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 A. NAVRŽENÉ PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ 

A.1. ÚVOD 

Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování o změnách v území, případně pro změnu 
územně plánovací dokumentace Vidče. Dle ÚP spadá řešené území do rozvojových stavebních 
ploch o výměře větší než 10 000 m2. Pořízení územní studie „Vidče – lokalita BI 16, BI 17 a DS 
52“ vychází z požadavku Územního plánu Vidče , který nabyl účinnosti 6.12. 2013 a který stanoví 
pro tuto plochu zpracování územní studie (dále jen územní studie). Řešení územní studie, které 
obsahuje zpřesnění podmínek pro rozhodování v dotčeném území je včetně výkresové části 
uvedeno v první kapitole (kap. A). V následující části (kap. B) je připojeno odůvodnění zvoleného 
řešení, které prostřednictvím konkrétního urbanistického řešení podrobně prověřuje navrženou 
regulaci. 

A.2. NAVRŽENÁ REGULACE 

Územní studií jsou navrženy následující podmínky pro rozhodování o změnách v území z hlediska 
funkčního a prostorového uspořádání. 

A.2.1. Funkční využití území 
V řešeném území jsou ve výkrese A.01 Regulace vymezeny následující typy pozemků: 

a) pozemky rodinných domů 
- Jsou určeny pro rodinné domy (včetně objektů staveb a zařízení souvisejících a podmiňujících 
bydlení a obhospodaření pozemků; parkování osobních vozidel); dle potřeby s možností 
integrace občanského vybavení či nevýrobních služeb místního významu pro uspokojování 
denních potřeb obyvatel. 
- Je možné zde umístit potřebnou dopravní či technickou infrastrukturu a veřejná prostranství. 

b) pozemky veřejných prostranství 
- Jsou určeny pro veřejná prostranství zajišťující obsluhu přilehlých pozemků, potřebnou dopravní 
a technickou infrastrukturu a související využití (např. doprovodná zeleň, městský mobiliář).  

c) pozemky veřejné zeleně 
- Jsou určeny pro veřejná prostranství s charakterem veřejné zeleně sloužící pro relaxaci obyvatel 
- Je možné zde umístit zejména veřejně přístupná hřiště, městský mobiliář a potřebnou dopravní 
či technickou infrastrukturu. 

A.2.2. Prostorové uspořádání území 
Prostorové uspořádání území je stanoveno prostřednictvím těchto regulací: 

a) stavební čára 
- Je závazná, určuje umístění převažující části průčelí hlavní stavby na pozemku vzhledem k 
veřejnému prostranství.
- Je nepřekročitelná pro umístění jakékoliv budovy nebo její části vyjma arkýřů, markýz, stříšek, 
vyrovnávacích zídek apod.
- Je otevřená, vymezující zastavění na pozemcích, stavebně přerušované na hranicích sousedních 
pozemků stavebními mezerami. Hlavní budovy na jednotlivých pozemcích tvoří přerušovanou 
zástavbu (samostatně stojícími domy). Lze připustit výplň stavebních mezer v zastavění podél 
stavební čáry otevřené, ostatními budovami jako jsou garáže nebo přístřešky pro automobily .
- Ostatní budovy mohou být „za“ stavební čárou (ve směru od veřejného prostranství dovnitř 
pozemku) umístěny libovolně. 
Stavební čáry a kóty určující jejich odstup od hranice sousedního pozemku jsou zobrazeny ve 
výkrese Regulace (A.01). 

b) stavební hranice 
- Je stanovena jako nepřekročitelná linie pro umístění jakékoliv budovy nebo její části vyjma 
arkýřů, markýz, stříšek, vyrovnávacích zídek apod. 
- Budovy jsou „za“ stavební hranicí (ve směru od veřejného prostranství dovnitř pozemku) 
umístěny tak, aby zůstala většina stavební parcely slunná. 
- Hlavní budovy na jednotlivých pozemcích tvoří přerušovanou zástavbu (samostatně stojícími 
domy).
Stavební hranice a kóty určující jejich odstup od hranice sousedního pozemku jsou zobrazeny 
ve výkrese Regulace (A.01). 

c) minimální šířka pozemků
- Je stanovena minimální šířka veřejného prostranství a pozemků veřejné zeleně, která je určena 
kótami ve výkrese Regulace (A.01).



d) plochy bez oplocení 
- Jsou vyhrazeny vybrané části pozemků rodinných domů mezi stavební čárou nebo hranicí a 
pozemkem veřejného prostranství, které nelze oplotit. Vymezení je možné pomocí zeleně. Lze 
připustit nízký celistvý živý plot do výšky maximálně 1m. V této části je povoleno umisťovat 
objekty přístřešků na popelnice budou-li v jednotném přírodním materiálovém řešení a 
umístěné v jedné linii. Případně do nich integrovat rozvodné skříně elektro a plynu. Plochy bez 
oplocení jsou vymezeny ve výkrese Regulace (A.01).

e) liniová zeleň
- Obslužné komunikace budou v pásu veřejného prostranství osázeny liniovou zelení (álejí) 
vzrostlých stromů (Javor babyka) v rytmu á 15m.  Osy a rozmístění liniové zeleně jsou vymezeny 
ve výkrese Regulace (A.V01). 

f) materiálové a barevné řešení staveb
- Na plochách fasád budou používány přírodní materiály dřevo, kámen, režná cihla, omítka. 
Nepřípustné jsou sytě barevné odstíny fasád. 

g) oplocení 
– Maximální výška 1,5 m bez pevné podezdívky; vzdušné nehmotné provedení bez zděných 
nosných pilířů; materiál - dřevo, pletivo, zelený živý plot.

h) maximální výška zástavby, půdorysný tvar, střechy
- Maximální výška hřebene střechy bude  8 m.
- Půdorysný tvar hlavní hmoty hlavní budovy bude obdélný, proporce minimálně 1:2 a delší.
- Nepřípustné jsou mansardové, stanové, valbové a polovalbové tvary střech. (střechy mohou 
být sedlové, pultové, rovné atd.)

i) velikost jednotlivých budov 
- umisťovaných na pozemcích nepřesáhne 250 m2 zastavěné plochy. 

j) zastavěnost pozemků rodinných domů 
- Minimálně 70 % plochy každého stavebního pozemku musí být nezpevněno a kryto zelení.

Vysvětlení k regulaci prostorového upořádání:
Body a) - g)   jsou považovány za stěžejní části regulace v území, která přímo vytváří jeho charakter. 
V bodech h) - j) lze v odůvodněných případech uvažovat o mírných odchylkách.

Přesné pozice jednotlivých parcel nejsou součástí regulace. Je pouze navržen doporučený ideální 
stav. Autor si je vědom složitosti dohod při novém nastavení parcelace v území a vyrovnání 
jednotlivých vlastníků. Podrobně viz kapitola v části odůvodnění B.2.3. Majetkoprávní vztahy a 
B.2.4. Současné a budoucí využití území z hlediska majetkoprávních vztahů a záměrů jednotlivých 
vlastníků. Pevné by měly zůstat parcely kostry veřejných prostranství. Hranice parcel mezi 
soukromými vlastníky se mohou v nutných případech mírně upravit.  
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stavební čára 

- Je závazná, určuje umístění převažující části průčelí hlavní stavby na pozemku vzhledem k veřejnému prostranství. 
- Je nepřekročitelná pro umístění jakékoliv budovy nebo její části vyjma arkýřů, markýz, stříšek, vyrovnávacích zídek apod. 
- Je otevřená vymezující zastavění na pozemcích, stavebně přerušované na hranicích sousedních pozemků stavebními mezerami.
- Hlavní budovy na jednotlivých pozemcích tvoří přerušovanou zástavbu (samostatně stojícími domy).
- Lze připustit výplň stavebních mezer v zastavění podél stavební čáry otevřené ostatními budovami.
- Ostatní budovy mohou být „za“ stavební čárou (ve směru od veřejného prostranství dovnitř pozemku) umístěny libovolně. 
- Stavební čáry a kóty určující jejich odstup od hranice sousedního pozemku. 

hranice zástavby

- Je stanovena jako nepřekročitelná linie pro umístění jakékoliv budovy nebo její části vyjma arkýřů, markýz, stříšek, vyrovnávacích zídek apod. 
- Budovy jsou „za“ stavební hranicí (ve směru od veřejného prostranství dovnitř pozemku) umístěny tak, aby zůstala většina stavební parcely slunná. 
- Hlavní budovy na jednotlivých pozemcích tvoří přerušovanou zástavbu (samostatně stojícími domy).
- Lze připustit výplň stavebních mezer ostatními budovami.
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 ODŮVODNĚNÍ ZVOLENÉHO ŘEŠENÍ  

B. KOMPLEXNÍ NÁVRH 

B.1. ÚVOD 

B.1.1. Účel a cíle územní studie 
Účelem územní studie je prověření změn využití vybraných ploch a navržení řešení nové zástavby. 
Důvodem pořízení územní studie je potřeba stanovení jednotné urbanistické koncepce, podmínek 
a regulačních prvků pro další rozvoj v této lokalitě.

Cílem územní studie je dosáhnout kvalitního, citlivého, a životaschopného urbanistického řešení 
využití ploch BI 16, BI 17 a DS 52. Životaschopnost je závislá na dohodě většího počtu vlastníků. 
Proto je  důležité adekvátní a fungující zapracování jejich požadavků. Je požadováno citlivé 
ztvárnění z hlediska zachování krajinného rázu. Problematický je ovšem jeho současný stav, který 
lze považovat za bezcharakterní, necitlivý, neplánovaný a zaměnitelný. Je lépe tedy mluvit spíše 
o vnášení nových hodnot do území, které by dnešní neutěšený stav zapojení struktury obce do 
krajinného rázu pozvedly. Nelze tedy v tomto případě hovořit o zachovávání stávajícího krajinného 
rázu. Potvrzuje to zároveň dokument Průzkumy a rozbory z r. 2012, zpracovaný jako podklad k 
územnímu plánu Vidče.   
Výsledkem by mělo být komplexní řešení podrobnějšího využití řešeného území, tj. prověření 
a případně navržení nového uspořádání pozemků a navržení jejich funkčních a prostorových 
podmínek pro umisťování staveb či zařízení.

B.1.2. Vymezení řešeného území 
Řešené území, pro které je pořizována územní studie, je vymezeno v Územním plánu Vidče jako 
lokalita „V horních úlehlách“  plochy  - BI 16, BI 17 a DS 52. Celková rozloha této lokality včetně 
komunikace je cca 8,75 ha. Funkční využití plochy je BI - plochy individuálního bydlení. Příjezd 
na plochy je řešen jako DS - plochy pro silniční dopravu. Podél jižní a východní části plochy se 
nachází místní komunikace, ze severu je plocha rovněž napojitelná na místní komunikaci. Plocha je 
v současné době využívána k zemědělským účelům.

Plochy BI 16, BI 17 a DS 52 jsou vymezeny na pozemcích:

BI 16
pozemek parc. č. 1524/3 (část), 1526/ 1 (část), 1526/4, 1526/5, 1526/3 (část), 1550/1 (část) , 1549/7 
(část), 1549/1, 1553/1 (část), 1552/1 (část), 1598/3 (část), 1598/14 (část), 1598/ 15 (část), 1598/4 
(část), 1596/1 (část}, 1595/5 (část), 1600 (část), 1588/3 (část), 1595/6 (část), 1598/6 (část), 1598/13 
(část) , 1598/12 (část), 1598/ 10, 1598/9, 155212, 1552/4,1549/4, 1551/ 1, 1526/2, 1524/2, 1524/ 1.

BI 17
pozemek parc. č. 1548 (část), 2823/1 (část), 1550/2, 1550/ 1 (část), 1549/7 (část), 1554/2 (část) , 
1552/3 (část), 1592/1, 1592/4, 1598/3 (část), 1598/14 (část), 1598/17, 1591, 1589/3, 1594/ 1 (část),
1598/4 (část), 1598/15 (část).

DS 52
pozemek parc. č. 1524/3 (část), 1526/ 1 (část), 1550/ 1 (část), 1549/7 (část), 1553/ 1 (část), 1554/2 
(část) , 1552/1 (část), 1552/3 (část), 1598/3 (část), 1598/14 (část), 1598/15 (část), 1598/4 (část), 1596/1 
(část), 1594/4, 1588/6, 1595/5 (část), 1600 (část).

to vše v k.ú. Vidče.

Hranice řešeného území - viz grafická část. Tato hranice neplatí pro napojení ploch BI 16 a BI 17 na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Hranice je zobrazena na výkresech. 

B.1.3. Použité podklady 
- Zadání územní studie „Vidče – lokalita BI 16, BI 17 a DS 52“
- Územní plán Vidče, který nabyl účinnosti 6.12.2013
- Průzkumy a rozbory z r. 2012, zpracované jako podklad k územnímu plánu Vidče
- Územně analytické podklady ORP Rožnov pod Radhoštěm
- Základní  polohopisné a výškopisné zaměření  ploch  BI 16, BI  17 a příslušné  části  OS  52
- Schéma řešeného území na podkladu katastrální mapy (viz územní plán Vidče) digitální katastrální 
mapa
- Výsledky jednání obce Vidče s majiteli pozemků , zakreslené do situace
- Digitální katastrální mapa (ČÚZK, 09/2016) 
- Ortofotomapa (ČUZK, služba WMS, snímkováno 7. 6. 2014)



B.2. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU ÚZEMÍ 

B.2.1. Širší vztahy 
poloha: 
Území se nachází v obci Vidče na jejím východním okraji. Lokalita leží cca 1,5 km od centra obce 
v docházkové vzdálenosti cca 15 – 20 minut. Obec Vidče má významnou návaznost na nedaleké 
město Rožnov pod Radhoštěm. Je jakýmsi satelitem pro bydlení. Většina obyvatel denně dojíždí do 
Rožnova za prací či nákupy. Vzdálenost lokality od centra Města Rožnova je cca 2,9 km.

hranice území:
Území je ohraničeno ze všech stran rozptýlenou zástavbou rodinných domů. Ze severu zástavbou 
rodinných domů kolem silnice III/4868 a částečně samotnou silnicí. Z východu je území ohraničeno  
zahradami rodinných domů a dále místní komunikací propojující silnici na Rožnov s údolní 
obslužnou místní komunikací na levém břehu potoka Maretka. Jižní stana je lemována komunikací 
na pravém břehu potoka a výstavbou rodinných domů. Území je tedy pevně ohraničeno a neústí 
nikde do volné krajiny. 

přístupy, dopravní a technická infrastruktura v okolí:
V severozápadním roku plocha přímo doléhá k silnici III/4868. V severní části prochází v ÚP 
navržená obslužná komunikace, zatím nedokončená, nepropojená. Výhodní strana je napojena na 
místní komunikaci spojující silnici na Rožnov s údolní obslužnou místní komunikací na levém břehu 
potoka Maretka. Z této ulice je provedeno odbočení na obecní komunikaci provizorně zpevněnou 
kamenivem, obsluhující přilehlé stavení. Ze spodní jižní strany je přístup po pravobřežní komunikaci 
vedoucí podél potoka.
Vzhledem k ohraničení prostoru stávající zástavbou a komunikacemi jsou na hranici řešeného 
území  dostupné všechny sítě technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, elektřina, 
elektronické komunikace). Přímo přes řešené území vede nadzemní vedení VN, větve kanalizace 
splaškové a informační vedení místního významu. 

přírodní podmínky:
Lokalita je v kopcovitém terénu, mírně svažitém. Svah je orientován jižním směrem do údolí k 
blízkému potoku Maretka.  Jedná se o louky vzhledem k velikosti obce většího rozsahu. Územím 
protéká ze severu na jih po svahu strouha. Další podstatná část ploch je meliorována.

Podrobné grafické vyjádření viz. výkresová část, konkrétně B01 výkres širších vztahů. 

B.2.2. Současné využití území, problémy, limity, hodnoty 
Plochy jsou nyní využívány především k zemědělským a rekreačním účelům jako volné louky. 
Území je plně prostupné. Nyní vytváří zástavbou ohraničený zelený ostrov, krajinotvorně ne příliš 
významný. V západní části plochy je původní stavení, které uprostřed luk, představuje původní 
fragment struktury obhospodařované krajiny. Bohužel dnes díky úplné proměně životního stylu již 
jen snivý a nedosažitelný estetický ideál tvorby krajinného rázu.  

Problémy 
Dle Územně analytických podkladů ORP Rožnov pod Radhoštěm se v řešeném území nevyskytují 
žádné problémy nadmístního charakteru. Problémy zjištěné podrobnějším průzkumem jsou tyto: 

- zastavitelná plocha zasahuje do sesuvného území
- v území není navrženo veřejné prostranství pro každodenní rekreaci obyvatel.
- severní část území může být zatížena hlukem z dopravy na silnici III/4868
- území má mnoho vlastníků, v některých místech bude nutná dohoda více vlastníků
- někteří vlastnící nejsou z návrhem ploch pro bydlení v  ÚP ztotožněni, vzhledem k preferenci 
současného využívání území.
 
Limity využití území  
- území leží ve IV. zóně CHKO Beskydy.
- na JV okraj území zasahuje plocha při okraji lesa s podmíněným využíváním.
- na velké části území se nachází meliorace, podmínkou je zachováním funkčnosti provedených 
investic do půdy.
- převážná část území leží na plochách vedených v Databázi svahových nestabilit České geologické 
služby jako svahové nestability plošné uklidněné, ve spodní části území jako dočasně uklidněné.
- část území je pod zvýšenou ochranou krajinného rázu
- napříč územím prochází nadzemní vedení VN, dále jsou v území větve splaškové kanalizace, v 
okolních komunikacích vodovod, plynovod. Limitní jsou ochranná pásma sítí tech. infrastruktury.
- ochranné pásmo silnice III. tř.

Řešené území je v širších souvislostech znázorněno na výkrese B.01 (Širší vztahy). Problémy, 
kterými je nutné se při rozvoji území zabývat, jsou uvedeny na Problémovém výkrese (B.02). 

Hodnoty
- výrazná zvlněná podhorská krajina, výhledy, průhledy, blízkost volné krajiny
- původní stavení se sadem ve středu západní louky
- zbývající stopa původní dvorcové zástavby s lánovým uspořádáním pozemků (směrem více ke 
středu obce) 
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Zákres území do ortofotomapy ,  2014

Územní plán - Vidče ,  Hlavní výkres , 1:5000 



k r a j i n a  v n ě j š í

horní konec Vidče, 
v pozadí Veřovické vrchy a masiv Radhoště

horní konec Vidče, 
v pozadí Veřovické vrchy

horní konec Vidče, 
v pozadí Veřovické vrchy, Valašské Meziřičí

údolí Rožnovské brázdy směrem k Moravské bráně 



k r a j i n a  v n i t ř n í



kontext vesnice - plochy se nachází v horním konci údolí

ohraničenost - spodní, horní

uvažované volné plochy - v pozadí masiv Radhoště 

k o n t e x t  v  b l í z k é m  o k o l í



s t r u k t u r a  ,  t y p o l o g i e



struktura , typologie

struktura , typologie - uprostřed stavení s hospodařením, ovocné stromy, lehké 
nehmotné mobilní oplocení



Svahové nestability - zhodnocení
Převážná část území leží na plochách vedených v Databázi svahových nestabilit České geologické 
služby jako svahové nestability plošné uklidněné, ve spodní části území jako dočasně uklidněné. 
V rámci databáze je k dispozici podrobné zhodnocení lokality. Především spodní část svahových 
nestabilit, které jsou vedeny jako dočasně uklidněné, skýtají jisté riziko pro výstavbu. Některé 
stávající budovy v zástavbě rodinných domů v širším okolí vykazují poškození trhlinami! 
Nově navržené objekty ve spodní části svahu jsou v návrhu odsunuty výše od komunikace směrem od 
rizikovější oblasti. Investice do nové výstavby je podmíněna podrobnějším inženýrskogeologickým 
průzkumem pro každou stavbu! Dále pak návrhem případných sanačních nebo stabilizačních 
opatření v plochách pro výstavbu a návrhem způsobu založení, výstavby a výběru vhodného typu 
stavebních materiálů a konstrukcí u jednotlivých staveb. 
Grafické vyobrazení území viz. B.V02 Problémový výkres.

Znění rozboru svahové nestability z části procházející řešeným územím uveřejněné v Databázi 
svahových nestabilit České geologické služby.

„Databáze svahových nestabilit České geologické služby
List 25-23-12, kód s.n. 19a

Katastr: Vidče          
Lokalizace: Vidče, 390m VJV od vrchu Vápenka (522,7)  
Autor: Tomáš Nýdl  Typ dokumentace: vlastní  Datum:
Popis: Rozsáhlé sesuvné území s různým stupněm aktivity, šířka 800m, délka více jak 1000m; sklon asi 
14° nahoře, 6° dole. Hlavní odlučná oblast pod hřebenem vrchu Vápenka v délce 500 m tvoří výrazný 
terénní stupeň 1-4m vysoký ve vzrostlém lese, nižší v západní části, vyšší ve východní. Níže je silně zvlněný 
terén s několika výraznými bezodtokovými depresemi, t.č. suchými. Porost je starý cca 80let. V západní 
části pod odlučnou oblastí již mimo les v louce je několik studen - vodojem dokola osázený stromy. 
Terén v louce přemodelován obhospodařováním, přesto zvlněn. Ve východní části dosahuje sesuv délky 
pouze 170-400m. Podél silnice jsou patrná čela sesuvu s nakloněnými stromy. Budovy ani silnice v této 
části nevykazují viditelné poškození. Střední část sesuvu, kterou probíhá silnice, podél které je zástavba 
rodinných domků, je přemodelována a ani obdělané louky v okolí nevykazují v současnosti žádnou 
aktivitu. V této části probíhá dokonce i výstavba nových rodinných domů. Akumulační oblast v šířce 
640m tvoří přímo břeh toku Maretka bez nivy. V zástavbě nad čelem sesuvu je několik popraskaných 
domů. Podél záp. části sesuvu prochází skalní žebro oddělující tento od druhého sesuvu. Na tomto žebru 
je několik starších lomů donedávna amatérsky využívaných. V jz. dolní části území proudový sesuv z 
r. 1997, popsaný in Krejčí a Kirchner (1997) pod č. 143; sesuv byl také dokumentován pracovníky a.s. 
Stavební geologie ? Geotechnika (Bouška, J. , 1997,: Vsetínsko ? sesuvy, Vidče ? komunikace u Křenka, 
MS SG ? Geotechnika, a.s., Praha); šířka v odlučné oblasti 28m v akumulaci 46m, délka cca 80m, sklon 
svahu 13°. Odlučná oblast vznikla v horní části odřezu místní silnice, která byla sesuvem poškozena, v 
současnosti již opravena, dále bylo poničeno oplocení pozemků mezi silnicí a tokem Maretka. Akumulace 
zasahuje až k tomuto toku. Západně od sesuvu, pod obytnými domy č. 417 a 455, které jsou poškozeny 
trhlinami, je patrno několik čerstvých otevřených trhlin. Severně od sesuvu jsou též poškozeny domy č. 
475 a bez čísla S od něj. Několik obytných domů (č.474, 415, 153, 440, 431) na čele sesuvu nad břehem 
toku Maretka vykazuje poškození trhlinami. Východně od jv. okraje sesuvu je v pravém břehu toku 
Maretka mohutná abraze, přecházející až k sesouvání. V horní části je trhlinami poškozen dům - obytný 
dům s garážemi a podkrovím ? vejměnek.

Svahová nestabilita: součást složené S.N.
Druh svahové nestability: Sesuvy
Rozměr - délka (m): 300
Rozměr - šířka (m): 370
Půdorysný tvar: frontální
Posice S.N.: svah (obecně)
Stupeň aktivity: dočasně uklidněný“



B.2.3. Majetkoprávní vztahy 
Majetkoprávní vztahy jsou zobrazeny na výkrese B.03 (Majetkoprávní vztahy). Seznam vlastníků 
pozemků v řešeném území je obsažen v následující tabulce, část pozemků je v majetku obce Vidče. 
Seznam byl aktuální k období zpracovávání studie. 

ozn. na výkrese 
majetkoprávních 
vztahů   majitel
 
1   Mandula Josef, Mandula Pavel Ing.
2   SJM Kubáň Matěj a Kubáňová Markéta
3   Coufalová Věra Ing., SJM Hutyra Pavel a Hutyrová Růžena
4   Hutyra Libor Ing. , Hutyrová Dagmar MUDr.
5   Pernická Blanka, 
6   Bradaričová Anna, Chovanová Marie, Čáňová Ludmila,  Kudličková Růžena
7   Vaculínová Helena, 
8   SJM Zetek Petr Mgr. a Zetková Naděžda JUDr.
9   Obec Vidče
10   Kubiš Ladislav, Kubišová Marie
11   SJM Hutyra Pavel a Hutyrová Růžena
12   Řeháková Jana
13   Zuzaňáková Sylvestra
14   Grossová Marie Emilie JUDr., Ph.D.
15   Pavelková Jana
16   Machula František

B.2.4. Současné a budoucí využití území z hlediska majetkoprávních vztahů a 
záměrů jednotlivých vlastníků
V rámci procesu návrhu proběhly veřejné projednání. Jednotliví vlastníci byli vyzváni k předložení 
svých záměrů v území. Následně se mohli vyjádřit ke konceptu návrhu. Jednotlivé požadavky byly 
úměrně k možnostem kvalitního návrhu brány v potaz. 
Většina majitelů vyjádřila záměry výstavby rodinných domů, jak je uvažováno v ÚP. V počtech 
RD nepřekračujících možnosti velikosti pozemků. Vzhledem k současnému aktivnímu využívání 
pozemků pro zemědělské a chovatelské účely, požadují dva vlastníci ( č. 1 a 10 ) z větší části 
zachování stávajícího stavu na plochách v jejich majetku a možnosti nadále využívat tyto plochy k 
současnému účelu bez omezení.        

Navržené plochy změn územním plánem se již od počátku jevily jako předimenzované. Požadavek 
citlivé práce s krajinným rázem, měřítkem krajiny, pohledovými horizonty atd. je s tímto tak trochu 
v rozporu.  Požadavky vlastníků č. 1 a 10 přinášejí přirozenou možnost rozvolněnější struktury 
s částečným zachováním původních přírodních hodnot luk a jejich využívání. Územní studie s 
tímto pracuje jako s přirozenou vesnickou hodnotou doplňující bydlení. Doporučujeme případnou 
následnou změnu ÚP pro tyto plochy. 

Pro správné budoucí fungování v území bude potřeba dohoda více majitelů o směně některých 
částí parcel.  

V první řadě jsou navrženy směny pozemků majitele poz. č. 10, tak aby v budoucnosti došlo k jejich 
scelení a možnosti fungování pro stávající zemědělské účely. 
Jedná se konkrétně o :
- směnu pozemků vlastníka č. 10 a č. 15, část p.č. 1600 za část p.č. 1595/6.
- směnu pozemků vlastníka č. 10 a č. 14, část p.č. 1598/15 za část p.č. 1595/5 a 1596/1 ve výměře 
cca 1040 m2.
- směnu už v rámci celkové koncepce vymezení veřejného prostranství a komunikací (dohoda o 
parcelaci) a to konkrétně pozemků vlastníka č. 10, č. 8 a č. 13, část p.č. 1598/3, která bude odříznuta 
komunikací a bude sloužit jako veřejná zeleň parková za část p.č. 1598/9 a 1598/12 a část  p.č. 
1598/10 a 1598/14.

V rámci vymezení sítě veřejných prostranství, budování potřebné infrastruktury a nastavení dobré  
využitelnosti všech pozemků pro zvolený účel jsou navrženy dílčí posuny v hranicích některých 
parcel. Tyto posuny budou realizovány  v rámci celkové dohody o parcelaci, kde budou zohledněny
všechny aspekty (podíly na celkové výměře pozemků, podíly na peněžitých, nepeněžitých vkladech,  
závazky ke snížení podílu převodem poměrné části pozemků nezbytných pro realizaci veřejné 
infrastruktury, závazky strpět na svém pozemku liniovou část vedení technické infrastruktury, atd.) 
potřebné k realizaci záměru.  



B.3. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 

B.3.1. Vztah k územnímu plánu 
Územní studie je zpracována v souladu s požadavkem Územního plánu obce Vidče. Využití ploch 
lokalita BI 16, BI 17 a DS 52 je podmíněno dle části A/I.6b územního plánu zpracováním územní 
studie, která stanoví podrobnější podmínky využití území, jeho regulaci a vymezení veřejného 
prostranství. Plochy  BI 16, BI 17 jsou určeny hlavním využitím k bydlení v rodinných domech. 
Přípustné využití splňují stavby a zařízení související a podmiňující bydlení. Stavby a zařízení 
nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení, slučitelné s bydlením a slouží zejména k uspokojování 
denních potřeb obyvatel. Související občanské vybavení místního významu s výjimkou obchodního 
prodeje o výměře větší než 1000 m2 a nevýrobní služby sloužící k uspokojování denních potřeb 
obyvatel. Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím a veřejná prostranství, 
zeleň. Stávající stavby pro rodinnou rekreaci. 
V podmínkách prostorového uspořádání stanovuje územní plán zpracování územní studie. Dále 
je  využití podmíněno zpracováním inženýrskogeologického posouzení a zachováním funkčnosti 
provedených investic do půdy. 
Plocha  DS52 je určena hlavním využitím pro silniční dopravu. Přípustné využití splňují odstavné 
a parkovací plochy, garáže, čerpací stanice pohonných hmot, zařízení linkové osobní a hromadné 
veřejné dopravy, autobusová zastávky, protihluková opatření, technická infrastruktura, 
doprovodná a izolační zeleň a silniční vegetace. Podmínky prostorového uspořádání stanovují 
zpracování inženýrskogeologického posouzení a zachováním funkčnosti provedených investic do 
půdy (meliorace). 
Územní studie respektuje podmínky funkčního a prostorového uspořádání navržené územním 
plánem. 

Termín vložení dat o pořízení územní studie byl pro územní studii stanoven platným územním 
plánem Vidče na rok 2018.

B.3.2. Koncepce funkčního využití 
Koncepce funkčního využití vychází z návrhu územního plánu. V lokalitě je navrženo především 
bydlení individuální v rodinných domech včetně staveb souvisejících a podmiňujících bydlení. Dle 
místní potřeby bude doplňováno občanským vybavením místního významu. Čemuž by nemělo být 
bráněno z důvodů vzniku přirozenějšího denního chodu a života v oblasti. Plochy pro bydlení budou 
obslouženy novými komunikacemi v koridorech veřejných prostranství se vzrostlou zelení. Plocha 
veřejné zeleně parkové, spolu s plochami veřejných prostranství bude sloužit pro každodenní 
rekreaci obyvatel, případně k realizaci přírodního dětského hřiště.
Dojde k propojení stávajících komunikací v severní a jižní hranici území a k obsloužení středu 
plochy pomocí nové západovýchodní komunikace a kolmo na ní nově navržené severojižní 
ulice. Severojižní ulice je navržena k obsloužení území především z důvodů možné komplikace v 
současných majetkoprávních vztazích, jak naznačovala jednání s majiteli pozemků. Její realizace 
není bezpodmínečně nutná. 
Územní studie navrhuje také zachování některých ploch jako zelené louky se stávajícím využitím 
pro zemědělské a chovatelské účely. Důvod je podrobně popsán výše v odstavci  B.2.3. Současné a 
budoucí využití území z hlediska majetkoprávních vztahů a záměrů jednotlivých vlastníků.

V souladu s § 7 vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území je navržen v 
jádru území pozemek veřejné parkové zeleně o ploše 722 m2. Zbytek potřebných ploch nových 
veřejných prostranství je tvořen plochami veřejné zeleně doprovodné, uliční. Celkem je pro veřejné 
prostranství vyhrazeno 4744 m2 plochy. Požadavek vyhlášky na minimální plochy veřejných 
prostranství je tímto splněn. Pro kapacitu veřejných prostranství bylo uvažováno s celkovou 
plochou určenou územním plánem. 

Kapacity v území:

ozn.           m2
        BI 16  BI 17 
plochy zastavitelné pro bydlení dle ÚP    67930  18910  86840
   
plochy se zachováním stávajícího účelu navržené v ÚS      28639
plochy zastavitelné pro bydlení navržené v ÚS      56830
plochy veřejných prostranství        9540
plochy veřejných prostranství bez komunikací       4744
plochy veřejné a vyhrazené zeleně parkové      722
plochy zeleně doprovodné uliční       4022
plochy veřejných komunikací       5518

Navržená parcelace vychází ve značné míře z původního členění pozemků. Úpravy v parcelaci 
byly minimalizovány. Bylo zvoleno racionální řešení, pro fungování v území. V rozumné míře byly 
upraveny a zapracovány požadavky všech majitelů s cílem vytvořit životaschopný realizovatelný 
celek. Podrobný popis fází etapizace je popsán v samostatném odstavci níže. 



B.3.3. Koncepce struktury zástavby 
Základ koncepce struktury nové zástavby vychází z původní parcelace a typu navržené funkce 
individuálního bydlení v rodinných domech a také požadavků některých vlastníků na zachování 
původní hodnotné funkce luk a pastvin. 
Hlavním kompozičním prvkem je kvalitní ulice s dostatečným prostorem pro liniovou vzrostlou 
zeleň. Je strukturální páteří, která obsluhuje vnitřek území a zároveň nabízí veřejné prostranství 
potřebné k dotvoření přívětivého charakteru zástavby. Pozitivně působí v doplňování krajinného 
rázu. Stávající zástavba obce v okolí území vytváří z dálkových pohledů negativní stopu předměstské 
nekoordinované výstavby všech možných typů tvarosloví.  V krajině působí spíše jako plocha bez 
čitelnosti hodnot ve struktuře. Do tohoto rámce vstupuje nová hlavní ulice jako urbánní prvek 
snažící se pozvednout strukturální a estetickou hodnotu a  vytvořit soudobé vesnické prostředí. 
Pro dobré fungování je důležitá prostupnost územím. Proto je v jižní části navrženo propojení 
místní komunikace na komunikaci přiléhající k východní straně území. Dále pak dotažení propojení 
dvou slepých ulic v severní části. Po svahu ze severu na jih  protínají celou plochu dvě hlavní pěší 
trasy. První je vedena po stávající polní cestě na p.č. 1526/3. Druhá je vedena východněji a propojuje 
severní komunikaci na p.č. 1598/8, plochu veřejného prostranství parkové zeleně, hlavní páteřní 
ulici a jižní komunikaci na p.č. 2825/2.  Tyto trasy musí zůstat průchozí.

Hlavní ulice:
Cílem bylo vytvořit účelně uspořádanou zástavbu kolem dostatečně široké ulice s esteticky kvalitním 
prostorem. Jeho šířka vychází z daných podmínek a z požadovaných parametrů uvedených v 
právních předpisech (viz § 22 vyhláška č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Uliční profil 
obsahuje alej stromů, hlavní vodící prvek. Jižní stana ulice je regulována stavební čárou, která vytváří 
uliční linii průčelí domů ve vzdálenosti 6,5 m od veřejného prostranství. Tento prostor hodnotně 
rozšiřuje ulici o soukromou zeleň ve správě konkrétních vlastníků. Tímto dodává ulici nevšední 
barvitosti. Dále je také určen pro odstavné parkovací plochy k domům.  

Severní strana ulice je obdobně ve vzdálenosti 6,5m lemována stavební hranicí. Ta je nepřekročitelná, 
nikoli však závazná. Domy budou umístěny na pozemcích výše, v zadní části z důvodů využití 
jižní slunné části pozemků. Na stavební hranici mohou být umístěny spíše kryté parkovací stání, 
případně jiné ostatní stavby na pozemku. 
Obdobně jsou řešeny ulice na hranici území. Část ulice v severním cípu je navržena s regulací 
stavební čárou s pruhem bez oplocení 6,5m. Ulice na  jižní hraně je regulována stavební hranicí.

Zástavba a její struktura je tvořena volně stojícími rodinnými domy a ostatními stavbami. Hlavní 
hmoty jednotlivých domů budou mít horizontální charakter na podélném půdoryse. Kratší strana 
hlavní hmoty domu je uvažována optimálně 5-7m maximálně 8m. Horizontalita a obdélný půdorys 
jsou odkazem na hodnoty tradiční vesnické struktury. Střechy lze použít sedlové, pultové či rovné 
nejlépe ozeleněné. V území jsou vyloučeny střechy stanové, mansardové, valbové a polovalbové. 
Důvodem je snaha vyvarovat se anonymním katalogovým typům domů, bungalovů a podobně, 
které zaplavují okolí obcí po celé republice. 

Daná lokalita nabízí přehlídku všech možných forem domů z různorodými měřítky. Minimálně 
pak už soudobých architektonicky hodnotných nebo tradičních forem vesnických. Vzniká tak jistá 
kašovitost bez čitelnosti. Odkazovat se k těmto formám není cílem. Typologie forem jednotlivých 
domů by měla odpovídat současnosti, s citlivým přístupem k lidskému měřítku. Stavby budou svou 
formou vycházet z umístění na pomezí vesnického a městského bydlení. Použití místních materiálů 
jako je dřevo, kámen, omítka, režná cihla ve své přírodní podobě bude přirozeným odkazem na 
místní hodnoty. 
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ulice ve Vidči, blízko řešené lokality 
vymezování prostor pomocí zeleně, 

zeleň individuální doplňující uliční prostor, 
otevřenost, sociální kontakt , sousedské vztahy 

o b d o b n é  ř e š e n í  p ř í k l a d y  -  V i d č e

ř e š e n í  p ř e d p r o s t o r u  p ř e d  d o m y  s m ě r e m  d o  u l i č n í h o  p r o f i l u 

Předprostor před domy vymezený bez oplocení  je důležitým kompozičním urbánním prvkem. 
Vytváří atmosféru obytné ulice. Ulice která se stává venkovním obývacím pokojem pro všechny 
její obyvatele. Uliční zeleň ve správě obce je doplňována individuálně řešenou zelení jednotlivých 
předzahrad. Vymezování jednotlivých prostor pouze pomocí zeleně vede k intimnějšímu a 
hodnotnějšímu prostředí nežli ulice sevřené mezi ploty. Důležitou vrstvou v tomto uvažování je 
otevřenost a odraz na sociální zdraví společnosti obyvatel v místě. Přirozenější navazován sociálních 
vazeb, podílení se na společném životním prostoru. Přehlednost ulice navíc jako dobrý nástroj pro 
samovolnou kontrolu a bezpečí.

o b d o b n é  ř e š e n í  p ř e d p r o s t o r u  -  p ř í k l a d y  z  j i n ý c h  m í s t  m i m o  V i d č e





B.3.4. Koncepce veřejné infrastruktury  
Navržené komunikační koridory jsou vedeny územím efektivně, aby hospodárně obsloužily 
jednotlivé pozemky pro výstavbu. Jsou navrženy tak, aby splnily požadavky na  šířku min 8m pro 
obousměrnou komunikaci dle §22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. U nových 
veřejných komunikací je předpoklad budoucího smluvního předání do správy a údržby obce.

Celá nová páteřní ulice je koncipována jako obytná zóna. Zpomalení automobilové dopravy bude 
zabezpečeno střídáním živičného a dlážděného povrchu. Komunikace je myšlená obousměrná v 
základu 3,5m široká. V rámci poloh vjezdů budou realizovány výhybny s rozšířením na 5m. Obdobně 
jako na výkrese B04 Urbanistický návrh.
Ostatní nové ulice jsou koncipovány jako zóna 30.

Území bude obslouženo technickou infrastrukturou umístěnou především v koridorech veřejného 
prostranství. Je uvažováno s novými větvemi vodovodního řadu, kanalizačního řadu, STL plynovodu, 
vedení NN, elektronické komunikace a v neposlední řadě vedení veřejného osvětlení. V rámci 
výstavby pak dojde k napojení jednotlivých stavebních objektů. Sítě jsou dostupné a s dostatečnou 
kapacitou, základní koncepce obsluhy území technickou infrastrukturou je součástí platného ÚP.

Vodovod
Oblast bude zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu z VDJ Vidče, který je napojen na 
skupinový vodovod Stanovnice. Kapacita vodojemu je vzhledem k výhledové změně nárůstu počtu 
obyvatel navrhované v ÚP pro celou obec nedostatečná. ÚP navrhuje rozšíření kapacity vodojemu 
o druhou komoru min. 50m3, resp. 150m3. Vodovod bude rozšířen o novou větev v centrální ulici.
Při napojování severní a jižní ulice budou protaženy také zde větve vodovodních řadů. Rozvodná 
vodovodní síť bude využívána i k požárním účelům.

bilance spotřeby vody
Ve výpočtu jsou použity následující symboly:
A - specifická potřeba vody pro obyvatelstvo, uvažovaná v hodnotě 120 l.os-1den-1

B - potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost, (obce od 1000 do 5000 obyv.) 30 l.os.-1den-1

C - zemědělství

D - průmysl

kd- koeficient denní nerovnoměrnosti – zde 1,5

Kh- koeficient hodinové nerovnoměrnosti – zde 1,8

Qp- průměrná potřeba vody

Qm- maximální potřeba vody

Qp = A + B + C + D

Qm = Qp . kd

Počet obyvatel - 152 obyvatel
I. Potřeba pitné vody pro obyvatelstvo :
152 x 120 = 18 240 l.den-1 = 18,24 m3.den-1

II. Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost
152 x 30 = 4 560 l.den-1 = 4,56 m3.den-1

III. Potřeba pitné vody celková
Qp = 18,24 + 4,56 + 0 + 0 = 22,8 m3.den-1 = 0,26 l.s-1

Qm = Qp x kd = 0,26 x 1,5 = 0,4 l.s-1
Qh = Qm x kh = 0,4 x 1,8 = 0,72 l.s-1

Kanalizace
Obec Vidče má vybudovanou oddílnou kanalizační síť (realizace 2011 - 2012). Kanalizace je 
gravitační, napojena na ČOV Zašová. 
U splaškové kanalizace budou využity převážně stávající větve, na které bude napojena převážná 
část domů. Dále budou kanalizační řady protaženy v ulici severní a jižní obdobně jako vodovod. Z 
jižní ulice bude dále vedena větev po stráni nahoru k domům 8 a 13.   

Počet obyvatel 152
Výpočet vody pro obyvatelstvo
152 x 120 = 18 240 l.den-1 = 18,24 m3.den-1
celkem denní potřeba Qp = 18,24 m3.den-1 = 0,21 l.s-1
Do výpočtu se započítá 15% průsak netěsnosti spojů Qpr=0,03 l.s-1
Celkem Qp =0,21+0,03 = 0,24 l.s-1
Qmax = Qp x kh = 0,24 x 3,5 = 0,84 l.s-1
Qsplašk = 0,84 l.s-1 x 2 = 1,68 l.s-1

Pro PP DN 250 v min. sklonu 0,65% je průtok Qkap =107,5 l/s
Navržené potrubí pro splaškovou kanalizaci vyhovuje požadovaným průtokům.



Výpočet znečištění od 152 EO obyvatel :
BSK5  60 g/den.obyv.   9,12 kg/den
CHSK  120 g/den.obyv. 18,24 kg/den
Ncelk.  11 g/den.obyv.   1,67 kg/den
Pcelk  2,5 g/den.obyv. 0,38 kg/den

Odvod a likvidace dešťové vody bude v co největší míře prováděna na pozemcích. Bude jímána v 
záchytných nádržích. Následně bude voda využívána pro závlahu zahrad. Komunikace, pochozí 
plochy, parkovací místa zpevněné plochy vjezdů atd. budou umožňovat ve větší míře přímé 
vsakování do povrchu pomocí distanční dlažby , štěrkových zpevněných ploch, štěrkových trávníků 
atd. Dešťové vody které nebude možné likvidovat na místě budou odváděny stokami do recipientů 
do vodního toku Maretka nebo bezejmenných přítoků.

Zásobování elektrickou energií
Obec Vidče je zásobována elektrickou energií z venkovního vedení 22 kV č. 61 (směr Rožnov p. 
Radhoštěm - Vsetín), na které se napojují odbočky č. 61 ve směru Zubří a č. 104 ve směru Val. Bystřice. 
Tato vedení provozována jejich vlastníkem a dodavatelem elektrické energie ČEZ Distribuce, a.s. 
Pro zásobování zastavitelných ploch č. 16, 17 a stávající zástavby v lokalitě je navržena v ÚP 
nová trafostanice č. T11 o výkonu 250kVA. Umístěna bude na trase nově navržené hlavní ulice 
procházející řešeným územím. Napojení nové trafostanice T11 je řešeno zemním kabelovým 
vedením v plochách dopravní infrastruktury a veřejného prostranství. Nová distribuční síť 0,4 kV 
bude řešena kabelovým vedením 0,4 kV ve výkopu. Bude především napojena z nové trafostanice 
nebo posílených trafostanic umístěných na katastru obce Vidče.
Návrhová plocha č. 16 je dotčená stávajícím vedením 22kV a jejím ochranným pásmem. Vzhledem 
k navržené struktuře v území tato trasa výstavbu neovlivňuje.

Veřejné osvětlení
Vlastníkem a provozovatelem veřejného osvětlení v obci je obec Vidče. Nové veřejné osvětlení bude 
realizováno samostatnými svítidly uchycenými na stožárech propojených kabelovým vedením 0,4 
kV ve výkopu. Veřejné osvětlení nových ploch bude začleněno do sytému stávajícího veřejného 
osvětlení obce.

Plynovod
Stávající STL plynovodní síť o přetlaku do 300 kPa zahrnuje hlavní řad napojený z VTL/STL regulační 
stanice u obce Střítež. Nové větve budou napojeny ze stávajících STL příp. NTL plynovodů či větví 
navazujících na stávající rozvody. Rozšíření STL plynovodu je navrženo do všech nově navržených 
ulic. 
Trasy prodloužení STL plynovodů budou umístěny v plochách dopravní infrastruktury a veřejných 
prostranství.

Pro jeden RD je počítáno se spotřebou
Pro vaření  1,1 m3.hod-1 180 m3.rok-1
Pro ohřev TUV 1,2 m3.hod-1 500 m3.rok-1
Pro topení  1,1 m3.hod-1 3.500 m3.rok-1
Celková spotřeba pro 38 RD v území bude  158 240 m3.rok-1



B.3.5. Etapizace
Území je rozsáhlé a rozděleno mezi velké množství vlastníků. Jen stěží si lze představit realizaci 
zástavby v jedné etapě. K zastavování bude docházet postupně. Některé prvky bude třeba realizovat 
v po smysluplných celcích. 
Ve výkresu etapizace jsou graficky vyjádřeny pomyslné celky, které mají jistou návaznost z hlediska 
dopravní a technické infrastruktury, která je pro jejich realizaci podmiňující. Označení jednotlivých 
etap ve výkrese neznamená jejich nutné pořadí. Řazení je spíše podle složitosti, nikoliv časové 
souslednosti. 

Etapy A
Přímo navazující hranami pozemků na stávající komunikace.  
A01 – návrhový pozemek 2/1, který má přístup od silnice III. tř., je možné napojení na stávající inž. 
sítě. 
A02 - plochy přiléhající ke stávající severojižní komunikaci s přístupem k inž. sítím. 
A03 – plochy přiléhající k pravobřežní komunikaci u potoku Maretka. Bude nutné prodloužení větví 
inž. sítí podél komunikace.

Etapy B 
Pro realizaci těchto etap bude potřeba prodloužení stávajících komunikací, větví inž. sítí a vytvoření 
veřejného prostranství které přiléhá k těmto plochám.

Etapy C
Jedná se o pozemky a stavby na nich závislé na hlavní nové středové komunikaci, případně nové  
severojižní propojovací komunikaci. V požadavcích územního plánu je nevytvářet slepé řešení ulic. 
Hlavní ulice je navržena jako průjezdná oběma směry. Lze připustit obousměrnou průjezdnost 
pomocí severojižní kolmé propojovací ulice. Ovšem jako dočasné, nikoli konečné řešení. Střední 
část území lze takto realizovat po etapách. Pokud při etapovité výstavbě ulic nedojde ke konečnému  
průjezdnému propojení ulice, bude nutná realizace komunikace na konci s bočním úvraťovým 
obratištěm pro dvounápravové vozy, svoz komunálního odpadu, záchranné služby. V rámci etapy 
budou zbudovány také všechny navržené větve inž. sítí včetně VO v uličním profilu. Je nepřípustné 
při etapizaci vynechat některé prvky uličního profilu veřejného prostoru, například zeleň.

Jako ideální se ovšem stále jeví realizace celé vnitřní ulice v jedné etapě.
Graficky vyjádřeno ve výkrese etapizace. 

B.4. ZÁVĚR 
Při tvorbě územní studie se střetávaly dva úhly pohledu. Na jednu stranu efektivní využití místa 
dostatečně zahuštěnou zástavbou přinese negativní jevy. Vytvoření monofunkční zóny bydlení 
na okraji vsi. Vznikne jakási noclehárna pro obyvatele města Rožnova. Problém s dopravou a 
vylidňováním města Rožnova se navýší. Na druhou stranu vytvořením řídké zástavby podpoří další 
vykořisťování volné půdy a krajiny. Negativní jevy posledních dekád ohrožující udržitelný rozvoj 
měst a obcí.  
Majetkoprávní vztahy následně ovlivňují životaschopnost návrhu a jeho uvedení do reality. Návrh 
se proto snažil pracovat se záměry jednotlivých vlastníků, a výše zmíněnými problémy a riziky.  
Různorodé záměry majitelů ovlivnily urbanistickou strukturu, její hustotu a navržené kapacity. Díky 
tomu byla nalezena určitá rovnováha. 
Návrh struktury je doplněn o vhodnou síť veřejných prostranství s doprovodnou zelení, která 
společně se stavbami utváří vesnické měřítko.
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