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A. STAV

A1.

DģVODY PRO POěÍZENÍ STUDIE, ZADÁNÍ

Územní studie se poĜizuje z podnČtu obce Vyšní Lhoty podle ustanovení § 30 odst. 2 stavebního zákona þ.183/2006
Sb. PoĜízení územní studie je uloženo platným územním plánem, poĜizovatelem je Magistrát mČsta Frýdek-Místek,
odbor územního rozvoje a stavebního Ĝádu, oddČlení územního rozvoje. Studie bude po schválení a zaevidování do
evidence územnČ plánovací þinnosti sloužit jako podklad pro rozhodování v území, zejména pro povolování staveb dle
stavebního zákona.
Studie Ĝeší území zahrnující zastavitelnou plochu Z18 o celkové výmČĜe 4,97 ha urþené pro smíšené bydlení
v celkovém maximálním poþtu 18 rodinných domĤ.
Podkladem pro zpracování návrhu Ĝešení územní studie je písemné Zadání územní studie vydané pod þ.j. MMFM
121085/2013, spis.zn. MMFM_S 15058/2013/OÚRaSě/Van, ze dne 10.10.2013.

A2.

PODKLADY

Pro zpracování územní studie bylo kromČ písemného zadání použito tČchto podkladĤ:
Ɣ katastrální mapy Ĝešeného území vþetnČ nejbližšího okolí;
Ɣ aktualizace katastrální mapy podle zákresu v Katastru nemovitostí k prosinci 2013;
Ɣ údaje od správcĤ inženýrských sítí - existence se zákresem;
Ɣ územní plán obce Vyšní Lhoty, textová i grafická þást;
Ɣ záznam poĜizovatele z projednání územní studie ze dne 4.12.2013 na obecním úĜadČ ve Vyšních Lhotách;
Ɣ pĜipomínky vlastníkĤ pozemkĤ (pan Charvát, paní Kadrnková);
Ɣ stanovisko projektanta k pĜipomínkám vlastníkĤ;
Ɣ pracovní pokyny objednatele a poĜizovatele k dopracování území studie;
Ɣ stanoviska a vyjádĜení dotþených správních orgánĤ a organizací k návrhu Ĝešení;

A3.

VYMEZENÍ LOKALITY

ěešené území zahrnuje plochy celých pozemkĤ nebo jejich þástí v katastrálním území Vyšní Lhoty. Hranice
Ĝešeného území studie v plném rozsahu zahrnuje vymezení zastavitelné plochy Z18 dle územního plánu Vyšní Lhoty,
výkresu základního þlenČní území.
ěešené území se nachází v místní þásti Oblesky, z jihu a jihovýchodu je území vymezeno stávajícími
komunikacemi. Hranice Ĝešeného území je vyznaþena ve výkresové þásti.

A4.

CHARAKTERISTIKA ěEŠENÉHO ÚZEMÍ

ěešeným územím je mírnČ svažitá nezastavČná plocha o rozloze cca 5 ha. Výškové uspoĜádání Ĝešeného území je
patrné z vrstevnic zakreslených ve výkresové þásti, území se rozkládá pĜibližnČ mezi kótami cca 450 - 470 m n.m.
Lokalita je dopravnČ dostupná po místních nebo úþelových komunikacích, které probíhají po jižním a
jihovýchodním obvodu území a jsou o šíĜce okolo 3 až 3,5 m. V trase komunikace je vedena turistická stezka na vrch
Malá Prašivá (846 m n.m.). V území je volný prostor pro pĜípadné rozšíĜení pozemkĤ pro komunikace a pro zlepšení
technických parametrĤ vozovek, napĜíklad rozšíĜením jejich zpevnČné plochy.
V území není dobudována soustavná splašková kanalizace; splaškové vody jsou likvidovány vesmČs
v individuálních bezodtokových domovních þistírnách odpadních vod nebo v pĜepadových jímkách - septicích.
DešĢové vody jsou odvádČny þásteþnČ vsakovacími povrchovými pĜíkopy do nejbližší místní vodoteþe Hlisník.
Zþásti jsou srážkové vody odvádČny funkþními úseky melioraþního potrubí, které se v území dle informací vlastníkĤ
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dotþených pozemkĤ nacházejí.
Území je pro zástavbu rodinnými domy pĜitažlivé zejména z dĤvodu krásné polohy na jihozápadnČ orientovaných
svazích s krásnými výhledy do Beskyd, s velmi dobrou dostupností do pĜírody (turistická stezka na vrchol Malá
Prašivá, CHKO Beskydy). Jistou nevýhodou je relativnČ odlehlá poloha vzhledem k dostupnosti vyšší obþanské
vybavenosti a z toho vyplývající závislost na osobní nebo autobusové dopravČ.

A5.

STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ LOKALITY

ěešené území je nezastavČné, pozemky jsou využívány pĜevážnČ jako trvalý travní porost. V okolí Ĝešené lokality
se nacházejí samostatné rodinné domy v rozvolnČné zástavbČ.
V souladu s územním plánem je území urþeno pro bydlení smíšené - SB s hlavním využitím pro bydlení
v rodinných domech. Územním plánem jsou požadovány velikosti pozemkĤ pro stavbu samostatných rodinných domĤ
o výmČĜe cca 2 500 m2.

A6.

ZÁMċRY V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ

V území Ĝešené lokality jsou evidovány zámČry na výstavbu samostatných rodinných domĤ, zejména na pozemcích
již geometricky vydČlených pro pĜipravovanou zástavbu. Jedná se o tyto pozemky parcelních þísel v k.ú. Vyšní Lhoty:
1410/3, 1410/2, 1410/1, 1434/1 - pozemky, jejichž nižší výmČra je v souladu se Zadáním územní studie respektována,
pĜestože nedosahuje výmČry cca 2 500 m2.
O výstavbu bydlení je ve Vyšních Lhotách zájem díky relativnČ dobré dopravní dostupnosti a atraktivnímu pĜírodnČ
rekreaþnímu zázemí. Obec leží navíc v dostateþném odstupu od velkých hutních podnikĤ Ostravska, ale zároveĖ má
dobrou dopravní dostupnost k tČmto zdrojĤm pracovních pĜíležitostí.

A7.

ŠIRŠÍ VAZBY NA OKOLÍ

ěešená lokalita se rozkládá v místní þásti Oblesky v obci Vyšní Lhoty, ve vyšší poloze nad údolím Ĝeky Morávky.
Nad lokalitou se tyþí vrchol Malá Prašivá. NejsilnČjší dopravní vazby jsou na Frýdek - Místek.

A8.

STAV DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Informace o stavu stávající i navrhované dopravní a technické infrastruktury jsou pĜevzaty z platného územního
plánu. PĜi zpracování návrhu Ĝešení územní studie byly tyto údaje ovČĜeny a upĜesnČny u správcĤ inženýrských sítí
v rámci tzv. vyjádĜení o existenci.
Ve výkresech je zakreslen stav technické infrastruktury dle výše uvedených podkladĤ. Navrhované energetické a
vodohospodáĜské bilance vþetnČ návrhu napojení na inženýrské sítČ a urþení možných napojovacích bodĤ je
projednáno s dotþenými správci a správními orgány.
Popis stávající technické infrastruktury je popsán v pĜíslušných kapitolách v textové þásti návrhu (kapitoly B.).

A9.

ýISTOPIS ÚZEMNÍ STUDIE A JEHO POUŽITÍ

Návrh þistopisu územní studie je upraven dle oprávnČných požadavkĤ a pĜipomínek správcĤ a správních orgánĤ,
pĜiþemž alternativní "doþasná" technická Ĝešení (zejména pro likvidaci odpadních vod v domovních þi spoleþných
ýOV a pro zásobování pitnou vodou z domovních studní) jsou zámČrnČ pouze popsána v textu a nejsou zakreslena do
výkresu. PodobnČ "nezávaznČ" je tĜeba vnímat zákresy orientaþního umístČní staveb rodinných domĤ (þíslováno 1-18)
a návrhy možného dČlení stavebních parcel. Cílem bylo ponechat stavebníkĤm možnost volby dČlení pozemkĤ a
umísĢování rodinných domĤ na nich dle jejich vlastního uvážení, vždy však v rámci stanovených limitĤ využití území
uvedených v územním plánu a podrobnČji v této územní studii.
Studie bude po zaevidování do evidence územnČ plánovací þinnosti sloužit stavebnímu úĜadu spolu s územním
plánem jako podklad pro rozhodování v území a stane se výchozím podkladem pro povolování staveb (nejþastČji
územní Ĝízení o umístČní stavby, o dČlení pozemkĤ, územní souhlasy, ohlášení staveb, stavební povolení, a další).
PĜed samotnou realizací jednotlivých staveb, aĢ už se jedná o rodinné domy, zásobování vodou, odkanalizování,
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pĜíjezdové komunikace, apod. je vždy tĜeba zajistit projektovou dokumentaci stavby vþetnČ hydrogeologického
posouzení a prĤkazĤ, návrh je nutno vždy projednat s pĜíslušnými dotþenými správci a správními orgány. Stavební
úĜad by mČl pĜi povolování staveb na þástech plošnČ rozlehlých pozemkĤ jasnČ vydČlit oplocený pozemek stavby,
který pĜináleží k rodinnému domu, aby bylo možno pozdČji jasnČ stanovit rozsah zastavČného území.

B.

NÁVRH

B1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU
Hlavním cílem územní studie je zajištČní využitelnosti celé Ĝešené zastavitelné plochy urþené územním plánem
k bydlení. Pro dosažení tohoto cíle je stanoven koncepþní návrh hlavních tras veĜejných prostranství pro komunikace a
pro inženýrské sítČ a další podmínky upravující možnosti realizace obytné zástavby. UplatĖováním takto schváleného
návrhu Ĝešení územní studie v procesu povolování staveb bude zajištČna i v budoucnu možnost rozvoje zástavby nejen
na pozemcích pĜímo navazujících na stávající komunikace a sítČ, ale i na pozemcích, které jsou od stávající dopravní a
technické infrastruktury ve vČtší vzdálenosti, a které by mohly být pĜi nekoncepþním rozvoji zastavitelné špatnČ,
s velkými náklady nebo vĤbec.
Návrh Ĝešení je zpracován v souladu s územním plánem Vyšní Lhoty a v souladu se Zadáním územní studie.
Plochy veĜejných prostranství pro zeleĖ jsou navrženy vždy v návaznosti na plochy veĜejných prostranství pro
komunikace, a to v dostateþném rozsahu odpovídajícímu charakteru rozvolnČné zástavby Ĝešeného území. Výpoþtový
návrh veĜejných prostranství pro zeleĖ stanovený striktnČ podle požadavku vyhlášky by byl v tomto pĜípadČ neúþelný
a prakticky neudržovatelný. Plochy veĜejné zelenČ mají být urþeny pro denní pobyt - krátkodobou rekreaci obyvatel
nebo návštČvníkĤ lokality, veĜejná investice do vybavení tČchto veĜejných zelených ploch bude probíhat zĜejmČ
v souladu s tím, jaké priority si nastaví obec a jak rychle se podaĜí lokalitu "zabydlet" a naplnit novými domy.
Vzhledem ke stávající problematice veĜejných investic do zlepšení a do rozvoje technické infrastruktury pro
zajištČní zásobování pitnou vodou z vodovodu pro veĜejnou potĜebu nejen pro navrhované rodinné domy, ale i pro
stávající zástavbu a vzhledem k nedĤvČĜe v brzkou budoucnost realizace kanalizaþního Ĝadu pro odvedení splaškových
vod na centrální ýOV ve SviadnovČ, se jeví veĜejné investice do vybavení veĜejných ploch zelenČ až druhoĜadé.
Investice do dopravní infrastruktury se také nejeví jako prvoĜadé. Zásobování bude probíhat stále po stávajících
komunikacích a v úvahu pĜipadají spíše jen dílþí vylepšení problematických stavĤ. Ke komplexní rekonstukci
z veĜejných prostsĜedkĤ v celém prĤbČhu komunikace není prozatím dĤvod a dostavbou nČkolika rodinných domĤ se
tato situace asi nezmČní.
Z tohoto pohledu je nutno pĜedložený návrh Ĝešení chápat jako "cílový" stav, ke kterému nelze stavebníky ani obec
nijak "nutit" ihned anebo pĜed zahájením výstavby rodinných domĤ, ale ke kterému by mČlo být výhledovČ možné
dospČt i po nČkolika letech pozvolné výstavby rodinných domĤ za stávajících infrastrukturních podmínek.
Z hlediska povolování staveb je dĤležité nepĜipustit zejména "ucpání" nebo pĜerušení navržených tras pro dopravní
a technickou infrastrukturu, napĜ. nevhodnČ povolenou stavsbou rodinného domu, která by znemožnila budoucí
napojení sítí nebo dopravní obsluhy území.
Návrh Ĝešení dopravní a technické infrastruktury je ve studii proveden v hlavních zásadách respektujících
hospodárné Ĝešení, tedy v daných stávajících podmínkách jde o návrh cenovČ nejdostupnČjšího a ekologického
zpĤsobu, jakým lze zajistit všem navržeým stavebním pozemkĤm pĜíjezd k nemovitosti, zásobování pitnou vodou,
ekologické vytápČní a pĜípravu TUV, napojení na elektrickou soustavu NN a STL plynovodu; v neposlední ĜadČ se
jedná o zajištČní nezávadné likvidace splaškových vod v centrální þistírnČ odpadních vod, odvádČní pĜívalových vod
ze zpevnČných ploch komunikací šetrným zpĤsobem do zasakovacích pĜíkopĤ nebo oddílnou dešĢovou kanalizací do
blízké vodoteþe, pĜednostné zajištČní možnosti pro zasakování dešĢových vod v místČ spadu, tj. na dostateþnČ
rozlehlých pozemcích.
Studie stanovuje trasy dopravní a technické infrastrutury a možné napojovací body na stávající sítČ nebo na sítČ
navrhované územním plánem. Technické Ĝešení "doþasné" pro likvidaci splaškových vod v domovních ýOV nebo ve
spoleþné ýOV pro skupinku rodinných domĤ zámČrnČ studie nezobrazuje, aby nebylo zavádČjící, nebo aby nebylo
chápáno dogmaticky. StejnČ tak pro vodovod studie pĜipouští jiné možnosti zásobování než z prodlouženého veĜejného
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vodovodu, avšak za podmínek, které žadatelĤm stanoví stavební úĜad v následném povolovacím Ĝízení stavby

rodinného domu a pĜípojek.
Studie nemá za cíl stanovit, které z investic do technické infrastruktury a v jakém þasovém horizontu budou
podmiĖující pro výstavbu rodinných domĤ. PĜi povolování staveb v "doþasném provizorním režimu" s vlastními
domovními studnami a individuálními ýOVkami není možné jednoznaþnČ stanovit, od jakého poþtu nových rodinných
domĤ je již v provizorním režimu povolování staveb neúnosné a od kdy je již tedy opravdu nezbytnČ nutná veĜejná
investice do zlepšení a do rozvoje veĜejné infrastruktury.
Podrobné technické Ĝešení staveb pro rozšíĜení, úpravu a napojení komunikací a inženýrských sítí bude v dalších
projektových stupních respektovat oprávnČné podmínky dotþených správcĤ a správních orgánĤ, pĜípadnČ technické
podmínky staveništČ, které nejsou v dobČ zpracování této územní studie známy.
Hlavní zásady návrhu územní studie jsou uvedeny v textu v kapitole B2. "Hlavní podmínky pro využití území",
graficky jsou vyjádĜeny zákresem v Hlavním výkrese. Ostatní þásti návrhu územní studie vyjádĜené v dalších
výkresech a položkách legendy nebo popsané v dalších kapitolách textové zprávy, jsou smČrné a orientaþní a slouží
zejména pro potĜeby provedení bilancí a pro lepší orientaci v problematice Ĝešeného území, a dále také k prokázání
proveditelnosti návrhu Ĝešení v souladu s požadavky stavebního zákona þ.183/2006 Sb.v aktuálním znČní provádČcích
vyhlášek.
Z hlediska hospodárného nakládání s vodami je tĜeba v území dbát na trvalé zajištČní dostateþné nezpevnČné
plochy soukromých pozemkĤ schopných vsakování a zadržování dešĢové vody; nebezpeþné je zejména postupné
pĜibývání zpevnČných ploch v zahradách napĜ. výstavbou zahradních krbĤ, bazénĤ, hĜišĢ, garáží, pĜístĜeškĤ,
hospodáĜských budov, teras, chodníkĤ, vjzedĤ, apod. Všechny tyto stavby, které je možno ve vČtšinČ pĜípadĤ realizovat
bez ohlášení þi stavebního povolení, nesmí snížit vsakovací schopnost pozemku pod pĜípustnou míru (viz ustanovení
§21, odst.3, pís.a) vyhl.þ.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území). Vsakovací schopnosti pĜitom
závisejí na vlastnostech pĤdního podloží-složení zemin a na sklonu terénu; terénní spád je v Ĝešeném území až okolo
10 %, což není pro pĜirozené vsakování dešĢových vod pĜíznivé (vody pĜi pĜívalovém dešti nestaþí vsáknout a
relativnČ rychle odtékají po spádnici svahu).

B2. HLAVNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Hlavní podmínky pro využití území jsou vyjádĜeny graficky zákresem v Hlavním výkrese þ.1, a to v položkách
legendy v oddíle "Hlavní podmínky využití ploch". Jedná se o funkþní, plošné a prostorové podmínky pro využití
území:
Ɣ funkþní využití ploch:
- plochy bydlení (ve výkrese rĤžová barva s kódem B)
- plochy veĜejných prostranství komunikací vozidlových a pČších (ve výkrese bílá barva s kódem K)
- plochy veĜejných prostranství zelenČ (ve výkrese zelená barva s kódem Z)
Ɣ Prostorové vymezení ULIýNÍ A STAVEBNÍ ýÁRY urþuje umístČní všech staveb v plochách bydlení B, a to
vzhledem k plochám veĜejných prostranství K nebo Z, pĜípadnČ vzhledem k nezastavitelným vnitĜním þástem
stavebních pozemkĤ.
Uliþní a stavební þára vymezuje prostor v šíĜce 20 m pro umístČní staveb rodinných domĤ (RD), pĜípadnČ i dalších
souvisejících staveb, a to ve vzdálenosti nejblíže 6 m od hranice ploch veĜejných prostranství (tj. od pĜedpokládaného
prĤbČhu oplocení stavebních pozemkĤ).
Odstup staveb od ploch veĜejných prostranství v šíĜce 6 m slouží mimo jiné pro bezproblémové odstavení vozidla
na pozemku pĜed fasádou domu. Uliþní a stavební þáru je nutno repektovat rovnČž z dĤvodu zachování minimálních
rozhledĤ ve kĜižovatkách nebo ve smČrových obloucích na komunikacích, pro pĜedpokládanou návrhovou max.
rychlost motorových vozidel v dopravním režimu obytná zóna.
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Zachování výhledĤ do krajiny, omezení ve zĜizování oplocení
Stavbu rodinného domu i stavby vedlejších staveb doplĖujících hlavní funkci bydlení je pĜípustné umísĢovat na
stavebním pozemku v pruhu o šíĜce 20 m vymezeném podél ploch veĜejných prostranství s komunikacemi a veĜejnou
zelení. Ve východní þásti lokality podél stávající turistické trasy ve smČru na vrchol Prašivá je pro zachování
hodnotných výhledĤ do krajiny rozšíĜen odstup uliþní a stavební þáry od hranice vymezeného veĜejného prostsranství
z bČžných 6 m na 17 m (resp. 14 m). Spolu s tímto opatĜením je omezena výška plného (neprĤhledného) oplocení
stavebních pozemkĤ pĜiléhajících k této komunikace na max. 1,4 m nad terén (pozemky oznaþené þísly 3,5,6,11);
vyšší oplocení je pĜípustné pouze v pĜípadČ, že neomezí možnost výhledu z turistické trasy smČrem do krajiny
západním a jihozápadním smČrem (napĜíklad pĜi umístČní oplocení na nižší terénní kótČ stavebního pozemku, pĜi
použití hrázdČného nebo tyþového oplocení umožĖujícího prĤhledy, apod.).
Pro zachování zmínČných výhledĤ do krajiny z turistické trasy jsou na pozemcích oznaþených þísly 3,5,6,11 omezeny i
možnosti výsadby živých plotĤ; nepĜípustné jsou jehliþnaté (trvale zelené, neprĤhledné) "hradby" vyšší, než 1,4 m.
ZĜizovat listnaté a þásteþnČ prĤhledné volnČ rostoucí živé ploty je pĜípustné pouze za podmínky, že budou pravidelnČ
udržovány stĜihem a trvale v dlouhém úseku neomezí možnost výhledu z turistické trasy smČrem do krajiny západním
a jihozápadním smČrem.
Možnost individuálních výsadeb jednotlivých stromových vysokorostoucích dĜevin není na stavebních pozemcích v zahradách rodinných domĤ - tímto opatĜením omezena, jelikož bodové výškové dominanty ve výhledech do krajiny
nepĜekážejí. Omezení platí jen na prĤbČžné pĜekážky dálkových výhledĤ, tj. vyšší pohledovou hradbu tvoĜenou
stavebním nebo rostlinným oplocením.
Obdobná omezení pro zĜizování oplocení jsou stanovena i z hlediska bezpeþnosti dopravy pĜi provozu na místních
komunikacích (rozhledy) - viz kapitola B5.
PĜi oplocování pozemkĤ je tĜeba vždy pĜihlížet k ustanovení platného územního plánu Vyšní Lhoty, kde v þásti I. kap.
f) pro všechny plochy s rozdílným zpĤsobem využití platí, že "oplocení pozemkĤ musí být ve všech plochách
umisĢováno v takové vzdálenosti od veĜejných komunikací, aby nebyla znemožnČna údržba komunikací, bezpeþný
prĤjezd po komunikacích a aby bylo ve veĜejném prostoru "mezi ploty" umožnČno vedení sítí technické infrastruktury.
Zachování nezastavČných þástí zahrad
Ve vnitĜní þásti nejvČtší vymezené plochy pro bydlení B (plocha obsahující pozemky s þísly 1-3, 5-10) má
respektování stavební þáry dĤležitý význam zejména pro pohodu rodinného bydlení, pro zachování soukromí, pro
zajištČní prostorové kvality zahrad, v neposlední ĜadČ i pro omezení nežádoucího stínČní pozemkĤ sousedními
stavbami. Repektování stavební þáry je pro stavebníky závazné i pĜi jiném dČlení stavebních pozemkĤ, než které je
zaktesleno ve výkrese. Návrh stavební þáry je jedním z opatĜení, které má zamezit umísĢování staveb doprostĜed této
nejvČtší plochy pro bydlení, þímž by mohlo dojít k omezení využitelnosti lokality pro další obytnou zástavbu v
navrhovaném rozsahu.
PodobnČ je vnitĜní stavební þára stanovena i na dalších zastavitelných plochách bydlení B vČtšího rozsahu (pozemky
s þísly 11-16). Zde je stavební þárou rovnČž vymezena plocha pro umísĢování staveb v pruhu šíĜky 20m podél
veĜejného prostranství pro komunikace a inženýrské sítČ. Tímto opatĜením je mimo jiné také dosaženo snížení nákladĤ
na soukromé investice do dopravní a technické infrastruktury - domovní pĜípojky a pĜíjezdy k nemovitostem jsou
kratší, než pĜi umísĢování staveb ve vČtší vzdálenosti od navržených veĜejných prostranství s komunikacemi.
U plochy bydlení s pozemky þíslo 17,18 vymezuje uliþní a stavební þára možnost umístČní stavby rodinného domu
v souvislosti s limity využití pozemku danými ochranným pásmem lesa (ve vzdálenosti 50 m od hranice lesního
pozemku) a potenciální svahové deformace. Tyto limity omezují využitelnost plochy pro bydlení, proto jsou þásti
vymezených stavebních pozemkĤ zasahujících do limitĤ navrženy k využití pouze jako zahrady bez možnosti
umísĢování staveb.
U nejmenší samostatné plochy pro bydlení (pozemek oznaþen þ. 4) není stavební a uliþní þára stanovena, jelikož
stavbou nejsou ohroženy hodnotné výhledy do krajiny, není ohrožena využitelnost okolních stavebních pozemkĤ.
Ɣ Stanovení maximálního nebo minimálního indexu zastavČní nebo stanovení min. a max. VÝMċRY POZEMKģ pro
rodinné domy není ve studii samostatnČ navrhováno. Pro povolování staveb byl shledán jako dostateþný indikátor údaj
územního plánu stanovující výmČru 2 500 m2 jako optimální velikost pozemku pro stavbu rodinného domu
v zastavitelené ploše Z18 (s vyjímkami pro stávající již vydČlené pozemky zmínČné v Zadání, ve studii jsou tyto
pozemky oznaþeny þísly 1-4).
Maximální poþet samostatných rodinných domĤ je územním plánem stanoven na max. 18 RD (ve výkrese jsou
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navržené stavební parcely oþíslovány poĜadovým þíslem od 1 do 18 jako prĤkaz proveditelnosti Ĝešení dle územního
plánu). Toto navržené dČlení stavebních pozemkĤ a umístČní staveb rodinných domĤ však studie nestanovuje jako
závazné, stavebník mĤže navrhnout vlastní dČlení a umístČní vyhovující výše uvedeným podmínkám.
Ɣ Stanovení maximální pĜípustné VÝŠKY ZÁSTAVBY v plochách bydlení B odpovídá ustanovení §2, pís.a), bod 2,
vyhlášky þ. 501/2006 Sb., tj. max. poþet podlaží je dán takto: sklep + 2 nadzemní podlaží + obytné podkroví jako
vestavba do sklonité stĜechy (ve výkrese není výška zástavby znaþena, platí pro všechny plochy bydlení B);

B3. DOPLĕUJÍCÍ ýÁST NÁVRHU, SOULAD SE STAVEBNÍM ZÁKONEM
Využití ploch je v návrhu územní studie vymezeno v souladu se zákonem þ.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním Ĝádu (stavební zákon) a vyhl.þ.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále jen
vyhl.), a to takto:

z Plochy bydlení (B) splĖují požadavky na vymezování ploch, pozemkĤ a umísĢování staveb na nich,
zejména pak požadavky na:

-stavbu rodinného domu (viz ustanovení §2, pís.a), bod 2., vyhl.)
-umístČní odstavných a parkovacích stání pro úþel využití pozemku a užívání staveb na nČm umístČných (viz
ustanovení §20, odst. 5, pís. a) vyhl.)
-nakládání s odpady a odpadními vodami, které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na
nČm umístČných (viz ustanovení §20, odst. 5, pís. b) vyhl.)
-vsakování a odvádČní dešĢových vod ze zastavČných a zpevnČných ploch (viz ustanovení §21, odst.3, pís.a),
a dále §20, odst.5, pís.c), bod 1. a 2. vyhl.)
-vzájemné odstupy staveb (viz ustanovení §25, vyhl.)
Výstavbu v plochách bydlení omezují limity využití území dané návrhem uliþní a stavební þáry, max. výšky
zástavby, druhu a výšky oplocení.
z Podmínky upravující umístČní staveb rodinných domĤ a pozemkĤ pro nČ v plochách bydlení (B) jsou
znázornČny a okótovány ve výkrese nebo popsány dále v textu.
ULIýNÍ A STAVEBNÍ ýÁRA slouží k regulaci umístČní hlavní stavby na pozemcích bydlení v jejich uliþní
i v zahradní þásti. Minimální vzdálenost hlavní fasády od veĜejného prostranství je stanovena na 6 m; šíĜka
pruhu pro stavbu je 20 m, takže maximální vzdálenost zadní fasády od veĜejného prostranství je 26 m.
DoplĖkové stavby nejsou regulovány za pĜedpokladu, že nebudou vyšší, než jedno nadzemní podlaží (pĜi
obvyklé výšce podlaží), a že nebudou sloužit k trvalému pobytu osob nebo k þinnostem narušujícím pohodu
bydlení.
Hlavní stavbou se zde rozumí samostatný rodinný dĤm vþetnČ garáže nebo pĜístĜešku pro osobní automobil
vþetnČ dalších staveb souvisejících s rodinným domem provoznČ nebo stavebnČ.
DoplĖkovými stavbami se zde rozumí samostatné drobné objekty napĜ. zahradní architektura, altán,
venkovní krb, pĜístĜešek pro grilování a další stavby, které lze realizovat na pozemcích rodinných domĤ.
UmístČní tČchto staveb není þarami regulováno, jelikož se pĜedpokládá, že se nejedná o objekty urþené
k trvalému pobytu osob, a že jejich výška nepĜekroþí jedno nadzemní podlaží, proto nehrozí nežádoucí
narušení soukromí a pohody bydlení na sousedních pozemcích k bydlení.
Uliþní a stavební þára respektuje základní rozhledová pole v kĜižovatkách pĜi uvažované maximální
návrhové rychlosti do 20 km/hod, v souladu s dopravním režimem "obytná zóna".

z Stanovení maximální výšky zástavby v návrhových plochách bydlení je provedeno stanovením maximálního

poþtu podlaží, a to S+2+P: S (max. jedno sklepní podzemní podlaží) + 2 (max. 2 nadzemní podlaží) + P (max.
jedno podkroví vestavČné do sklonité stĜechy). Tato regulace odpovídá ustanovení §2, pís.a), bod 2, vyhlášky
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þ.501/2006 Sb.
NepĜípustné je rovnČž zĜizování vysokých, neprĤhledných plotových výplní omezujících výhledy z veĜejných
prostranství do krajiny, zejména podél trasy turistické stezky na vrcho Prašivá - podrobnČji viz kap. B2.

z Minimální, maximální, optimální výmČra stavebního pozemku pro rodinný dĤm není stanovena. SmČrná

velikost zastavČné plochy RD je stanovena na 150 m2 v souladu s §104, odst.2, pís.a), zákona þ.183/2006 Sb.
(Stavební zákon); do smČrné velikosti zastavČné plochy RD je zapoþtena pouze zastavČná plocha rodinného
domu, nejsou zde zapoþteny napĜ. zastavČné plochy samostatných garáží, pĜístĜeškĤ, zpevnČná plocha vjezdĤ,
chodníkĤ, venkovních krbĤ, bazénĤ, apod.; tyto ostatní stavby je možno budovat v pĜimČĜeném rozsahu
sluþitelném se stanoveným funkþním využitím ploch bydlení, se zajištČním úþinného zadržení dešĢových vod
na vlastním pozemku a s jejich bezpeþným pomalým vsakováním a postupným odvádČním do nejbližší
vodoteþe - potoka Hlisníku.

z Plochy veĜejných prostranství pro komunikace (K) jsou urþeny pĜedevším k umístČní zpevnČných ploch
sloužících dopravní obsluze území (vozidlových a pČších komunikací, veĜejných parkovišĢ s vyznaþenými
místy pro parkování pro návštČvníky území). Pozemky pro komunikace respektují požadavky na minimální
parametry veĜejných prostranství, ve výkrese jsou udány kótami v metrech; min. šíĜka prostranství pĜi
obousmČrném vozidlovém provozu je dle vyhlášky þ.501/2006 Sb., ustanovení §22, odst.2, minimálnČ 8m.
PĜi oplocování pozemkĤ je tĜeba vždy pĜihlížet k ustanovení platného územního plánu Vyšní Lhoty, kde v þásti
I. kap. f) pro všechny plochy s rozdílným zpĤsobem využití platí, že "oplocení pozemkĤ musí být ve všech
plochách umisĢováno v takové vzdálenosti od veĜejných komunikací, aby nebyla znemožnČna údržba
komunikací, bezpeþný prĤjezd po komunikacích a aby bylo ve veĜejném prostoru "mezi ploty" umožnČno
vedení sítí technické infrastruktury.
V plochách K je pĜípustné umísĢování následujících staveb:
-obousmČrné vozidlové komunikace s šíĜkou zpevnČné plochy mezi obrubníky v rozmezí 4,5 - 5 m (dle
požadavku správce komunikací),
-samostatné pČší chodníky a pČší prostranství, je-li jejich zĜizování považováno za úþelné (vzhledem
k pĜedpokládanému nízkému dopravnímu zatížení není zĜizování samostatných chodníkĤ ve studii
navrhováno, chodci se budou pohybovat po vozidlové komunikaci v rámci spoleþného dopravního prostoru
v režimu obytné zóny),
-veĜejná parkovací stání pro návštČvníky lokality (jejich vybudování a oznaþení dopravním znaþením je
podmínkou pro zĜízení dopravního režimu obytné zóny, ve které nelze parkovat jinde než na vyznaþených
parkovacích místech),
-veĜejná stanovištČ nádob k odkládání tĜídČného nebo objemného odpadu (vzhledem k postupné realizaci
zástavby nelze pĜedem stanovit nejvhodnČjší stanovištČ pro umístČní sbČrových nádob na ukládání
komunálního odpadu, místo je možno zĜídit v rámci ploch veĜejných prostranství pro komunikakce),
-vstupy a sjezdy na pozemky (budou stanoveny dle požadavkĤ jednotlivých stavebníkĤ rodinných domĤ).
NezpevnČné plochy veĜejných prostranství pro komunikace budou zatravnČny a budou sloužit zejména
k umístČní podzemních tras kabelových pĜípadnČ i trubních vedení, jako dopravní-ochranná zeleĖ, jako plocha
pro shrnování snČhu pĜi zimní údržbČ komunikací. Na hranicích takto vymezených ploch veĜejných
prostranství se pĜedpokládá umístČní oplocení stavebních pozemkĤ, což pĜi šíĜce komunikace uvažované
v rozmezí 4,5 - 5 m pĜedstavuje nezpevnČný pás v šíĜce 1,5 - 1,75 m po obou stranách komunikace. Tento
prostor je dostateþný pro oboustranné odhrnování snČhu pĜi zimní údržbČ; v pĜípadČ potĜeby je slouþením
nezpevnČných pásĤ možno získat pruh o šíĜce 3 - 3,5 m využitelný pro zĜízení kontejnerového stanovištČ nebo
znaþeného parkovacího stání v poþtu max. 3 míst pro návštČvníky lokality.
z Uvažovaným dopravním režimem je vzhledem k obytnému charakteru zástavby tzv. "obytná zóna" se
spoleþným dopravním prostorem pro pČší, cyklisty a motoristy, s provozem dle pravidel silniþního provozuviz kapitola Dopravní infrastruktura. Provoz v obytné zónČ je omezen max. rychlostí 20 m/hod, parkování je
možné pouze na vyznaþených místech, vyžaduje se vzájemný respekt všech úþastníkĤ dopravního provozu.
Navržená veĜejná prostranství pro komunikace zajistí mimo jiné:
-vymezení veĜejných prostranství pro dopravní infrastrukturu (viz ustanovení §22, odst.2, vyhl.)
-bezproblémovou obsluhu ploch pro bydlení v rodinných domech, snadnou údržbu komunikací v zimním
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období (dostateþná šíĜka po stranách komunikací mezi oplocením stavebních parcel na odhrnutý sníh, prostor
pro prĤjezd vozidel zimní údržby, svozové vozidlo pro komunální odpad, stČhování, apod.)
-bezpeþný pohyb chodcĤ ve spoleþném dopravním prostoru "obytné zóny"

z Plochy veĜejných prostranství zelenČ (Z) jsou navrženy v návaznosti na veĜejná prostranství

s komunikacemi (K) zajišĢujícími dopravní obsluhu Ĝešeného území. Plocha navržených veĜejných
prostranství zelenČ má celkovou výmČru cca 655m2. Plocha je navržena v podstatČ jako rozšíĜení zeleného
pruhu dopravní zelenČ o 4 m ( resp. 3 m v severní þásti vzhledem k uspoĜádání pozemkĤ) podél obslužné
komunikace procházející ve stopČ stávající turistické trasy vedoucí na vrchol Prašivé. Plocha veĜejné zelenČ je
v tomto pĜípadČ urþena zejména k rozšíĜení travnaté zelenČ podél komunikace-turistické trasy a k vybavení
vhodným mobiliáĜem a stavbami drobné architektury v krajinČ (urþenými napĜ. pro venkovní stolování,
turistická odpoþívka, pĜístĜešek pro posezení, apod.).

Vzhledem ke svažitosti terénu, k nesnadné údržbČ veĜejné zelenČ ve svahu (kosení) a k širokým možnostem
využití rozlehlých okolních nezastavČných a pĜírodních ploch se zde nejeví jako pĜíliš vhodné vymezování
vČtších prostranství pro veĜejnou zeleĖ nebo pro zĜizování dČtských hĜišt a pískovišĢ. Vyhláškou požadovaná
výmČra plochy veĜejné zelenČ 0,2485 ha odvozená z velikosti zastavitelné plochy Z18 = 4,97 ha je v tomto
konkrétním pĜípadČ pĜíliš naddimenzovaná a z hlediska praktické využitelnosti a údržby nezdĤvodnitelná.
Proto je veĜejná zeleĖ navržena pouze v prakticky využitelném rozsahu asi 3,8 x menší plochy o výmČĜe
0,0655 ha se zamČĜením na vybavenost prvky drobné architektury urþené pro sezónní pČší turistiku.
Pro zachování atraktivních výhledĤ do krajiny v podhĤĜí Prašivé je nevhodné vysazovat v ploše veĜejné zelenČ
Z vyšší keĜovou a stromovou zeleĖ nebo nechat vyrĤst náletové dĜeviny; pĜípustná je pouze nízká keĜová
zeleĖ udržovaná pravidelným stĜíhem napĜ. pro pĜírodní oddČlení venkovních odpoþívek od soukromých
zahrad (pĜírodní forma volnČ rostoucího živého plotu). NepĜípustné v plochách Z je rovnČž zĜizování
vysokých, neprĤhledných plotových výplní trvale omezujících výhledy z veĜejných prostranství do krajiny.

B4. SOUHRNNÉ SMċRNÉ A BILANýNÍ ÚDAJE
-návrhový poþet samostatných rodinných domĤ

= 18 RD

-bilanþní zastavČná plocha rodinného domu

= 150 m2

-bilanþní poþet bytĤ v domČ
-návrhový poþet bytĤ
-prĤmČrný poþet obyvatel na byt
-návrhový poþet obyvatel

= 1 byt/RD
= 18 bytĤ
= 3,0 obyvatel/byt
= 54 obyvatel

-optimální velikost pozemkĤ pro stavbu rodinného domu
-pĜípustná velikost pozemkĤ pro stavbu rodinného domu

= 2 500 m2
= dle Zadání pozemky parc.þ. 1410/1,2,3, 1434/1

-min. potĜeba odstavných stání pro vozidla obyvatel území
-potĜeba parkovacích stání pro vozidla návštČvníkĤ území

= 18 stání ( tj. min. 1 stání na 1 byt)
= 3 stání (tj. min. 1 stání na každých 20 obyvatel)

-optimální šíĜka obousmČrné dvoupruhové komunikace
-návrhová šíĜka veĜejného prostranství pro komunikace
-šíĜka veĜejného prostranství pro veĜejnou zeleĖ
-odstup uliþní a stavební þáry od hranice veĜejného prostranství
-šíĜka prostoru pro umísĢování staveb na pozemcích bydlení

= 4,5-5,0 m (dle požadavkĤ správce komunikací)
= 8 m (dle §22, odst.2, vyhl.þ.501/2006 Sb.)
= 4 m (resp. 3 m v severní þásti lokality)
= bČžnČ 6 m (17 m, resp. 14 m pro ochranu výhledĤ)
= min. 20 m (až 23 m)

-dopravní režim
-max. povolená rychlost motorových vozidel
-parkování ve veĜejných prostranstvích
-pohyb chodcĤ

= obytná zóna (spoleþný dopravní prostor)
= 20 km/hod (obytná zóna)
= jen na vyznaþených parkovištích
= po komunikacích "obytné zóny"

-vhodná/možná místa napojení na stáv.inženýrské sítČ
= vyznaþeno ve výkrese infrastruktury
-omezení oplocení a výsadeb
= v souvislosti s rozhledy v kĜižovatkách a smČrových obloucích,
= v souvislosti s výhledy do krajiny z turistické trasy na Prašivou,
= v souvislosti s provozem a s údržbou na komunikacích;
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B5. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
B5.1. ŠIRŠÍ VZTAHY, VAZBA NA ÚZEMNÍ PLÁN
Územím Vyšních Lhot procházejí dvČ silnice III. tĜídy. Ve smČru sever-jih jde o silnici III/4774 Dobrá - Pražmo Morávka, která zabezpeþuje spojení s nejbližšími centry osídlení, silnicí R48, každodenní dopravu obþanĤ za
pracovními pĜíležitostmi ve smČru - Dobrá, Frýdek-Místek, Ostrava, ale i TĜinec a ýeský TČšín. Z této silnice se
v severní þásti obce odpojuje silnice III/04821 Vojkovice - Dobratice - Vyšní Lhoty, která slouží pĜedevším ke spojení
Vyšních Lhot s Dobraticemi. Tyto komunikace zajišĢují dopravní napojení obce v rámci regionu.
Samotný pĜíjezd do lokality je zajištČn prostĜednictvím místní komunikace vedoucí ze silnice III/4774 do lokality
Oblesky a z ní odboþující MK podél zastavitelné plochy Z18; stávající komunikace mají pomČrnČ složité výškové a
smČrové pomČry. Rozvoj zástavby v území dosud probíhal spíše nekoncepþnČ s využitím stávajících cest
s nedostateþnými parametry, což by pĜi dalším rozvoji zástavby mohlo zapĜíþinit vznik závažných dopravních závad
(slepé vČtve komunikací, úzké prĤjezdy, ohrožení bezpeþnosti chodcĤ, provádČní zimní údržby apod.). Tato studie
proto Ĝeší mimo jiné také návrhy tras dostateþnČ dimenzovaných veĜejných prostranství pro komunikace, které zajistí
bezpeþnou dopravní obsluhu novČ navrhovaných ploch.
Územní plán požaduje, aby místní komunikace obsluhující pouze obytné území o délce do 300 m byly pĜevedeny
do kategorie obytných zón se smíšeným provozem motorové a pČší dopravy. Pro komunikace zabezpeþující dopravní
zpĜístupnČní jednotlivých objektĤ a pozemkĤ v Ĝešeném území s šíĜkou nad 4,5 m není v souladu s územním plánem
nutné doplĖovat výhybny. Nenavrhují se slepé komunikace s délkou nad 80 m vyžadující obratištČ.
Platný územní plán podmíĖuje další zástavbu rekonstrukcí stávajících místních komunikací a výstavbou
nových MK nezbytných k zajištČní dopravního zásobování lokality. Vzhledem k postupnému zastavování území
rodinnými domy a k možnosti mírného navýšení poþtu rodinných domĤ na stávající (nerekonstruované)
komunikace je ponecháno na rozhodnutí pĜíslušného stavebního úĜadu, od jakého stupnČ nového zastavČní
lokality bude považovat územním plánem navržené investice do rekonstrukce a výstavby veĜejné dopravní (a
technické) infrastruktury za podmíĖující pro povolení další výstavby bydlení.

B5.2. VOZIDLOVÉ KOMUNIKACE
Veškeré navržené obslužné komunikace uvnitĜ Ĝešeného území jsou situovány výhradnČ v plochách veĜejných
prostranství komunikací (K) urþených pro vozidlový a pČší provoz. Komunikace jsou uvažovány jako místní, kdy
správcem místních komunikcí je obec zajišĢující mimo jiné zimní údržbu, opravy povrchu, osvČtlení, apod.
Hranice veĜejných prostranství je ve výkrese vyznaþena þarou, minimální šíĜky veĜejných prostranství pro
komunikace jsou dány kotami, vČtšinou o min. šíĜce 8 m. PĜi oplocování pozemkĤ je tĜeba vždy pĜihlížet k ustanovení
platného územního plánu Vyšní Lhoty, kde v þásti I. kap. f) pro všechny plochy s rozdílným zpĤsobem využití platí, že
"oplocení pozemkĤ musí být ve všech plochách umisĢováno v takové vzdálenosti od veĜejných komunikací, aby
nebyla znemožnČna údržba komunikací, bezpeþný prĤjezd po komunikacích a aby bylo ve veĜejném prostoru "mezi
ploty" umožnČno vedení sítí technické infrastruktury.
Hranice zpevnČných ploch komunikací je ve výkrese vyznaþena þarou, minimální šíĜky komunikací jsou udány
kotami o min. šíĜce 5 m, pĜiþemž skuteþná šíĜka komunikací bude stanovena dle požadavkĤ budoucího správce
komunikací. ŠíĜka mĤže být vzhledem k pĜedpokládanému relativnČ nízkému dopravnímu zatížení stanovena
v rozmezí 4,5-5 m s tím, že pĜi šíĜce 4,5 m bude nutno navrhnou na vhodných (rovných a pĜehledných) úsecích
výhýbny.
V pĜípadech, kdy je návrh komunikací a veĜejných prostranství omezeno pĜekážkou, aĢ již v podobČ stávajících
pozemkĤ, oplocení, staveb, vlastnických vztahĤ, apod., je tĜeba v pĜípadČ, že by omezující pĜekážka pominula,
skuteþné Ĝešení veĜejných prostranství patĜiþnČ pĜizpĤsobit.
PáteĜní obslužná vozidlová komunikace Ĝešeného území je navržena ve stopČ stávající místní komunikace vedoucí
po jižním, východním a západním obvodu lokality, zajišĢuje obsluhu pozemkĤ oþíslovaným v územní studii þísly 1-6,
9-11, 15-17. DoplĖková obslužná vozidlová komunikace je navržena jako spojnice páteĜní komunikace ve smČru
severovýchod - jihozápad, zajišĢuje obsluhu pozemkĤ oþíslovaným v územní studii þísly 7-8, 12-14, 18. Vzhledem
k tomu, že navržené dČlení pozemkĤ je ve studii navrženo pouze jako smČrné a stavební pozemky mohou být dČleny
jinak, nemusí být pro obsluhu jmenovaných pozemkĤ vybudování navržené doplĖkové obslužné vozidlové
komunikace pro výstavbu považováno za podmiĖující.
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VeĜejné prostranství pro páteĜní i doplĖkovou obslužnou komunikaci je navrženo v šíĜce min. 8 m. Toto rozšíĜení
veĜejného prostranství bude potĜebné zejména pro uložení zásobovacích ĜadĤ technické infrastruktury pro veĜejnou
potĜebu, a to pitné vody a splaškové kanalizace, které budou v urþité fázi další výstavby shledány vodoprávním
úĜadem jako podmiĖující pro výstavbu.
Samotná vozovka je navržena tak, aby zajistila bezpeþné míjení protijedoucích vozidel a pohodlnou zimní údržbushrnování snČhu. Všechny komunikace jsou navrženy jako dvoupruhové obousmČrné, pĜedpokládaná šíĜka zpevnČné
plochy vozovky mezi obrubníky je uvažována maximálnČ 5 m. V každém pĜípadČ je vhodné zajistit u nových þi
renovovaných komunikací dostateþnou šíĜku vČtší než 4,5 m tak, aby nemusely být budovány výhybny. PolomČry
otáþení u smČrových obloukĤ je vhodné pĜizpĤsobit konkrétním rozmČrĤm vozidel údržby, které obec používá pro
zajištČní svozu komunálního odpadu, odklízení snČhu, apod. PĜesné parametry zpevnČné plochy vozovky urþí závaznČ
v dalších stupních projektové dokumentace projektant-specialista spoleþnČ s obcí jakožto budoucím správcem
místních komunikací zajišĢujícím jejich správu, zimní údržbu, osvČtlení, apod. Další podmínky na návrh konstrukcí
komunikací, napĜ. v místech kĜížení s podzemními trasami inženýrských sítí, stanoví ve svých vyjádĜeních pĜíslušní
správci.

a) DOPRAVNÍ REŽIM "OBYTNÁ ZÓNA"
Stávající dopravní režim na okolních komunikacích v nejbližším okolí území je omezen maximální dovolenou
rychlostí v zastavČném území obce, tj. max. 50 km/hod.
Pro obsluhu Ĝešeného území je navržen dopravní režim "obytné zóny", tj. místní komunikace zklidnČné, tĜídy D1,
s max. rychlostí jízdy motorových vozidel 20 km/hod. Typicky rezidenþní charakter území je vhodný pro návrh
dopravního režimu "obytná zóna" s užíváním spoleþného dopravního prostoru chodci, cyklisty, motoristy, hrajícími si
dČtmi, s parkováním pouze na vyznaþených místech, atd.
ŠíĜka zpevnČné plochy komunikací obytné zóny bude v min. rozmezí 4,5 - 5 m mezi obrubníky, podle požadavku
budoucího vlastníka - správce komunikace. PĜíþné prahy na všech navržených vjezdech do obytné zóny budou
provedeny jako stavební (nikoliv montované) v délce min. 3 m optimálnČ až 4 m tak, aby pĜi nájezdu osobního
automobilu na pĜíþný práh nevznikal nežádoucí zvýšený hluk z dopravy. PĜesné umístČní prahĤ bude stanoveno podle
rozsahu obytné zóny v dalším stupni zpracování projektové dokumentace.
Vjezdy do obytné zóny budou patĜiþnČ osvČtleny (napĜ. osvČtlení "zebra") a oznaþeny pĜíslušnou svislou dopravní
znaþkou IP26a-b. Parkovací místa v obytné zónČ v poþtu max. 3 míst budou vyznaþena vodorovným a svislým
dopravním znaþením, parkování mimo takto vyznaþená parkovištČ není v obytné zónČ pĜípustné.

b) ROZHLEDY NA KěIŽOVATKÁCH
Na kĜižovatkách obytné zóny budou respektovány rozhledové trojúhelníky dle platné normy pro stanovenou
maximální návrhovou rychlost motorových vozidel. Návrhová rychlost pro obytnou zónu je stanovena max. 20
km/hod. Navržené þáry vymezující umístČní oplocení stavebních pozemkĤ a umístČní staveb rodinných domĤ na
pozemcích jsou navrženy s ohledem na zajištČní rozhledĤ v kĜižovatkách obytných ulic pro návrhovou rychlost max.
20 km/hod.
V pĜípadČ, kdy do nároží kĜižovatek zasahuje stávající stavební pozemek, je potĜeba stanovit použití takového
materiálu oplocení, aby plotová výplĖ nepĜekážela v rozhledu do kĜižovatky (je tĜeba zajistit trvalou prĤhlednost
plotové výplnČ, napĜ. drátČné pletivo bez porostu zelenČ, tyþový plot s mezerami zajišĢujícími výhled, atp.).
Na kĜižovatkách obytných ulic s ostatními komunikacemi s vyšší návrhovou rychlostí (50 km/hod) musí být
respektovány dostateþné rozhledy dle normových požadavkĤ - rozhledové trojúhelníky budou vymezeny v dalším
stupni projektové dokumentace. V nezbytném pĜípadČ mohou být pro omezení rizika zvýšené dopravní nehodovosti na
výjezdu z území obytné zóny umístČny dopravní znaþky "Stop, dej pĜednost v jízdČ".

c) LIKVIDACE DEŠġOVÝCH VOD Z KOMUNIKACÍ
DešĢové vody z veĜejných prostranství - ze zpevnČných ploch komunikací - budou vsakovány zatravnČnými
povrchovými pĜíkopy podél komunikací; v odĤvodnČných pĜípadech bude odvodnČní komunikací provádČno uliþními
vpustČmi do oddílného kanalizaþního potrubí. PĜebytky vody budou odvádČny do nejbližší vodoteþe, tj. do potoka
Hlisníku.
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ýásteþné zasakování srážkových vod z veĜejných komunikací pĜed odvedením do toku bude za pĜíznivých místních
podmínek probíhat zþásti pĜímo v povrhcových zatravnČných pĜíkopech pĜípadnČ i na dalších travnatých plochách
veĜejných prostranství. V pĜípadČ, že zasakování nebude možné zajistit s využitím místních podmínek, bude nutné
vybudovat záchytné podzemní nádrže nebo jiné stavebnČ technické retenþní opatĜení.
Vzhledem k tomu, že v území nejsou zĜizována trvalá velkoplošná parkovištČ, není nutné pĜed odvedením do
vodoteþe pĜeþišĢovat srážkové vody ze zpevnČných ploch komunikací v odluþovaþi lehkých kapalin OLK (nehrozí
úkapy ropných látek). Skuteþná potĜeba zbudování OLK však bude zjištČna podle skuteþnČ realizovaného poþtu
parkovacích stání ve veĜejných prostranstvích a podle požadavku dotþeného orgánu ochrany životního prostĜedí
v dalším stupni zpracování dokumentace stavby (v souladu s požadavky správce vodního toku a povodí).

B5.3. CYKLISTICKÉ KOMUNIKACE
Systém cyklistických tras a cyklostezek se v Ĝešeném území a v jeho okolí návrhem nijak nemČní. Po komunikaci
na východním okraji Ĝešeného území prochází znaþená cyklistická trasa þ. 46 (Beskydsko karpatská magistrála) ve
smČru Strážnice – Vizovice – Rožnov - Ostravice – Raškovice – ýeský TČšín, kterou je vedena i mezinárodní trasa
Greenway (Krakow - Morava - Wien), a dále trasa þ. 6005 ve smČru Frýdek-Místek – Žermanice – Domaslavice –
Nošovice – Raškovice – Frýdek-Místek.
Navrhované místní obslužné komunikace mohou sloužit spoleþnému dopravnímu provozu jak motoristĤ a pČších,
tak i cyklistĤ i v navrhovaném režimu "obytná zóna". Cyklisté pĜi prĤjezdu lokalitou musí zachovávat respekt
k ostatním úþastníkĤm silniþního provozu a dodržovat pĜedepsanou maximální rychlost jízdy v "obytné zónČ", tj. max.
20 km/hod.

B5.4. PċŠÍ KOMUNIKACE
Samostatné pČší komunikace nejsou v Ĝešeném území navrhovány vzhledem k nízkému pĜedpokládanému
dopravnímu zatížení. PČší doprava uvnitĜ území bude probíhat po vozidlových komunikacích v rámci dopravního
režimu "obytná zóna" (návrh smíšeného dopravního provozu).
Pro zvýšení bezpeþnosti úþastníkĤ spoleþného provozu na komunikaci a pro lepší pĜehlednost (zejména pro dČti) je
vhodné použít pĜi realizaci svršku komunikace obytné zóny barevnČ a materiálovČ odlišný povrch zvlášĢ pro
vozidlový a zvlášĢ pro pČší pruh.

B5.5. PARKOVIŠTċ
Režim obytné zóny vyžaduje jednoznaþné vymezení parkovacích míst ve veĜejných prostranstvích. Vhodná místa
pro parkovištČ jsou kdekoliv v navrženém veĜejném prostranství Ĝešené lokality, umístČní není možné pĜedem urþit
vzhledem k nepĜedvídatelnému postupu zástavby v lokalitČ. Maximální poþet parkovacích stání vzhledem
k výpoþtovému cílovému macimálnímu poþtu nárĤstu obyvatel jsou 3 veĜejná stání.
V zásadČ lze shrnout, že ODSTAVNÁ STÁNÍ pro vozidla obyvatel území budou všechna zajištČna na soukromých
pozemcích jednotlivých rodinných domĤ v potĜebném poþtu, tzn. že na každý byt v rodinném domČ bude zĜízeno min.
jedno odstavné stání na pozemku, v pĜípadČ více než jednoho vozidla pĜipadajícího na byt bude poþet stání úmČrnČ
zvýšen. KonkrétnČ to znamená, že pokud budou rodinný dĤm trvale obývat dvČ domácnosti, z nichž každá bude užívat
dvČ vozidla, bude potĜeba na pozemku takového rodinného domu zĜídit þtyĜi odstavná stání. PĜitom je možno
kombinovat odstavná stání v garáži, pod pĜístĜeškem, na volném terénu, avšak VŽDY na vlastním pozemku rodinného
domu, nikoliv ve veĜejném prostranství.
Odstavná stání pro vozidla obyvatel lokality budou zĜízena výhradnČ na soukromých pozemcích stavebníkĤ
rodinných domĤ mimo veĜejná prostranství, a to v poþtu min. 1 odstavné stání na 1 byt, nebo dle potĜeby domácnosti
(tzn. pokud mají domácnosti v rodinném domČ více osobních automobilĤ, musejí si obyvatelé zajistit odstavení všech
svých vozidel na vlastním pozemku). Ve výkrese nejsou tato odstavná stání vyznaþena.
Bez výslovného souhlasu pĜíslušného správce komunikace (napĜ. vyhrazená stání, oznaþená parkovištČ) není
pĜípustné odstavování vozidel na veĜejných prostranstvích, tj. na komunikacích nebo pĜilehlých travnatých plochách.
Odstavení vozidla na dvoupruhové obousmČrné komunikaci o šíĜce do 6 m (bez vyznaþeného parkovacího stání)
odporuje pravidlĤm silniþího provozu.
Ve veĜejných prostranstvích budou naproti tomu pro vozidla návštevníkĤ zĜízena pouze a výhradnČ PARKOVACÍ
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STÁNÍ. Minimální výpoþtová kapacita veĜejného parkovistČ se odvíjí od návrhového poþtu obyvatel, resp. poþtu bytĤ
a jejich obydlenosti. Bilance poþtu bytĤ a obyvatel jsou provedeny pro celou lokalitu v pĜehledné tabulce na konci
svazku, výpoþet min. poþtu stání je proveden níže. Vlastník þi správce komunikace se mĤže rozhodnout zrealizovat
v lokalitČ vČtší než minimální poþet stání s tím, že þást tČchto stání mĤže být pĜi vhodném rozmístČní využívána
obyvateli území jako odstavná stání.
Parkovací stání lze zĜídit v návaznosti na komunikaci, a to podélnČ o velikosti cca 2,2*6 m, kolmá stání
vyžadující prostor o velikosti 2,5*5 m se vzhledem ke svažitosti terénu a malému poþtu stání nepĜedpokládají.
Parkovací (návštČvnická) stání pro RD se kalkulují jako min. 1 stání na 20 obyvatel, tj. pĜi poþtu 54 obyvatel (54/20 =
3) je výpoþtová potĜeba max. 3 stání.
Poznámka: V nČkterých pĜípadech je možno pro zajištČní parkovacích návštČvnických míst dohodnout mezi obcí a
stavebníky rodinných domĤ užívání zpevnČných sjezdĤ na pozemky. V žádném pĜípadČ však nesmí dojít k ohrožení
bezpeþnosti provozu, zejména nesmí být omezen provoz na komunikaci a výhled na chodce (dČti), v kĜižovatkách
musí být zajištČn dostateþný rozhled.

B5.6. HROMADNÁ DOPRAVA
Systém autobusové dopravy se návrhem Ĝešení územní studie nijak nemČní.

B5.7. SPECIÁLNÍ PLOCHY - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Režim nakládání s komunálním odpadem vzniklým v Ĝešeném území bude zachován stávající - obdobný jako
v pĜilehlých zastavČných plochách. Svoz odpadu zajišĢuje obec prostĜednictvím smluvního partnera, odpady jsou
ukládány a zpracovávány v lokalitách mimo administrativní území obce. Návrhem Ĝešení veĜejných prostranství
jsou ve studii vytvoĜeny pĜedpoklady pro ekologické nakládání s odpadem, zejména jsou vytvoĜeny podmínky pro
efektivní zpĤsob shromažćování a svozu komunálního odpadu a pro druhotné využití surovin.
V Ĝešené lokalitČ budou všechna stanovištČ pro smČsný komunální odpad situována na soukromých pozemcích
rodinných domĤ, pĜiþemž obyvatelé zajistí pĜistavení svého kontejneru o objemu cca 100 - 120 l ke komunikaci ve
stanovené dny svozu odpadu.
VeĜejná prostranství pro umístČní komunikací jsou navržena tak, aby bylo možno na vhodných místech v pĜilehlém
dopravním prostoru o šíĜce 3-3,5 m zĜídit dle aktuální potĜeby obce trvalá stanovištČ pro umístČní kontejnerĤ na
tĜídČný odpad. Uvažované kontejnery na ukládání tĜídČného odpadu jsou o velikosti objemu max. 1100 litrĤ.
PĜedpokládá se umístČní kontejnerĤ na sklo bílé, sklo barevné, papír a lepenku, plasty-nápojové kartony-kovové
odpady.
Sezónní svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného pĤvodu bČhem vegetaþního období se
nepĜedpokládá, je však umožnČn v pĜípadČ potĜeby pĜistavením speciálních odpadových nádob k nemovitostem
v lokalitČ. Svoz bude provádČt povČĜená svozová spoleþnost na kompostárnu v obci nebo mimo obec. PĜedpokládá se
však spíše podpora individuálního kompostování v zahradách rodinných domĤ. Obyvatelé lokality mohou
kompostováním pĜispČt ke snížení objemu komunálního odpadu vyžadujícího ekonomicky nároþné svážení a likvidaci
skládkováním. PĜi individuálním kompostování (tj. zakládání a provozování kompostu) je nutno zajistit takové
podmínky, aby nedocházelo k obtČžování obyvatel doprovodnými negativními vlivy, zejména zápachem v letním
období.
Pro likvidaci odpadu z kategorie velkoobjemový odpad bude sloužit obþanĤm sbČrný dvĤr, kam jsou povinni svĤj
velkoobjemový odpad na vlastní náklady dovést. Mobilní sbČr velkoobjemového odpadu pomocí pĜistavení
velkoobjemových kontejnerĤ nebude v lokalitČ obcí zajišĢován.
K mobilnímu sbČru nebezpeþného odpadu bude sloužit sbČrný dvĤr nebo pĜíležitostnČ zĜízené mobilní stanovištČ
sbČrny nebezpeþného odpadu. V Ĝešené lokalitČ nebudou trvale kontejnery na svoz nebezpeþného odpadu
pĜistavovány.
Pro všechny ostatní pĜípady, kdy na veĜejných prostranstvích v obci nebude z jakéhokoliv dĤvodu (napĜ.
organizaþního) zajištČno bezpeþné ukládání tĜídČného, velkoobjemového, biologicky rozložitelného a nebezpeþného
odpadu, je povinností pĤvodce odpadu zajistit bezpeþnou likvidaci odpadu uložením ve sbČrném dvoĜe odvozem na
vlastní náklady.
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B6. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Navržené sítČ technické infrastruktury jsou vesmČs vedeny v navržených veĜejných prostranstvích v soubČhu
s komunikacemi. Trasy nových inženýrských sítí vþetnČ napojení na stávající sítČ technického vybavení jsou
znázornČny graficky ve výkrese, kde jsou smČrnČ zobrazeny a oþíslovány také možné napojovací body. PodrobnČji
jsou podmínky napojení upraveny v písemných vyjádĜeních správcĤ pĜíslušných sítí (viz dokladová þást).
Inženýrské sítČ jsou ve výkresech zakresleny vždy orientaþnČ vzhledem k použitému mČĜítku; ve skuteþnosti budou
kabelové rozvody a potrubí vodovodu a plynovodu vedeny zpravidla pod nezpevnČnými plochami veĜejných
prostranství; ostatní trubní rozvody kanalizace budou vesmČs vedeny pod zpevnČnými plochami komunikací
s živiþným nebo dláždČným krytem (dle dohody se správci technické infrastruktury).
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v nČkterých pĜípadech pĜesahuje hranice vymezeného Ĝešeného
území, vždy je pĜedem nutné dohodnout trasy a místa napojení s vlastníky dotþených pozemkĤ a inž. sítí.
Návrhový poþet bytĤ pro Ĝešené území je stanoven na 18 bytĤ (v 18 rodinných domech), návrhový poþet obyvatel
je stanoven na 54 obyvatel (viz výpoþet v tabulce poslední kapitoly). V návrhu jsou propoþteny základní orientaþní
bilance vycházející z tČchto návrhových kapacit naximálního nárĤstu poþtu bytĤ a obyvatel. Podrobný návrh
technického Ĝešení veškeré infrastruktury, jako napĜ. návrh dimenzí, materiálĤ, napojení, hloubky uložení, mČĜení
spotĜeby, apod. bude proveden až ve spolupráci se správci sítí v dalším stupni zpracování projektové dokumentace.
ZávČrem projednání této studie s dotþenými správními orgány a správci sítí technické infrastruktury vyplývá, že
novou zástavbu RD lze realizovat pouze pĜi splnČní podmínek, které stanoví teprve stavební úĜad pĜi povolování
stavby rodinného domu a domovních pĜípojek; mimo jiné je nutno respektovat napĜíklad požadavky stanovené ve
SdČlení správce toku Hlisník, kterým je organizace Lesy ýR, správa tokĤ oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, Ing.
Tomeþková, þ.j.: LCR951/005182/2013, spis.zn. LCR04665682012, ze dne 29.11.2013, a dále požadavky stanovené
správcem Povodí Odry, státní podnik, Ostrava, Ing. Knéblová, ve Stanovisku k návrhu Ĝešení: zn.:
15119/9231/0.621/2013, ze dne 8.11.2013 a v upĜesnČní stanoviska zn.: 17005/9231/0.621/2013, ze dne 28.11.2013.
Vzhledem k pĜedpokládaným nepĜíliš pĜíznivým podmínkám pro pĜirozené zasakování dešĢových vod v místČ
spadu (prudké svahy, kvalita podloží), k podmínkám zĜizování nových domovních studní (spodní vody ohrožené
prĤsaky splaškových vod ze stávajících septikĤ nebo netČsných žump, nedostateþná vydatnost zvodnČlých podzemních
vrstev pĜi déle trvajícím suchu, ap.), k podmínkám pĜeþišĢování a odvádČní odpadních vod z malých domovních
individuálních þi spoleþných þistíren, atp. bude povolování nové zástavby závislé na výsledcích odborných posudkĤ
zajištČných stavebníky (napĜ. hydrogeologické HG prĤzkumy pro zasakování pĜeþištČných vod z domovních ýOV a
pro zĜizování domovních studní), na souhlasných stanoviscích dotþených správních orgánĤ, na souhlasech pĜíslušného
stavebního úĜadu. PĜitom platí, že pĜi prĤbČžném zpracování HG posudkĤ je tĜeba vzít v úvahu jak stávající tak i
postupnČ novČ realizované studnČ a domovní ýOV.
SouhrnnČ musí stavebník rodinného domu ve správním (povolovacím) Ĝízení prokázat zajištČní:
-dodávky kvalitní hygienicky nezávadné pitné vody v dostateþném množství bez negativního vlivu na množství
a kvalitu vody ve stávajících studnách v okolí;
-ekologického zpĤsobu likvidace odpadních (splaškových i dešĢových) vod bez ohrožení kvality podzemních
vod, zejména pitné vody ve všech (stávajících i nových) studnách v okolí;
-úþinné zasakování nebo zadržování veškerých dešĢových vod spadlých na soukromé zpevnČné plochy, stĜechy
staveb rodinných domĤ a ostatních staveb na stavebních pozemcích, a to bez navýšení stávajícího odtoku
povrchové vody do potoka (s pĜihlédnutím k pravdČpodobným nepĜíznivým pĜírodním podmínkám pro zasakování);
-odvedení dešĢových odpadních vod z veĜejných prostranství do toku prostĜednictvím povrchových pĜíkopĤ
nebo oddílné dešĢové kanalizace bez zhoršení pĤdní eroze na svazích a na bĜezích potoka, bez poškození
hrázky a bĜehĤ potoka úþinkem prudkého spádu kanalizaþnČ vypouštČné vody z výústního objektu, s úþinným
zasakováním/zadržováním srážkových vod v místČ spadu (pro zpevnČné plochy nových a rekonstruovaných
místních komunikací ve správČ obce);
Tato studie provČĜila možnost využití lokality k zástavbČ urþené územním plánem a stanovila podmínky, za kterých
je tato zástavba možná. Na základČ této studie nelze nárokovat povolení k realizaci domu bez splnČní podmínek
stanovených dotþeným správním orgánem nebo organizací, stavebním úĜadem, pĜípadnČ speciálním stavebním úĜadem
(vodoprávním, silniþním).
ZároveĖ je tĜeba upozornit, že povolováním domovních studní pro zásobování nových domĤ pitnou vodou budou
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ohroženy pĜedpoklady k vybudování vodovodu pro veĜejnou potĜebu, který je stanoven územním plánem nejen pro
zásobování nové obytné lokality, ale i pro zlepšení nedostaþujícího zásobování pitnou vodou u stávající zástavby.
PodobnČ povolováním malých domovních þistíren odpadních vod nebo spoleþné þistírny pro více domĤ nebo
individuálních bezodtokových žump k vyvážení splaškĤ jsou ohroženy pĜedpoklady k vybudování veĜejného ĜadusbČraþe splaškové kanalizace pro veĜejnou potĜebu (k odvedení splaškĤ na stávající þistírnu ve SviadnovČ), která je
územním plánem navržena a þeká na realizaci (podmínČné získáním finanþních zdrojĤ).
RozšíĜení a rekonstukce veĜejného vodovodu a vybudování splaškové kanalizace navržené v územním plánu
Vyšní Lhoty vyžadují znaþné investice do veĜejné infrastruktury, které nebude snadné zajistit v pĜípadČ, že bude
bydlení realizováno za pomoci náhradních Ĝešení. V pĜípadČ, že bude trvale upĜednostnČno individuální budování
domovních studní a žump, by tato skuteþnost mČla být v souladu s koncepcí technické infrastruktury územního plánu.
Pokud však má v budoucnu platit stávající koncepce územního plánu, tj. zásobování pitnou vodou z veĜejného
vodovodního Ĝadu a odkanalizování pomocí splaškové kanalizace na centrální þistírnu ve SviadnovČ, pak by mČla být
"de fakto" Ĝešená lokalita do doby vybudování tČchto inženýrských sítí považována v souladu s územním polánem za
nezastavitelnou.
Platný územní plán podmiĖuje další zástavbu rekonstrukcí a prodloužením vodovodního Ĝadu, výstavbou
kanalizaþního sbČraþe, rekonstrukcí místní komunikace, k zajištČní dopravního a technického obsloužení
lokality. Vzhledem k omezeným možnostem i mírného navýšení poþtu rodinných domĤ na stávající
(neprodloužené, nerekonstruované) dopravní a inženýrské sítČ je ponecháno na rozhodnutí pĜíslušného
stavebního úĜadu (resp. na vyjádĜení þi stanovisku dotþeného správního orgánu þi organizace), od jakého
stupnČ nového zastavČní lokality bude považovat územním plánem navržené investice do rekonstrukce a
výstavby veĜejné technické (a dopravní) infrastruktury za podmiĖující pro další výstavbu bydlení.

B6.1. VODNÍ HOSPODÁěSTVÍ
a) VODOVOD
Podmínky pro zásobování lokality pitnou vodou jsou stanoveny ve vyjádĜeních, stanoviscích, sdČleních správcĤ a
dotþených správních orgánĤ:
zn.: 9773/V014871/2013/FE, ze dne 11.12.2013,
zn.: 9773/V013474/2013/FE, ze dne 6.11.2013,
-Povodí Odry, státní podnik:
zn.: 15119/9231/0.621/2013, ze dne 8.11.2013,
zn.: 17005/9231/0.621/2013, ze dne 28.11.2013,
Lokalita není napojena na veĜejný vodovodní Ĝad, stávající rodinné domy v okolí jsou zásobeny vesmČs z vlastních
domovních studní, pĜípadnČ z RŠ Raškovice u Lípy HGL 448 m n.m. Nejbližším místem možného prodloužení
vodovodu pro veĜejnou potĜebu je stávající Ĝad DN 200 PVC situovaný u vodojemu VDJ Vyšní Lhoty 2x250 m3
s hladinou 410-405 m n.m (HGL 408 m n.m.).

-SmVaK Ostrava, a.s.:

Možné napojení navrženého vodovodního Ĝadu je oznaþeno ve výkrese napojovacím bodem þ.1 v souladu se
stanovisky spoleþnosti SmVaK Ostrava, a.s. Navržené prodloužení vodovodního Ĝadu bude vedeno pĜednostnČ
v plochách veĜejných prostranstsví, v nezpevnČných-zatravnČných plochách bude provedeno z trub PE 100 RC, ve
zpevnČných plochách pod komunikacemi DN 100 z materiálu tvárná litina. Trasa navrženého vodovodu bude
v lokalitČ zokruhována. U místa napojení je navržena automatická tlaková stanice ATS, která zajistí požadované
parametry dodávky pitné vody nejen pro navrhovanou lokalitu, ale zlepší již dnes nevyhovující podmínky dodávky
v níže položených domech. V pĜípadČ umístČní ATS není nutno budovat nový vodojem navrhovaný územním plánem
na pozemku parc.þ. 1503/2.
Délka trasy prodloužení jen u hlavního vodovodního Ĝadu (tj. v úseku od napojovacího bodu þ.1 pod VDJ až ke
hranici lokality) dosahuje cca 425 m, z toho asi 289 m je možno uložit zatažením do již nefunkþního ocelového
potrubí DN 175. Zbývajících cca 136 m je nutno uložit do výkopu, stejnČ tak i zokruhovaný rozvod v lokalitČ v délce
cca 542 m. Odboþka slepé vČtve vodovodu v délce cca 106 m zásobující pozemky oznaþené þísly 17, 18 bude v min.
dimenzi DN 80 a bude ukonþena podzemním hydrantem s dvojþinným uzávČrem.
Skuteþná realizace prodloužení vodovodĤ bude zohledĖovat etapizaci postupu stavebních prací, oprávnČné
požadavky správcĤ a dotþených orgánĤ. Se správcem veĜejných vodovodĤ budou upĜesnČny další detaily realizace
(pĜesný zpĤsob napojení, budoucí správa vodovodĤ, vytýþení v terénu a další podrobnosti).
Jako "doþasné" Ĝešení je pĜípustné povolování domovních studní za podmínky prokázání dostateþné kvality pitné
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vody a vydatnosti vodního zdroje pro potĜebu zásobovaného rodinného domu, souþasnČ musí zaruþit, že odbČrem
podzemních vod nedojde k ovlivnČní žádného ze stávajících okolních zdrojĤ podzemních vod. PrĤkaz musí zajistit
stavebník pĜedložením odborného hydrogeologického posudku zpracovaného autorizovaného osobou s odbornou
zpĤsobilostí. PĜi posuzování je tĜeba pĜihlédnout k teoretické možnosti kontaminace podzemních vod nežádoucími
prĤsaky nekvalitnČ pĜeþištČných vod odvádČných trativody z domovních ýOV nebo ze starých netČsných žump.
V pĜípadČ dlouhodobého nedostatku vody v domovních studních mĤže být doporuþen pĜechod na úsporné
hospodaĜení s vodou, napĜ. zásobník s pĜeþištČním pro sbČr dešĢové vody užívané jako užitková, oddílné domovní
rozvody pro úsporné hospodaĜení s užitkovou a pitnou vodu, ap. Alternativním zdrojem vody v období sucha mĤže být
napĜ. doþasnČ pĜistavená mobilní cisterna s pitnou vodou.
Bilance potĜeby pitné vody z vodovodu pro veĜejnou potĜebu pro navrženou zástavbu:
Zástavba je navržena v územní studii v zastavitelné ploše Z18 v souladu s územním plánem. Pro posouzení jsou
vypoþteny bilance pro celý rozsah návrhu tak, jak je zakreslen ve výkresech. Typ zástavby: rodinné domy individuální
= 18 RD, návrhový poþet bytĤ = 18 bytĤ, návrhový poþet obyvatel = 54 obyvatel (EO).
Kóta zástavby v nadmoĜské výšce - pro zastavitelnou plochu Z18 je kóta zástavby v rozmezí 442 - 472 m n.m. - viz
zákres ve výkrese, vrstevnice.
Množství pitné vody: je uvažováno s hodnotami 120 l na osobu a den (0,120 m3/os.,den), poþet EO = 54 obyvatel,
koeficient denní nerovnomČrnosti 1,4 a koeficient hodinové nerovnomČrnosti 2,1. PĜi vlastním zdroji vody (napĜ.
domovní studna) a omezených možnostech (napĜ. v období sucha) mĤže být v dĤsledku úsporného nakládání s vodou
(napĜ. oddílné rozvody pitné a užitkové vody) skuteþná spotĜeba pitné vody nižší.
prĤmČrná potĜeba vody denní:
Qp = 54
prĤmČrná potĜeba vody roþní:
Qr = 6,48
max.denní potĜeba vody:
Qm= 6,48 m3/den
max. hodinová potĜeba vody: Qh = 9,072 m3/den

* 0,12
* 365
* 1,4
* 2,1

= 6,48 m3/den
= 2 365,2 m3/rok
= 9,072 m3/den = 0,105 l/s
= 19,0512 m3/den = 0,7938 m3/hod = 0,2205 l/s

PĜedpokládaná prĤmČrná potĜeba pitné vody je 6,48 m3/den, resp. 2 365,2 m3/rok; maximální denní potĜeba
pitné vody je 9,072 m3/den, maximální hodinová potĜeba pitné vody je 0,8 m3/hod, resp. 0,22 l/s. Skuteþná
potĜeba mĤže být nižší o množství pitné nebo užitkové vody zajištČné individuálním zdrojem vody - vlastní
studnou na pozemku zahrady rodinného domu.

b) KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Podmínky pro likvidaci splaškových vod jsou stanoveny ve vyjádĜeních, stanoviscích, sdČleních správcĤ a
dotþených správních orgánĤ:

-Povodí Odry, státní podnik: zn.: 15119/9231/0.621/2013, ze dne 8.11.2013,
zn.: 17005/9231/0.621/2013, ze dne 28.11.2013,
-Lesy ýR, správa toku Hlisník: zn.: LCR951/005182/2013, spis.zn. LCR046656/2012, ze dne 29.11.2013;
Lokalita není odkanalizována soustavnou splaškovou kanalizací, splašky vznikající ve stávajících nemovitostech
v okolí Ĝešeného území jsou likvidovány v domovních bezodtokových žumpách s odvozem fekálními vozy na
centrální þistírnu odpadních vod nebo v malých domovních þistírnách s likvidací pĜeþištČných vod zásakem do
trativodu, s povinností provozovatele þistírny a žumpy provádČt pravidelnou údržbu, zajistit vyvážení splaškĤ,
sedimentu-kalu, atd.
Návrh soustavné splaškové kanalizace vychází z trasy platného územního plánu, který pĜedpokládá vybudování
kanalizaþního sbČraþe podél silnice III/4774. Do nČj je navrženo zaústČní splaškové kanalizace v délce cca 703 m
odvádČjící odpadní vody z jižního okraje lokality. Návrh tras kanalizace v Ĝešeném území je proveden v soubČhu
s ostatními sítČmi technického vybavení pĜednostnČ ve veĜejných prostranstvích; kanalizaþní potrubí mĤže být vedeno
pod zpevnČnými plochami komunikací. Délka trasy splaškové kanalizace uvnitĜ lokality je cca 580 m; západní okraj
území (pozemky oznaþené þísly 17, 18) jsou odkanalizovány samostatnČ vedeným úsekem v délce cca 85 m. Takto
navržené trasy kanalizace jsou v souladu s platným územním plánem, s Generelem odkanalizování mČsta FrýdkuMístku a spádových oblastí-zpracovatel Koneko Ostrava, r. 1994).
Jako "doþasné" Ĝešení do doby zbudování soustavné splaškové kanalizace je za podmínek stanovených dotþenými
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správními orgány a organizacemi možno teoreticky pĜipustit likvidaci odpadních vod v bezodtokových žumpách
s pravidelným odvozem splaškĤ fekálním vozem na centrální þistírnu, nebo budování malých domovních þistíren
odpadních vod nebo spoleþné domovní þistírny pro vČtší poþet rodinných domĤ se zasakováním pĜeþištČných vod
trativodem do podloží. Z hlediska ochrany kvality povrchových vod je likvidace splaškĤ v individuálních domovních
þistírnách u intenzivní zástavby považována za nežádoucí; pĜípustná je pouze u tzv. rozptýlené zástavby. Je ponecháno
na rozhodnutí dotþeného správního orgánu, do kdy bude novou zástavbu v lokalitČ považovat za rozptýlenou a
domovní þistírny pĜipustí a od kdy už bude považovat rodinnou zástavbu za soustĜedČnou a další budování domovních
ýOV nebude nadále pĜipouštČt.
Podmínky, za kterých je teoreticky výstavba individuálních nebo spoleþných domovních ýOV pĜípustná obsahují
mimo jiné požadavek na prokázání schopnosti zeminy a podloží zadržet a vsakovat vody na pozemku rodinného
domu, dle informací získaných v prĤbČhu projednávání územní studie bylo mimo jiné sdČleno, že v lokalitČ jsou
podmínky pro pĜirozené vsakování spíše nevyhovující. Proto musí stavebník jako prĤkaz schopnosti zasakovat
pĜešiþtČné vody na svém pozemku zajistit hydrogeologický posudek zpracovaný autorizovanou osobou s odbornou
zpĤsobilostí, kde bude schopnost vsaku prokázána nebo bude navrženo vhodné stavebnČ technické Ĝešení pro
zadržování a postupné vypouštČní pĜeþištČných vod. PĜi posuzování je tĜeba pĜihlédnout k tomu, aby vypouštČním
pĜeþištČných vod nedocházelo ke kontaminaci podzemních vod a zhoršení kvality pitné vody ve stávajících domovních
studnách budovaných v lokalitČ a jejím okolí, napĜ. v dĤsledku nežádoucích prĤsakĤ nekvalitnČ pĜeþištČných vod
z domovních ýOV nebo ze starých netČsných žump.
Bilance množství splaškových vod z navržené zástavby pĜi zásobování pitnou vodou z vodovodu pro veĜejnou
potĜebu a pĜi odvádČní splaškových vod soustavnou kanalizací na centrální ýOV ve SviadnovČ:
Dle vyjádĜení SmVaK Ostrava, a.s., zn.: 9773/V001662/2012/PA, ze dne 16.2.2012 je pr
Zástavba je navržena v územní studii v zastavitelné ploše Z18 v souladu s územním plánem. Pro posouzení jsou
vypoþteny bilance pro celý rozsah návrhu tak, jak je zakreslen ve výkresech.
Typ zástavby: rodinné domy individuální = 18 RD, návrhový poþet bytĤ = 18 bytĤ, návrhový poþet obyvatel = 54
obyvatel (EO). Množství pitné vody: je uvažováno s hodnotami 120 l na osobu a den (0,120 m3/os.,den), poþet EO =
54 obyvatel. PĜi vlastním zdroji vody (napĜ. domovní studna) a omezených možnostech (napĜ. v období sucha) mĤže
být v dĤsledku úsporného nakládání s vodou (napĜ. oddílné rozvody vody) skuteþná spotĜeba pitné a užitkové vody
nižší.
prĤmČrná potĜeba vody denní:
prĤmČrná potĜeba vody roþní:

Qp = 54
Qr = 6,48

* 0,12 = 6,48 m3/den
* 365 = 2 365,2 m3/rok

PĜedpokládané prĤmČrné množství vyprodukovaných splaškových vod odvádČných na ýOV je dennČ
6,48 m3/den, roþnČ 2 365,2 m3/rok.

c) KANALIZACE DEŠġOVÁ
Podmínky pro likvidaci dešĢových vod jsou stanoveny ve vyjádĜeních, stanoviscích, sdČleních správcĤ a dotþených
správních orgánĤ:

-Povodí Odry, státní podnik: zn.: 15119/9231/0.621/2013, ze dne 8.11.2013,
zn.: 17005/9231/0.621/2013, ze dne 28.11.2013,
-Lesy ýR, správa toku Hlisník: zn.: LCR951/005182/2013, spis.zn. LCR046656/2012, ze dne 29.11.2013;
DešĢové vody v lokalitČ nejsou ĜízenČ likvidovány, podle informací místních obþanĤ je v dolní þásti území þásteþnČ
fungující systém odvodĖovacího zaĜízení, které svádí zasáklé dešĢové vody do povrchových pĜíkopĤ podél místních a
úþelových komunikací, a pak dále do potoka Hlisníku. Travnaté pĜíkopy podél komunikací slouží v území jako jediné
sbČraþe pĜívalových desĢových vod. PĜesná poloha výtokĤ dešĢové vody z pĜíkopĤ do potoka Hlisníku není známa.
Dle správce toku je Hlisník neupraveným vodním tokem se strmým sklonem bĜehĤ a s korytem narušeným boþní a
hloubkovou erozí. Koryto toku se nachází þásteþnČ na soukromých pozemcích mimo svou vlastní parcelu
parc.þ.1840/1. Není pĜípustné navyšovat odtok dešĢové vody z lokality, a to jednak dle požadavku Zákona o vodách
þ.254/2001 Sb. a dle poĜadavku Stavebního zákona, resp.vyhlášky þ.501/2006 Sb., dále potom z hlediska rizika
zvČtšení bĜehových nátrží, narušení stability toku a nutnosti stabilizace bĜehĤ na dosud pĜirozeném úseku koryta toku.
Na toku je vybudována pĜehrážka, jejíž pĜibližná poloha je zakreslena ve výkrese.
V Ĝešeném území je navržen oddílný systém likvidace dešĢových vod. DešĢová kanalizaþní soustava je navržena
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pĜednostnČ jako systém povrchových zatravnČných pĜíkopĤ podél komunikací, které mohou v ménČ strmých úsecích
sloužit souþasnČ jako zasakovací pĜíkopy, v kombinaci s potrubím. V prudkých úsecích (až 6% spád) mĤže být
v odĤvodnČných pĜípadech dešĢová kanalizace doplnČna kaskádovým potrubím opatĜeným spadišĢovými šachtami pro
zmírnČní kinetické energie vodního proudu na výtoku z výústního objektu do potoka. Možné místo vyústČní je
zakresleno ve výkrese a oznaþeno jako bod 2; situováno je na potoce asi 16 m nad pĜedpokládaným umístČním
stávající pĜehrážky. PĜesné místo vyústČní urþí správce toku.
Podmínkou pro povolení likvidace dešĢových vod vypouštČním do Hlisníku je pĜedchozí zadržení veškerých
dešĢových vod - pokud nebude pro retenci výpoþtového množství pĜívalových vod ze zpevnČných ploch komunikací
ve veĜejném prostranství postaþující pĜirozená vsakovací schopnost povrchových pĜíkopĤ, zeminy a podloží, bude
nutno realizovat úþinné stavebnČ technické opatĜení-zádržné systémy, nádrže, ap.
ObdobnČ bude nutno prokazatelnČ splnit podmínku zadržení veškerých dešĢových vod spadlých na soukromé
zpevnČné plochy a stĜechy rodinných domĤ. PrĤkaz dodají stavebníci rodinných domĤ formou hydrogeologického
posudku zpracovaného odbornČ zpĤsobilou osobou s oprávnČním, kde bude posouzen návrh zpĤsobu zadržování
veškerých dešĢových vod na vlastním pozemku rodinného domu.
Návrh tras dešĢové soustavy pĜíkopĤ a potrubí je v Ĝešeném území proveden v soubČhu s ostatními sítČmi
technického vybavení pĜednostnČ ve veĜejných prostranstvích; kanalizaþní potrubí mĤže být vedeno pod zpevnČnými
plochami komunikací, pĜíkopy budou vybudovány na spodním (níže položeném) okraji vozovky. Celková délka
navržených tras dešĢové soustavy až po výústní objekt na potoce je cca 950 m.
Bilance množství dešĢových vod ze zpevnČných ploch veĜejných prostranství u navržené zástavby:
trvání deštČ 15 min. pĜi periodicitČ 0,2 (tj. 5letý déšĢ)
trvání deštČ 5 min. pĜi periodicitČ 1 (tj. roþní déšĢ)

i = 200 l/s*ha
i = 300 l/s*ha

souþinitel odtoku pro komunikace zpevnČné
nadmoĜská výška 450 m n.m. = dlouhodobý srážkový úhrn Qrok

= 0,9
= cca 790 mm/rok

odvodĖovaná plocha komunikace (délka cca 890 m, šíĜka 4,5m)

= 4 005 m2 = 0,4 ha

QdešĢ.15 min.
QdešĢ.5 min.
QdešĢ.rok

= 72 l/s
= 108 l/s
= 2 847,55 m3/rok

0,4 ha*200 l/s/ha*0,9
0,4 ha*300 l/s/ha*0,9
4 005 * 0,790 * 0,9

Maximální výpoþtové množství prĤtoku potrubím odvádČjícím dešĢové vody pouze z navržených zpevnČných
ploch komunikací ve veĜejném prostranství v Ĝešeném území bude pro 15 minutový déšĢ s periodicitou 0,2
v objemu 72 l/s, v mezní hodnotČ 5 minutového roþního deštČ v objemu 108 l/s; roþní úhrn je pro nadmoĜskou
výšku 450 m n.m. okolo 2 847,55 m3/rok. Skuteþné množství odvádČné vody bude nižší o zásaky v povrchových
pĜíkopech odvodĖovacího systému oddílné dešĢové kanalizace. DešĢová voda ze soukromých pozemkĤ není
zapoþítána, bude zadržována na soukromých pozemcích.

B6.2. ENERGETIKA A SPOJE

a) PLYNOVODY
V blízkosti Ĝešeného území probíhají dle vyjádĜení spoleþnosti RWE Distribuþní služby, s.r.o., zn.: 5000853037, ze
dne 16.10.2013 plynovodní Ĝady STL; dimenze potrubí není ve vyjádĜení uvedena. Stávající plynovody STL

probíhají vesmČs v plochách vymezených veĜejných prostranství, mají stanoveno ochranné pásmo ve
vzdálenosti 1 m od okraje potrubí na každou stranu. V návrhu Ĝešení nové zástavby jsou stávající trubní
rozvody plynovodĤ respektována.
Návrh napojení a zokruhování veĜejných plynovodních ĜadĤ STL v lokalitČ je proveden v napojovacích
bodech oznaþených þ. 5, 6; trasy jsou vedeny pĜednostnČ ve veĜejných prostranstvích. Celková délka
navržených plynovodĤ je cca 430 m. Další technické podmínky k rozšíĜení veĜejných plynovodních ĜadĤ
vydá pĜíslušný správce plynovodĤ dle skuteþného postupu realizace zástavby v dalším projektovém stupni.
Orientaþní bilance potĜeby zemního plynu pro navrženou zástavbu:

Výpoþtové množství potĜeby zemního plynu je provedeno dle výpoþtu - viz dále. V každém bytČ
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rodinného domu je uvažováno s plynovým vaĜením, s ohĜevem teplé vody TUV a s plynovým vytápČním.
Dalším využitelným zdrojem tepla a pĜípravy TUV je vytápČní ekologickými pevnými palivy (proschlé
palivové dĜíví), pĜípadnČ obnovitelné zdroje energie (sluneþní kolektory, tepelná þerpadla, atd.),
alternativním zdrojem vaĜení je elektrická energie. Vzhledem k malému poþtu rodinných domĤ a
pĜípadnému zájmu stavebníkĤ o alternativní þi obnovitelné zdroje energie je obtížné pĜedem pĜedvídat
skuteþný zájem stavebníkĤ o odbČr zemního plynu.
Celkem je v území navrženo 18 bytĤ v 18 rodinných domech.
SpotĜeba tepla cca
SpotĜeba plynu

- celková roþní prĤm. na 1 byt v RD
- QRD celková roþní prĤm. na 18 bytĤ v RD

=40 MWh
=3 809 * 18

=cca 3 809 ZP m3 /rok
= 68 562 m3 /rok

- spotĜeba plynu max. hodinová prĤmČrná na 1 byt v RD
= cca 5,0 m3/hod
- max. hodin.prĤm. na 18 bytĤ v RD
=5m3 /hod * 18 = 90 m3/hod
- spotĜeba plynu min. hodinová prĤmČrná na 1 byt v RD= cca 0,4 m3/hod
- min. hodin.prĤm. na 18 bytĤ v RD
=0,4m3 /hod*18 =7,2 m3/hod
PĜedpokládaná celková roþní prĤmČrná spotĜeba je okolo 68 562 m3 /rok pĜi výpoþtové spotĜebČ zemního plynu
3 809 m3 /rok na jeden byt v rodinném domČ. Výpoþtová maximální hodinová spotĜeba zemního plynu je cca
90 m3/hod, minimální 7,2 m3/hod, a to pro vaĜení, pĜípravu TUV a vytápČní všech novČ navržených bytĤ Ĝešené
lokality. Skuteþná spotĜeba bude nižší o spotĜebu hrazenou využíváním alternativních nebo obnovitelných
zdrojĤ energie.

b) ELEKTRICKÁ ENERGIE
V Ĝešeném území tvoĜí stávající distribuþní soustavu dle vyjádĜení spoleþnosti ýEZ Distribuce, a.s. zn.:
0100211409, ze dne 16.10.2013 pĜevážnČ rozvody horního vedení, z malé þásti i kabelové zemní rozvody.
Severovýchdoní þástí lokality prochází územím horní stožárový rozvod VN, který je ukonþen ve stožárové trafostanici
TS 7227 situované na jihovýchodním okraji lokality. Návrh Ĝešení zástavby vþetnČ stanovených uliþních a stavebních
þar respektuje ochranné pásmo horního vedení VN v šíĜce 7 m na obČ strany horního vedení VN pro umísĢování
staveb rodinných domĤ. Správce distribuþní soustavy má zajištČny nezbytné vstupy na stavební pozemky v souladu
s ustanoveními Energetického zákona.
V souladu s platným územním plánem je po severním okraji lokality navržena kabelová odboþka VN pro
zásobování navržené nové trafostanice oznaþené TS2. Návrh zásobování lokality elektrickou energií kabelovými
rozvody NN je Ĝešen napojením na stávající nebo na navrženou trafostanici, podle pokynĤ správce distribuþní soustavy
(v úvahu pĜipadá napĜ. posílení výkonu stávající trafostanice, pokud to technické podmínky správce DS dovolí).
Podrobnosti napojení lokality vþetnČ rezervace pĜíkonu a podíl na nákladech, postup výstavby rozšíĜení DS VN a NN
bude urþen v dalším stupni zpracování projektové dokumentace ve spolupráci s provozovatelem veĜejné distribuþní
soustavy (spoleþnost ýEZ Distribuce, a.s.). Z uvedených dĤvodĤ nejsou návrhy tras kabelových sítí zakresleny ve
výkrese; pĜedpokládá se jejich vedení v zemním výkopu soubČhu s ostatními elektrokabelovými vedeními v plochách
veĜejných prostranství.
Bilance potĜeby elektrické energie pro navrženou zástavbu:
VytápČní a ohĜev TUV se pĜedpokládá v bytech zemním plynem. V bilancích není uvažováno elektrické
pĜímotopné vytápČní. PĜedpokládaná elektrizace „A“ a „B“. V rodinných domech bude elektrické energie používáno
zejména k napojení bČžných elektrických spotĜebiþĤ, ke svícení, pĜípadnČ k vaĜení. Bilance je propoþtena orientaþnČ,
upĜesnČní bude provedeno v dalším projektovém stupni ve spolupráci se správcem sítČ.
Celkem je v území navrženo 18 bytĤ v 18 rodinných domech; spotĜeba cca na 1 byt = 9 kW, soudobost = 0,7
soudobý pĜíkon (kW)
= poþet bytĤ * spotĜeba/1 byt * soudobost = 18 * 9 * 0,7 = cca 113,4 kW
pĜedpokládaný plný provoz
= 10 hodin dennČ
roþní spotĜeba lokality
= 113,4 * 10 * 365 = 413,91 MWh/rok
jištČní na 1 byt
= 25 A
pĜedpokl.jištČní pro lokalitu
= poþet bytĤ * 25 A = 18 * 25 = 450 A
Celkový soudobý pĜíkon navržených objektĤ areálu bez veĜejného osvČtlení je pĜibližnČ 113 kW, roþní
pĜedpokládaná spotĜeba lokality je cca 414 MWh/rok.
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c) VEěEJNÉ OSVċTLENÍ
Veškerá navržená veĜejná prostranství komunikací musejí být osvČtlena veĜejným uliþním osvČtlením (VO). Ve
výkrese nejsou trasy kabelového vedení VO zakresleny, pĜedpokládá se jejich vedení v zemním kabelovém výkopu
soubČhu s ostatními elektrokabelovými vedeními v plochách veĜejných prostranství.
V návrhu se výpoþtovČ pĜedpokládá stožárové osvČtlení výšky 5 - 8 m situované podél vozidlových a pČších
komunikací ve vzdálenostech svČtelných bodĤ cca 23 m (celková délka všech komunikací cca 890 m pĜi šíĜce 4,55 m).
Budoucím vlastníkem a provozovatelem veĜejného osvČtlení místních komunikací bude pravdČpodobnČ obec, která
prostĜednictvím svého správce VO urþí místo napojení, zpĤsob regulace a ovládání VO, pĜípadnČ potĜebné posílení
stávající sítČ VO novou pĜípojkou NN, a další technické specifikace veĜejného osvČtlení.
Bilance spotĜeby elektrické energie na osvČtlení komunikací veĜejných ploch a prostranství:
Bilance je propoþtena pro celkovou výmČru Ĝešeného území územní studie. Zástavba je navržena v územní studii
jak v zastavitelných plochách v souladu s územním plánem, tak i mimo tyto zastavitelné plochy (dle požadavku zadání
územní studie). Pro posouzení jsou vypoþteny bilance pro celý rozsah návrhu tak, jak je zakreslen ve výkresech.
délka navržených komunikací
= délka cca 890 m
interval osvČtlovacích bodĤ
= 23 m
svČtelný bod-zdroj
= 70 W
890/23= cca 39 svČtelných bodĤ, (39 * 70 = 2 730 W) = 2,73 kW
pĜedpokládaný plný provoz
= roþnČ v pĤmČru 8 hodin dennČ
roþní spotĜeba na VO (2,73 * 8 * 365 = 7 971 kWh/rok) = 7,97 MWh/rok
Celkový soudobý pĜíkon pro veĜejné osvČtlení komunikací ve veĜejném prostranství je pĜibližnČ 2,73 kW,
pĜedpokládaná roþní spotĜeba elektrické energie je pro veĜejné osvČtlení v Ĝešeném území cca 7,97 MWh/rok.

d) TELEKOMUNIKAýNÍ ROZVODY
V blízkosti Ĝešeného území neprochází žádná významná radioreléová trasa ani dálkový optický kabel (DOK)
v majetku spoleþnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., které by mČly nČjaký zásadní omezující význam pro bytovou
rodinnou zástavbu. Z vyjádĜení provozovatele komunikaþního vedení ýEZ ICT Services, a.s., zn.: 0200148111, ze dne
16.10.2013 vyplývá, že v území nemá žádné zájmy, z vyjádĜení spoleþnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., þ.j.:
680241/13, þ.žádosti: 0113019224, ze dne 16.10.2013 vyplývají podmínky ochrany stávající metalické sítČ a
podmínky pro pĜipojení.
V pĜípadČ zájmu stavebníkĤ nebo poskytovatele telekomunikaþních služeb je napojení na pevnou telekomunikaþní
síĢ možné provést z nejbližších stávajících telekomunikaþních zaĜízení dle pokynu správce veĜejné telekomunikaþní
soustavy. Konkrétní místo napojení bude upĜesnČno ve spolupráci s pĜíslušným provozovatelem sítČ / poskytovatelem
služeb. Podmínky pĜípadného stĜetu se sítí elektronických komunikací se stanoví ve vyjádĜení spoleþnosti Telefónica
O2 Czech republic, a.s.
Vzhledem k rozšíĜení mobilních telekomunikaþních služeb a k možnosti bezdrátového pĜíjmu digitálního
televizního signálu nelze pĜedem relevantnČ odhadnout rozsah zájmu stavebníkĤ rodinných domĤ o zasíĢování pevnou
kabelovou sítí, rozvody telekomunikací nejsou zakresleny do výkresu. Trasy telekomunikaþních rozvodĤ budou
v pĜípadČ zájmu vedeny v soubČhu s ostatními kabelovými elektrorozvody ve veĜejných prostranstvích.
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B7. TABULKA BILANCÍ NÁRģSTU POýTU BYTģ A OBYVATEL
Objekty
max. výška (S+2+P)

poþet
rodinných
domĤ

bilanþní poþet
bytĤ na 1 dĤm

návrhový
poþet bytĤ

prĤmČrný poþet
obyvatel na 1 byt

poþet
ekvivalentních
obyvatel (EO)

18

1,0

18

3,0

54

max. zast. plocha 150 m2

rodinné domy
samostatné
þ.1-18

typ zástavby: rodinné domy individuální (samostatné),
návrhový poþet rodinných domĤ = 18 RD,
bilanþní poþet bytĤ v domČ = 1,0 bytĤ/RD,
návrhový poþet bytĤ = 18 bytĤ,
prĤmČrný poþet obyvatel na byt = 3,0 obyvatel/byt,
návrhový poþet obyvatel = 54 obyvatel.

V OstravČ, duben 2014
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