 
 

Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ je zpracována 
v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.  

 
Rozsah a obsah dokumentace územní studie je sestaven přibližně dle požadavků na 

zpracování regulačního plánu dle vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
v platném znění a dále v souladu s platným zadáním pro zpracování územní studie.  

 
Podmínky pro funkční využití dotčených ploch s rozdílným způsobem využití jsou 

stanoveny přiměřeně dle vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území v platném znění a dále v souladu s připravovaným Územním plánem Horní Bečva. 
 
 
 
e)   Soulad územní studie se stanovisky dotčených orgánů 
 

Dokumentace „Územní studie Horní Bečva - lokalita Na Lukách“ je zpracována 
v souladu s dokumentací „Územní plán Horní Bečva“ upravenou po opakovaném společném 
jednání, které se konalo dne 17.1.2019. Územní studie je zpracována v souladu se 
stanovisky dotčených orgánů uplatněných v rámci opakovaného společného jednání o 
návrhu Územního plánu Horní Bečva. 

 
Podrobné požadavky na konkrétní regulaci zástavby byly dohodnuty se zástupci 

Správy CHKO Beskydy, Obce Horní Bečva a pořizovatele územně plánovací dokumentace a 
územní studie. Požadované regulativy byly do dokumentace zapracovány. 
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Dokumentace byla ve stadiu konceptu konzultována se zástupci Správy CHKO 

Beskydy, Obce Horní Bečva a pořizovatele a současně s vlastníky jednotlivých dotčených 
pozemků. Dokumentace byla dle výsledků těchto jednání upravena a odsouhlasena – viz. C 
– Dokladová část: ÚS Horní Bečva, lokalita 66 Na Lukách - Hlavní výkres (varianta 
odsouhlasená a verifikovaná zástupcem Obce Horní Bečva, zástupcem Správy CHKO 
Beskydy a vlastníky jednotlivých dotčených pozemků). V čistopisu územní studie je tato 
základní situace zapracována a doplněna dohodnutými podrobnými regulacemi stanovenými 
pro novou zástavbu. Podrobné podmínky využití jednotlivých ploch, podmínky pro umístění a 
vymezení stavebních pozemků a podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb na 
pozemcích byly odsouhlaseny zástupci Správy CHKO Beskydy. 

 
Čistopis územní studie je zpracován v souladu s požadavky, které vzešly 

z projednávání dokumentace. 
 
 
f)   Údaje o splnění zadání územní studie 
 

Dokumentace „Územní studie Horní Bečva – lokalita Na Lukách“ je zpracována 
v souladu se zadáním zpracovaným pořizovatelem (MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odbor 
výstavby a územního plánování) v květnu 2019:  
 
 
1) Cíl a účel územní studie 
 

Cíl a účel územní studie byl splněn. Územní studií byly prověřeny možnosti zástavby 
v lokalitě „Na Lukách“. V rámci územní studie byla řešena celková urbanistická koncepce 
nové zástavby, dále byly pro novou zástavbu stanoveny podmínky pro umístění a prostorové 
uspořádání staveb – tzv. regulační prvky.  
 
 
2) Rozsah řešeného území, podklady 
 

Rozsah plochy řešeného území požadovaný v zadání byl v územní studii podrobněji 
prověřen. Z řešeného území byly vyjmuty pouze dvě okrajové části, které jsou již součástí 
zastavěného území. V západní okrajové části navazující na plochu pro dopravu DS číslo 333 
byl z řešení územní studie vyjmut a do zastavěného území převeden pozemek se zahájenou 
výstavbou rodinného domu na základě platného stavebního povolení, a to včetně rozšířené 
zahrady dle majetkoprávních vztahů v území. Ve východní okrajové části řešené lokality byla 
z řešeného území vyjmuta oplocená zahrada domu č.p. 945 a byla převedena do 
zastavěného území.  

Navrhované napojení nové zástavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
nevyžadovalo rozšíření řešeného území.  
 
V územní studii byly zohledněny následující podklady: 
  
- dokumentace pro společné jednání Územní plán Horní Bečva – výsledky prověření 
možností zastavění lokality „Na Lukách“ dle územní studie a upřesnění jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití, bylo zpětně zapracováno do návrhu územního plánu pro 
veřejné projednání    
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- územně analytické podklady - zejména umístění lokality v rámci 3. zóny ochrany přírody a 
krajiny CHKO Beskydy, umístění jižních a severovýchodních okrajových částí řešeného 
území v ochranném pásmu lesa 50m, existence stávajícího vzdušného nadzemního vedení 
vysokého napětí včetně ochranného pásma procházejícího celým řešeným územím ve 
směru severovýchod – jihozápad, existence dalších sítí technické a dopravní infrastruktury 
v těsné návaznosti na řešenou plochu atd.  
- katastrální mapa – návrh územní studie byl zpracován nad aktuální digitální katastrální 
mapou poskytovanou Krajským úřadem Zlínského kraje pro obec Horní Bečva. 
 
 
3) Požadavky na obsah řešení územní studie  
 
- Územní studie bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č.501/2006 
Sb. v platném znění – ÚS je zpracována v souladu s uvedeným právními předpisy v platném 
znění.    
- Plocha bude zpracována v návaznosti na rozpracovaný územní plán Horní Bečva-
dokumentace pro společné jednání – řešení prověřené v rámci zpracování ÚS ve stadiu 
konceptu a odsouhlasené zástupci Správy CHKO Beskydy, Obce Horní Bečva, dále 
pořizovatelem a vlastníky dotčených pozemků bylo zapracováno do návrhu územního plánu 
pro veřejné projednání.  
- Návrh umístění a hmotové řešení rodinných domů, případně bytových domů a případně 
objektů občanské vybavenosti v návaznosti na veřejnou infrastrukturu – v rámci územní 
studie jsou stanoveny podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb na pozemcích.   
- Návrh veřejné infrastruktury – v návrhu ÚS je řešeno napojení nové zástavby v lokalitě „Na 
Lukách“ na stávající systém dopravní a technické infrastruktury v obci, v navrhovaném 
řešení jsou stanoveny podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury.     
- Návrh parcelace – v ÚS je řešen návrh parcelace a je stanoven maximální přípustný počet 
nových stavebních pozemků (tj. max. 14), spojování navrhovaných stavebních pozemků a 
tím celkově nižší počet stavebních míst je přípustné. 
- Návrh ozelenění – v navrhovaném řešení bylo se zástupci Správy CHKO Beskydy 
dohodnuto vymezení volných ploch sídelní zeleně (tj. zahrad, sadů a trvalých travních 
porostů), které nejsou určeny k zastavění  
- Zvážit provázanost na sousední plochy např. průchodnost do krajiny - dopravní obsluha 
navazujících ploch volné krajiny je zajišťována účelovými komunikacemi vedenými mimo 
řešené území a navrhovaným řešením není měněn daný systém stabilizované dopravní sítě 
v blízkosti řešeného území.  
- Respektovat stávající terénní konfiguraci – konfigurace terénu je zohledněna zejména 
v navrhovaném řešení nových úseků obslužných komunikací, které jsou řešeny tak, aby 
odpovídaly platným právním předpisům a normám. Jednotlivé nové stavební pozemky jsou 
vymezeny tak, aby například odkanalizování novostaveb do stávající stokové sítě obce bylo 
realizovatelné prostřednictvím pozemků jednotlivých současných vlastníků, kteří budou 
záměr na budoucí dělení svých pozemků realizovat. Konkrétní objekty zástavby smíšené 
obytné vesnické budou umístěny až v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem, 
objekty navrhované v grafické části dokumentace jsou pouze informativního charakteru.    
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4) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury   
 
- řešit napojení lokality na dopravní infrastrukturu a navrhnout systém dopravní obsluhy 
v lokalitě – je zapracováno v grafické části dokumentace B2 Koordinační výkres, B3 Hlavní 
výkres  
- řešit parkování a komunikace pro pěší – pro novou zástavbu je stanovena stavební čára v 
minimální přípustné vzdálenosti od veřejně přístupného prostoru komunikace 5m, aby bylo 
možné parkování vozidel realizovat na pozemcích před jednotlivými objekty zástavby 
smíšené obytné. Vzhledem k odlehlosti lokality od centra obce a s ohledem na délku nových 
navrhovaných úseků obslužných cest se v lokalitě „Na Lukách“ uvažuje se smíšeným 
provozem vozidlovým, cyklistickým a pěším jak u stabilizovaných, tak u nově navrhovaných 
místních komunikací. 
- řešit napojení lokality na technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizaci (splašková,  
dešťová), rozvod elektro, rozvod plynu, navrhnout systém technické infrastruktury v lokalitě – 
s ohledem na rozsah lokality „Na Lukách“ jsou řešeny napojovací body na stabilizovanou síť 
pro zásobování obce vodou, elektrickou energií, plynem a pro odkanalizování. Veřejný 
prostor nových i stabilizovaných místních komunikací je dostatečný pro souběžné vedení sítí 
technické infrastruktury. 
- řešit návrh ploch a pozemků veřejných prostranství (dle  § 7 a § 22 vyhlášky č .501/2006 
Sb.v platném znění) – s ohledem na rozsah lokality a omezený počet nově umístěných 
staveb není v řešené lokalitě navrhována ucelená plocha veřejného prostranství. Jednotlivé 
stavební pozemky budou obsluhovány veřejně přístupnými komunikacemi s minimální šířkou 
volného prostoru 5,5m pro umístění vozovky a liniových staveb technické infrastruktury. 
Umístění veřejného prostranství s minimální šířkou 8m pro dopravní obsluhu koncové 
zástavby v počtu max. 3 až 4 RD není požadováno.    
 
 
5) Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie  
 
  Zpracovatel konzultoval návrh územní studie v průběhu zpracování se zástupci 
Správy CHKO Beskydy, Obce Horní Bečva, pořizovatele a s vlastníky dotčených pozemků 
v rámci několika výrobních výborů. 
  Studie je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů a s 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 
 
Textová část obsahuje: 

- vymezení řešeného území – viz. A1 Textová část - návrh, A2 Textová část – 
odůvodnění, B – Grafická část 

- analýza stávajícího stavu - viz. A2 Textová část - odůvodnění  
- urbanistické a architektonické řešení, zdůvodnění návrhu - viz. A1 Textová část - 

návrh, A2 Textová část – odůvodnění, B3 Hlavní výkres 
- požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb - viz. A1 Textová část – 

návrh, B3 Hlavní výkres 
- řešení dopravní infrastruktury a parkování - viz. A1 Textová část – návrh, B2 

Koordinační výkres, B3 Hlavní výkres 
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- řešení technické infrastruktury - viz. A1 Textová část – návrh, B2 Koordinační výkres, 
B3 Hlavní výkres 

- řešení veřejných prostranství, zeleně - viz. A1 Textová část – návrh, B2 Koordinační 
výkres, B3 Hlavní výkres  

Grafická část obsahuje: 
- Celkovou situaci území v měř.1:5000 – viz. grafická část B1 Situace širších vztahů 
- Situaci s hranicí řešeného území, vymezením a využitím pozemků a graficky vyjádřeným 

umístěním staveb v měř. 1:1000 – viz. grafická část B2 Koordinační výkres a B3 Hlavní 
výkres 

- Výkresy veřejné dopravní a technické infrastruktury s návrhem vazby na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu v měř. 1:1000 - viz. grafická část B2 Koordinační 
výkres 

- V případě potřeby může být grafická část rozšířena o další výkresovou dokumentaci i    
       v podrobnějším měřítku -  viz. grafická část  
-  Návrh etapizace výstavby, pokud to bude účelné – etapizace výstavby není stanovena, je 

pouze uveden předpokládaný postup výstavby v textové částí - viz. A1 Textová část – 
návrh  

 
  Územní studie je zpracována nad aktuální digitální katastrální mapou. 
 
  Studie byla předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě na 
CD v PDF i v „ostrých datech“. Textová část je předána ve formátu *.doc, výkresová část ve 
formátu *PDF a v editovatelném formátu *.DGN. 
 
 
6) Požadavky na zpracovatele územní studie 
 
  Územní studii jako hlavní projektant zpracovala fyzická osoba, která získala 
oprávnění k výkonu vybrané činnosti podle zvláštního právního předpisu - zák. č. 360/1992 
Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, t.j. Ing.arch. Jaroslav Kunetek - autorizovaný architekt.  
 
 
7) Návrh procesu pořízení územní studie 
 
- vypracování návrhu studie na základě předaného zadání - studie byla vypracována ve 

fázi konceptu v květnu 2019 a čistopis územní studie byl zpracován v srpnu 2019 
- 1.konzultace rozpracované studie za účasti zpracovatele, pořizovatele a zástupců obce 

Horní Bečva a SCHKOB - konzultace proběhly v průběhu dubna a května 2019 
- konzultace studie s vlastníky pozemků a s vlastníky technické infrastruktury za účasti 

zpracovatele a zástupců Obce Horní Bečva - konzultace proběhly v průběhu dubna a 
května 2019.  

- 2.konzultace rozpracované studie za účasti zpracovatele, pořizovatele a zástupců obce 
Horní Bečva (včetně Správy CHKO Beskydy) - konzultace ve fázi konceptu proběhly 
v průběhu dubna a května 2019 a ve fázi čistopisu proběhly v průběhu srpna a září 
2019.  

- předání územní studie pořizovateli k prověření možnosti jejího využití dle § 30 odst.4 
stavebního  zákona – čistopis dokumentace „Územní studie Horní Bečva – lokalita Na 
Lukách“, odsouhlasený zástupci Správy CHKO Beskydy, byl předán pořizovateli    
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g)   Zdůvodnění navržené urbanistické koncepce  
 
 
Rozsah řešeného území 

 
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. Rozsah plochy 
řešeného území požadovaný v zadání byl v územní studii podrobněji prověřen. Z řešeného 
území byly vyjmuty pouze dvě okrajové části, které jsou již součástí zastavěného území. 
V západní okrajové části navazující na plochu pro dopravu DS číslo 333 byl z řešení územní 
studie vyjmut a do zastavěného území převeden pozemek se zahájenou výstavbou 
rodinného domu na základě platného stavebního povolení, a to včetně rozšířené zahrady dle 
majetkoprávních vztahů v území. Ve východní okrajové části řešené lokality byla z řešeného 
území vyjmuta oplocená zahrada domu č.p. 945 a byla převedena do zastavěného území 

 
Celkový upravený 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.  

 
Uspořádání ploch a jejich využití 

 
Uspořádání ploch s různým způsobem využití a nové zástavby v lokalitě je 

determinováno zejména uspořádáním stavebních pozemků, jejich velikosti a zejména 
možností dopravního napojení stavebních pozemků v souladu s majetkoprávními vztahy 
v území. Veškeré pozemky jednotlivých vlastníků řešené studií v lokalitě „Na Lukách“ dle 
současného stavu přiléhají minimálně jednou stranou k veřejně přístupné místní komunikaci 
– viz. grafická část B4 Vlastnické vztahy s návaznostmi na dopravní napojení. Z uvedeného 
uspořádání vychází i celkové urbanistické řešení nových dopravních úseků a navazujících 
tvarů nově navrhovaných stavebních pozemků. Nové úseky obslužných komunikací navazují 
na stávající cestní síť v lokalitě tak, aby bylo možné dopravně obsloužit veškerá nově 
navrhovaná stavební místa, a to v rámci jednotlivých ucelených pozemků v majetku 
současných vlastníků. Pět nových stavebních pozemků bude možné dopravně napojit 
přímým sjezdem ze současných komunikací ve vlastnictví obce.  

 
V rámci projednávání bylo navrhované řešení územní studie rovněž ovlivněno 

požadavkem zástupců Správy CHKO Beskydy na zachování alespoň minimálního rozsahu 
volných ploch zahrad, sadů, případně pastvin v lokalitě, a to bez možnosti jejich zastavění – 
tj. návrhové plochy sídelní zeleně Z*, viz. grafická část B3 Hlavní výkres, B5 Zákres do 
hlavního výkresu územního plánu. 

 
Základní rozdělení řešeného území na návrhové plochy s různým způsobem využití, 

které vycházelo z uvedených majetkoprávních vztahů a požadavků vyplývajících z umístění 
lokality ve 3. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Beskydy, bylo po dohodě všech 
zúčastněných stran (tj. vlastníků pozemků, dále zástupců Obce Horní Bečva, Správy CHKO 
Beskydy a pořizovatele) zapracováno do návrhu Územního plánu Horní Bečva 
zpracovaného pro veřejné projednání. 
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Po prověření konkrétního řešení nové zástavby v rámci konceptu územní studie, byly 

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 

 
 

Podmínky pro vymezení pozemků 
 
Pro navrhovanou parcelaci řešené lokality je závazné rozdělení na maximálně 14 

stavebních pozemků (tj. max. 14 stavebních míst). Slučování těchto pozemků do větších 
celků s nižším počtem stavebních míst je přípustné. 

Maximální počet stavebních pozemků a tím i stavebních míst byl determinován 
požadavkem ochrany přírody a krajiny na vytvoření volné rozptýlené zástavby mimo 
kompaktní zastavěné území obce s vysokým podílem zahrad a trvalých travních porostů. 

Jednotlivé stavební pozemky (plochy OS.3 včetně zeleně Z*) a plochy pro nové 
úseky místních komunikací DS jsou vymezeny zejména s ohledem na vlastnické vztahy 
v území tak, aby bylo možné realizovat dopravní obsluhu současných pozemků zemědělské 
půdy i budoucích stavebních pozemků všech dotčených vlastníků. 

Stavební pozemky jsou vymezeny v souladu s konkrétními požadavky na optimální 
šířku pozemků pro umístění staveb a při zajištění požadovaných vzájemných odstupů 
staveb, které byly dohodnuty v rámci výrobního výboru. Lokalita je rozdělena na maximálně 
14 pozemků s výměrou v rozmezí cca 1000 m2 až 2000 m2. Současně je možné takto 
vymezené pozemky spojit do větších dle potřeby jednotlivých stavebníků. Dělení pozemků 
na menší a s tím související zahušťování zástavby není přípustné. 

 

Umístění a prostorové uspořádání staveb 
V územní studii jsou stanoveny podrobné podmínky pro umístění a prostorové 

uspořádání staveb. Tyto podmínky jsou jednoznačně určeny požadavky zástupců Správy 
CHKO Beskydy. Podmínky vycházejí z jednotné metodiky „Architektura v CHKO Beskydy“. 

Tím je dán základ pro budoucí zástavbu vhodně doplňující stávající rodinné domy a 
hospodářské usedlosti v krajině, která má mimořádnou estetickou hodnotu. Řešení rovněž 
respektuje požadavky na vymezování a využívání pozemků dle § 20 – 22 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů a 
požadavky na umisťování staveb dle § 23 – 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

 
Výsledná variabilita v umístění objektů na pozemcích a tím podpora vzniku zástavby 

nepravidelného shlukového charakteru je zajištěna stanovením stavební čáry minimálně 5m 
od veřejného prostoru komunikace (uliční čára není tedy jednotná, stavby mohou být 
umístěny i ve větší vzdálenosti od komunikace). 

 
S ohledem na požadavky ochrany krajinného rázu je stanovena podlažnost zástavby 

na 1PP, 1NP + využité podkroví. Výška hřebene střechy je stanovena max. 9 m nad nejvyšší 
úroveň přilehlého rostlého terénu. Dále je řešen základní tvar staveb a jejich zastřešení 
případně základní zásady použitých materiálů.  
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Umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 

Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 
stanovené v územní studii vycházejí z normových požadavků na zajištění obsluhy obytné 
zástavby vozidly integrovaného záchranného systému a zejména hasičských záchranných 
sborů – tj. šířka vozovky nových úseků obslužných komunikací je navrhována minimálně 
3,5m, volný veřejně přístupný prostor komunikace pro zajištění dopravní obsluhy a rovněž 
pro vedení nových liniových staveb technické infrastruktury a umístění stožárů veřejného 
osvětlení je stanoven minimálně 5,5m.  

 

Etapizace 

 Etapizace výstavby v území není stanovena, z navrhovaného řešení vyplývá 
doporučení: v rámci 1. etapy bude provedena dopravní a technická infrastruktura v lokalitě, 
v rámci 2. etapy bude provedena výstavba jednotlivých objektů zástavby smíšené obytné 
vesnické. 

 
Ochrana a rozvoj hodnot území 
 Řešené území se nenachází v blízkosti památkově chráněných objektů. 
 
  Řešené území se nachází na pozemcích spadajících pod BPEJ 8.40.68 a 8.75.43 (V. 
třída ochrany ZPF). 
 
  Řešená lokalita se nenachází v žádném z vymezených záplavových území. 
 
 V dokumentaci je plně zohledněn fakt, že lokalita leží v rámci rozsáhlého chráněného 
území CHKO Beskydy s krajinou mimořádné estetické hodnoty. Dokumentace byla v rámci 
zpracování projednána a odsouhlasena se zástupci Správy CHKO Beskydy, Obce Horní 
Bečva a pořizovatele. 
 V řešeném území jsou stanoveny základní regulační prvky pro základní objemové 
parametry a tvarové charakteristiky nově umísťovaných staveb, a to v souladu s požadavky 
ochrany krajinného rázu. 
 V lokalitě je řešen požadavek na zachování nezbytného rozsahu volných 
nezastavěných ploch, a to formou sídelní zeleně. 
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h)   Zdůvodnění řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury 
  
 
Doprava 
 
Současný stav 

Veškeré pozemky jednotlivých vlastníků řešené studií v lokalitě „Na Lukách“ dle 
současného stavu přiléhají minimálně jednou stranou k veřejně přístupné místní komunikaci 
– viz. grafická část B4 Vlastnické vztahy s návaznostmi na dopravní napojení. Veškeré 
stávající komunikace slouží jak pro vozidlovou, tak pro pěší a cyklistickou dopravu – 
v blízkosti řešené lokality nejsou žádné stávající cyklostezky, chodníky, případně integrované 
cyklostezky atd. a s jejich výstavbou se zde v návrhovém období neuvažuje. 
 
Návrh 

Nové úseky obslužných komunikací navazují na stávající cestní síť v lokalitě tak, aby 
bylo možné dopravně obsloužit veškerá nově navrhovaná stavební místa, a to v rámci 
jednotlivých ucelených pozemků v majetku současných vlastníků. Pět nových stavebních 
pozemků bude možné dopravně napojit přímým sjezdem ze stávajících komunikací ve 
vlastnictví obce. 

Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 
stanovené v územní studii vycházejí z normových požadavků na zajištění obsluhy obytné 
zástavby vozidly integrovaného záchranného systému a hasičských záchranných sborů – tj. 
šířka nových úseků obslužných komunikací je navrhována minimálně 3,5m, volný veřejně 
přístupný prostor komunikace pro zajištění dopravní obsluhy a rovněž pro vedení nových 
liniových staveb technické infrastruktury a umístění stožárů veřejného osvětlení je stanoven 
minimálně 5,5m. 

V průběhu zpracování byla stanovena stavební čára minimálně 5m od veřejného 
prostoru komunikace, tím je zajištěn dostatečný prostor pro parkování vozidel na pozemcích 
před jednotlivými objekty. 
 
 
Technická infrastruktura 
 
Současný stav 

 
V území těsně navazujícím na řešené plochy řešené územní studií se nachází 

kompletní sítě technické infrastruktury obce – tj. pro zásobování elektrickou energií, vodou, 
zemním plynem, pro elektronické komunikace, veřejné osvětlení a pro odkanalizování. 
 
Návrh 

 
Nová zástavba smíšená obytná bude ze stávajících sítí technické infrastruktury 

napojena dle potřeby konkrétních stavebních záměrů – ve výkresové části jsou navrženy 
napojovací body s ohledem na majetkoprávní vztahy v území – viz grafická část B2 
Koordinační výkres. Předpokládá se provedení nových rozvodů technické infrastruktury (tj. 
zejména pro zásobování elektrickou energií, vodou, zemním plynem, pro elektronické 
komunikace, veřejné osvětlení a pro odkanalizování) v souběhu s navrhovanými úseky 
komunikací v rámci jejich veřejně přístupného prostoru.  
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Odvedení splaškových vod bude provedeno napojením na stávající kanalizační stoky 

v lokalitě zajišťující odvedení splaškových vod k likvidaci na ČOV mimo řešenou lokalitu. 
Odtok dešťové vody bude minimalizován využitím dešťové vody pro závlahu, případně jako 
vody užitkové přímo na jednotlivých stavebních pozemcích a v případě vhodného 
geologického složení podloží bude u jednotlivých nových staveb realizováno jejich 
vsakování. Pouze zbytkové nevyužité dešťové vody bude možné zaústit do vodního toku. 
Řešení bude součástí každé individuální stavby umístěné v plochách smíšených obytných 
vesnických. Pro zajištění dostatečného rozsahu volných nezastavěných ploch s možností 
využití a zasakování dešťových vod jsou v řešené lokalitě vymezeny plochy sídelní zeleně, a 
dále v zastavitelných plochách je stanovena intenzita využití pozemků pro zástavbu tak, aby 
celkově v dotčeném území převažovaly nezastavěné a nezpevněné plochy zeleně.  
  

Nakládání s odpady bude řešeno formou nádob na směsný komunální odpad na 
pozemcích jednotlivých rodinných domů, případně staveb komerční občanské vybavenosti 
apod. Tříděné obaly určené k druhotnému využití (papír, plasty, sklo, atd.) bude ukládán do 
určených nádob na stávajících sběrných místech v obci, případně ve sběrném dvoře. 
Nebezpečný odpad bude shromažďován v areálu sběrného dvora v obci. Komunální odpad a 
tříděné složky budou odváženy specializovanou firmou mimo řešené území k likvidaci nebo 
k druhotnému zpracování. 
 
 
 
i)  Vyhodnocení požadavků na veřejně prospěšné stavby, na veřejně 
prospěšná opatření a asanace 
 

V rámci územní studie je řešeno vymezení ploch pro novou zástavbu smíšenou 
obytnou vesnickou a pro její dopravní napojení na stabilizované místní komunikace v obci 
formou nových úseků obslužných komunikací. Dopravní stavby a předpokládané souběžně 
vedené sítě technické infrastruktury mají charakter koncových okrajových úseků sloužících 
pro omezený počet nových stavebních míst (max. 4) na pozemcích jednotlivých současných 
vlastníků. Z uvedených důvodů nemají navrhované plochy dopravy veřejně prospěšný 
charakter. Navrhované řešení územní studie nemá žádné požadavky na vymezení veřejně 
prospěšných staveb. 

 
V lokalitě řešené územní studií není navrhována žádná zeleň s ekostabilizační funkcí, 

ani žádná plocha s funkcí ochrannou proti povodním a extravilánovým vodám atd. 
Navrhované řešení nevyžaduje vymezení veřejně prospěšných opatření. 
 
 

V rámci územní studie je řešeno umístění nové zástavby smíšené obytné a nových 
úseků obslužných komunikací s přímou návazností na stabilizovanou síť místních 
komunikací v obci. Navrhované objekty a komunikace jsou situovány ve volných plochách 
stávajících trvalých travních porostů, kde nejsou umístěny žádné trvalé stavby. Navrhované 
řešení nemá žádné požadavky na asanaci. 
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j)   Vyhodnocení požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů 
a ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného 
zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby v území, ochrany 
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 
 

Základní požadavky protipožární ochrany jsou splněny rozdělením řešené lokality na 
jednotlivé stavební pozemky tak, aby byly zajištěny dostatečné odstupy nových staveb 
v souladu s požadavky platné legislativy a bylo zajištěno přímé dopravní napojení 
jednotlivých stavebních míst na veřejně přístupnou místní komunikaci s minimální šířkou 
vozovky 3,5m a volného prostoru komunikace 5,5m.  
 
 
Civilní ochrana 
 

Základní požadavky civilní ochrany jsou splněny návrhem kapacitního dopravního 
napojení lokality a jednotlivých stavebních míst. 
 
 
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. 
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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. 
 
 
 
k) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
 
Pozemky určené k plnění funkce lesa 
 

V rámci řešení územní studie nejsou dotčeny žádné pozemky určené k plnění funkce 
lesa.   

 
Vymezené stavební pozemky pro novou zástavbu smíšenou obytnou zasahující do 

ochranného pásma lesa 50m (tj. na severovýchodním a jižním okraji dotčené lokality) jsou 
vymezeny tak, že novou zástavbu zde bude možné umístit ve vzdálenosti větší, než je 
požadovaná minimální vzdálenost jedné porostní výšky v mýtním věku od hranice pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
 
 
Zemědělský půdní fond 
 

V rámci řešení územní studie jsou v lokalitě „Na Lukách“ navrhovány zastavitelné 
plochy pro novou zástavbu smíšenou obytnou vesnickou (tj. plochy SO.3 číslo 66, 312, 329, 
330, 331, 332) v souhrnném rozsahu 1,6481 ha a plochy pro dopravu silniční (tj. plochy DS 
číslo 333, 334, 335) v souhrnném rozsahu 0,1339 ha. 
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V rámci řešení Územní studie Horní Bečva – lokalita Na Lukách je pro zastavitelné 

plochy (zástavby smíšené obytné vesnické SO.3 a dopravy silniční DS) navrhován celkový 
zábor zemědělského půdního fondu v rozsahu 1,7820 ha na plochách trvalého travního 
porostu. Dotčená půda je zařazena do BPEJ 8.40.68 a 8.75.43 a do třídy ochrany ZPF V. 
Skutečný zábor zemědělské půdy (s ohledem na maximální přípustné zastavění ploch 
SO.3 v rozsahu do 40% zastavitelných částí pozemků) bude maximálně 0,7931 ha (tj. 40% 
návrhových ploch SO.3 a 100% návrhových ploch DS). 

 
 V celé jižní polovině řešeného území byly provedeny investice do půdy v rámci 
trvalých travních porostů za účelem jejich odvodnění. Při realizaci jednotlivých staveb 
v lokalitě budou odvodňovací zařízení upravena tak, aby byla v navazujících volných 
plochách sadů, zahrad a pastvin zajištěna jejich provozuschopnost. Řešení zásahu nových 
staveb do zařízení na odvodnění zemědělské půdy bude součástí projektové dokumentace 
konkrétně umísťovaných staveb v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem.  
  
 V řešeném území se nenachází žádné stavby a areály zemědělské výroby. 

 
 
 

 
 
 
 
 


