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Anotace v českém jazyce 

Diplomová práce se zabývá územní studií lokality Na Zelince ve městě Lipník nad 

Bečvou. V první části diplomové práce jsou shrnuty legislativní a technické poznatky 

z oblasti územního plánování a zástavby lokalit rodinnými domy v malých městech. Je 

zde také zmíněna problematika satelitních oblastí. V druhé části diplomové práce je 

vypracována samotná územní studie na zástavbu řešeného území rodinnými domy 

včetně návrhu potřebné občanské vybavenosti a veřejných prostranství. Řešena je také 

dopravní a technická obslužnost území. Na základě ankety mezi obyvateli města 

bylo navrženo lokalitu zastavět 51 rodinnými domy a vybudovat objekt pro provozování 

prodejny a dalších přidružených služeb. V lokalitě je dále navrženo dětské hřiště a 

odpočinkový park se zemním valem pro odhlučnění sousedící sportovní střelnice. 

Abstract in English 

The master’s thesis deals with the land-use study of a detached houses development in 

the locality “Na Zelince” in Lipník nad Bečvou. The first part of the master’s thesis 

summarizes the legislative and technical knowledge of urbanism and housing 

development in villages and small towns. It is also mentioned the issue of satellite areas. 

In the second part of the master’s thesis the land-use study of a detached houses 

development is worked out, including a proposal needed public facilities and public 

spaces. Undergound utilities and transport services are also solved in the area. 51 family 

houses and a department store are proposed in the locality based on the survey of 

residents. The adjacent shooting range is soundproofed by a natural mound. 
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1 ÚVOD 

Náplní diplomové práce je vytvoření územní studie lokality Na Zelince, která se 

nachází na jihozápadním okraji města Lipník nad Bečvou. V současné době je území 

využíváno k zemědělské činnosti. 

První část diplomové práce se věnuje teoretickým poznatkům tykajících se 

územního plánování, územního plánu, územní studie a legislativě, která tyto činnosti 

upravuje. Pojednává také o vzhledu tradičního rodinného domu na Hané, na jejímž 

okraji se město Lipník nad Bečvou nachází. Zmíněna je i problematika satelitních 

oblastí včetně návrhu, jak jí předcházet. 

Druhou částí práce je samotná územní studie, která má navrhnout zastavění 

daného území rodinnými domy o různé velikosti. Dále je řešena související doprava, 

potřebná občanská vybavenost, technická infrastruktura a veřejná zeleň. Územní studie 

přitom musí být v souladu s územním plánem města Lipník nad Bečvou. Na závěr práce 

je navržena etapizace prací a vyčísleny náklady na výstavbu. 
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2 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Územní plánování lze dle příslušné literatury definovat jako trvalou, soustavnou 

a komplexní činnost orgánů územního plánování a stavebních úřadů, zaměřenou na 

naplňování cílů a úkolů územního plánování, za použití jeho základních nástrojů, 

kterými jsou územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a územní 

rozhodnutí. Uvedené nástroje územního plánování mají rozdílnou míru právní 

závaznosti, proceduru i způsob spoluúčasti správních orgánů a občanů na jejich 

vytváření. 

2.1 Cíle a úkoly územního plánování 

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, 

tj. pro soulad podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost 

obyvatel v území. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, 

kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a 

archeologického dědictví. S ohledem na ochranu krajiny dbá mimo jiné na hospodárné 

využívání zastavěného území. Územní plánování usiluje o dosažení souladu veřejných a 

soukromých zájmů. 

Úkolem územního plánování je zjišťovat a posuzovat stav území, stanovovat 

koncepci jeho rozvoje, prověřovat a posuzovat potřebu změn v území a stanovit 

požadavky na využívání a prostorové uspořádání území, a to zejména na umístění, 

uspořádání a řešení staveb. Mezi další úkoly územního plánování patří stanovování 

podmínek pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, usilování o zmírnění nebezpečí 

ekologických a přírodních katastrof a v neposlední řadě také prověřování, zda jsou 

finanční prostředky z veřejných rozpočtů vynakládány hospodárně. 

2.2 Nástroje územního plánování 

Nástroje územního plánování slouží k prosazování cílů a úkolů územního 
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plánování v území na národní, regionální a místní úrovni. Základními nástroji územního 

plánování jsou územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a územní 

rozhodnutí. 

2.2.1 Územně plánovací podklady 

Mezi územně plánovací podklady patří územně analytické podklady, které 

zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, a územní studie, které ověřují možnosti a 

podmínky změn v území. 

Územně analytické podklady jsou ze zákona pořizovány po celém území České 

republiky a průběžně aktualizovány. Slouží především jako podklad k pořizování 

politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, její změně a pro 

rozhodování v území. Dále je lze využít pro posuzování vlivu územně plánovací 

dokumentace na udržitelný rozvoj a životní prostředí. 

2.2.1.1 Územní studie 

Územní studie je územně plánovacím podkladem, který slouží pro pořizování 

politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace a jejích změn a pro 

rozhodování v území. Územní studie na rozdíl od regulačního plánu je podkladem 

nezávazným, ale po vložení do evidence územně plánovací činnosti se stává podkladem 

neopominutelným a odchylné rozhodnutí je třeba v územním rozhodnutí zdůvodnit a 

v odůvodnění prokázat, že bylo nalezeno z hlediska veřejných zájmů vhodnější nebo 

alespoň rovnocenné řešení. 

Územní studie je pořizována pro ověření možností využití konkrétního řešeného 

území, zastavitelných nebo přestavbových ploch nebo vybrané části nezastavěného 

území z hlediska komplexního řešení krajiny. 

Územní studii lze využít pro posouzení a prověření územních podmínek ochrany 

hodnot území při řešení střetů zájmů, umístnění dopravních systémů nebo technické 

infrastruktury, umístění územního systému ekologické stability, umístění obnovitelných 

zdrojů energie v krajině a řešení vybraných problémů urbanistické koncepce, jako je 
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upořádání zastavitelných ploch, dopravního řešení, umístění občanské vybavenosti aj. 

Územní studií může být detailně prověřeno řešení obsažené v územně plánovací 

dokumentaci, např. parcela plochy a umístění místních komunikací v území vymezeném 

územním plánem pro výstavbu rodinných domů. 

Pořizovatelem územní studie je úřad územního plánování, krajský úřad, 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR i obecní úřady, pokud zajistí splnění kvalifikačních 

požadavků pro výkon územně plánovací činnosti. 

2.2.2 Územně plánovací dokumentace 

Funkce a obsah územně plánovací dokumentace jsou definovány zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcími 

vyhláškami, např. vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 

vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

vyhlášky č. 269/2009 Sb. Územně plánovací dokumentace je závazná pro všechny 

druhy rozhodování v území, zejména pak pro územní rozhodnutí. 

Územně plánovací dokumentace je tvořena těmito druhy dokumentů: 

• zásady územního rozvoje 

• územní plán 

• regulační plán 

2.2.2.1 Zásady územního rozvoje 

Byly zavedeny s účinností zákona č. 183/2006 Sb., a jsou tak novým typem 

územně plánovací dokumentace, který splňuje funkci strategického dokumentu. Jsou 

závazné pro pořizování a vydávání územních plánu, regulačních plánů a pro 

rozhodování v území. 

Návrh zásad územního rozvoje pořizuje krajský úřad a předkládá ho k posouzení 
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Ministerstvu pro místní rozvoj a dále ke schválení zastupitelstvu kraje. Zásady 

územního rozvoje vydává zastupitelstvo kraje jako opatření obecné povahy. 

Zásady územního rozvoje v nemístních souvislostech území kraje zpřesňují a 

rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují 

strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí. Stanovují 

základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a vymezují plochy 

nebo koridory nemístního významu, zejména pro veřejně prospěšné stavby včetně 

stanovení požadavků na jejich využití. Součástí zásad územního rozvoje je i 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

2.2.2.2 Územní plán 

Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce či vojenského újezdu 

nebo pro vymezenou část území hlavního města Prahy. Územní plán je závazný pro 

pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce a pro rozhodování v území, 

zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho 

hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné 

infrastruktury. Dále vymezí zastavěné území a zastavitelné plochy a plochy pro veřejně 

prospěšné stavby. 

O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce. Návrh zadání 

územního plánu zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem. Na základě 

schváleného zadání územního plánu zastupitelstvem pořídí pořizovatel pro obec 

zpracování návrhu územního plánu. Návrh územního plánu posuzuje před řízením o 

jeho vydání krajský úřad s ohledem na širší územní vztahy, politiku územního rozvoje a 

územně plánovací dokumentaci kraje. O upraveném a posouzeném návrhu se koná 

veřejné projednání. Územní plán vydává zastupitelstvo obce formou opatření obecné 

povahy. 
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2.2.2.3 Regulační plán 

Regulační plán se pořizuje pro identifikované pozemky a stanovuje podrobné 

podmínky pro využití pozemků, pro umístění staveb a jejich prostorové uspořádání, pro 

ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Dále 

stanovuje podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 

a vymezuje veřejně prospěšné stavby. 

Regulační plán se vydává z podnětu zastupitelstva kraje, zastupitelstva obce či 

Ministerstva obrany na žádost fyzické či právnické osoby, stanoví-li tak zásady 

územního rozvoje nebo územní plán, a je-li jejich součástí i zadání tohoto regulačního 

plánu. Podnět k pořízení regulačního plánu obsahuje i návrh zadání, které po projednání 

schvaluje příslušné zastupitelstvo. Zpracování návrhu regulačního plánu z podnětu 

zajistí pro obec či kraj pořizovatel, na žádost žadatel. O návrhu regulačního plánu se 

koná veřejné projednání. Pořizovatel následně předává příslušnému zastupitelstvu návrh 

regulačního plánu ke schválení a vydání. Zastupitelstvo vydává regulační plán formou 

opatření obecné povahy. [2, 3, 8, 9] 
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3 PROBLEMATIKA VÝSTAVBY NOVÝCH RODINNÝCH 

DOMŮ V OBCÍCH A MALÝCH MĚSTECH 

Problematika výstavby nových rodinných domů je velmi obsáhlá a závažná. 

Kromě zástavby proluk v již existující výstavbě vyrůstají nové rodinné domy často po 

desítkách v lokalitách, které se nacházejí na okrajích měst, ale v současné době častěji 

v obcích, a to zejména těch poblíž větších měst. Rodinnými domy se zastavují lokality, 

které dříve většinou sloužily k zemědělské činnosti. 

Nesprávným územním plánováním a zanedbáním urbanisticko-architektonického 

řešení vznikají satelitní městečka, která trpí řadou vážných problému: nedostatečnou 

dopravní obslužností veřejnou hromadnou dopravou, nedostatečnou občanskou 

vybaveností či nesouladem s původní zástavbou v okolí. Všem těmto problémům lze 

předejít, pokud bude výstavba v lokalitě naplánována a navržena s dodržením všech 

doporučených zásad a bude respektován vzhled tradičních rodinných domů v daném 

území. 

3.1 Tradiční rodinný dům na území Hané 

Město Lipník nad Bečvou se nachází na východním okraji Hané. Tato oblast se 

rozkládá na Moravě a táhne se od pahorkatiny Chřiby až po pohoří Hrubý Jeseník. 

Z východu ji lemují Oderské vrchy, Nízký Jeseník a Hostýnské vrchy, ze západu pak 

Drahanská vrchovina. Je to území rozsáhlé úrodné roviny, ale i mírných svahů a plošin, 

jehož osídlení je písemně doloženo od 11. století. První sídla vyrůstala u vodních toků, 

ale vyhýbala se nižším polohám u řek, která bývala často zaplavována. Hanáckou 

metropolí je krajské město Olomouc. 

Odborná literatura zabývající se touto tématikou uvádí, že vesnice na Hané jsou 

převážně návesního a silnicového půdorysu. Domy byly k silnici orientovány podélně, 

okapem, do souvislé řady, takže utvářely jednolitou stěnu. Po straně domu byla brána, 

kterou se vjíždělo na dvůr. Ve dvoře se často nacházel menší objekt sloužící jako 
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výměnek. K obytné budově se kolmo napojovalo hospodářské křídlo s chlévy a kolnou. 

Dvůr byl ukončen zídkou s bránou do zahrady, v níž stávala stodola. Zahrada byla opět 

ukončena zdí s bránou, která tak tvořila kolem vesnice ucelený a jednotný pás. Vjezd na 

dvůr z ulice byl později překryt střechou a propojen do jedné hmoty s obytným domem. 

Jeho průčelí se tak podstatně prodloužilo. 

Dům měl tradiční trojdílnou dispozici. Uprostřed dispozice byla síň s přibližně 

čtvercovým půdorysem, na níž navazovala prostorná čtvercová jizba s pecí. Na protější 

straně síně bývala patrová komora. U některých domů došlo ke zvětšení o další komoru 

v patře, která byla předsunuta před dům do návsi a současně kryla hlavní vstup do domu. 

Tento stavební útvar se nazýval hanácký „žudr“ a byl zastřešen valbovou střechou, která 

se později změnila na zděný štít s polovalbou. Žudry se ale do dnešní doby dochovaly 

jen sporadicky. 

 

Obr. 1 Tradiční dům z Hané s představeným „žudrem“ [5] 

Pro uskladnění obilovin sloužily sýpky v druhém podlaží, které se rozšířily po 

celé délce průčelí. Toto rozšíření propojilo dům s prostorem vrat průjezdu a vytvořilo 
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průběžný pás otvorů v podstřeší. Postupnou proměnou tohoto sýpkového polopatra 

k obytným účelům se posléze také zvětšily průduchy v okenní otvory i jeho světlá výška. 

Domy byly zděny zejména z nepálených cihel (tzv. kotovic). Jejich výzdoba byla 

jednoduchá. Hladká fasádní omítka měla barvu většinou bílou. U některých novějších 

domů, které byly vyzděny již z pálených cihel, fasádní omítka z ulice chyběla. Režné 

zdivo bylo ozdobeno obloukovými nadokenními záklonky, římsou a portálem nad 

zdobenými dvoukřídlými vraty. Sklonitá střecha byla sedlová se štíty nebo polovalbami 

pokrytá pálenou taškou červené barvy. 

Z pohledu současných požadavků na výstavbu moderních rodinných domů je 

většina rysů tradičního rodinného domu na Hané dnes již neakceptovatelných. 

Z tradičních rysů bude v územní studii vypracované v rámci této diplomové práce 

zachován jen sklon a barva střechy, která byla většinou pokryta pálenými taškami. Pro 

jednotný vzhled zástavby budou rodinné domy regulovány tak, aby jejich střecha byla 

sedlová, valbová nebo polovalbová a měla červenou barvu. [4-7] 

3.2 Problematika satelitních oblastí 

3.2.1 Historie vzniku satelitních oblastí 

Od začátku devadesátých let dvacátého století probíhala výstavba nových 

rodinných domů v tzv. satelitních oblastech, které vznikali zejména na okrajích větších 

měst a v obcích poblíž nich. Nejvíce jich vzniklo v okolí Prahy, ve Středočeském kraji, a 

v okolí Brna. 

Častokrát se jedná o lokalitu o rozloze několika hektarů, kde bylo developery 

postaveno až několik desítek architektonicky identických domů. Většinou jde o menší 

řadové domy s obytnou plochou cca 120 m2 a s pozemkem o rozloze okolo 350 m2 nebo 

o samostatně stojící domy, jejichž obytná plocha dosahuje hodnoty až 170 m2 a 

pozemek má rozlohu cca 800 m2. Do satelitů se většinou stěhovali lidé středního věku 

(mladé rodiny), kteří toužili po vlastním bydlení. Movití klienti si často nechávali 

postavit větší domy honosného vzhledu s architektonickými prvky zámků či hradů nebo 
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objekty, které se by se hodily spíše do přímořských nebo horských letovisek. Domy 

navíc většinou stály na nevhodných, malých pozemcích. Vznikaly tak někdy až bizardní 

stavby, kterým se dnes hanlivě přezdívá „podnikatelské baroko.“ 

 

Obr. 2 Satelitní oblast ve Velkých Přílepech, okr. Praha-západ [15] 

3.2.2 Problematika bydlení v satelitních oblastech 

Satelitní městečka stavěli developeři s vidinou snadného zisku. Při návrhu 

koncepce zástavby tak bylo často zcela zapomenuto na veřejná prostranství, rekreační 

plochy a občanskou vybavenost, jejichž výstavba by nepřinesla žádný zisk. Občanská 

vybavenost v obcích, kde satelity vznikaly, je většinou nedostatečná, její objekty jsou 

zastaralé a jejich kapacita nedostačuje nárůstu počtu obyvatel obce o několik desítek až 

stovek. Častokrát se stávalo, že občanská vybavenost satelitu byla navržena, ale nedošlo 

k jejímu postavení. 

Obyvatelé satelitu tak musejí za občanskou vybaveností dojíždět do většího 

města, což s sebou nese vyšší životní náklady, ztrátu času cestováním a zvýšení hluku 

a emisí z automobilové dopravy v obci. Do satelitů také většinou nebyla zavedena 
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žádná hromadná doprava, takže veškerá přeprava byla prováděna osobními automobily. 

To s sebou přináší potřebu vlastnictví alespoň dvou automobilů v rodině a v dopravních 

špičkách časté kolony na příjezdových komunikacích s nedostatečnou kapacitou. 

Každodenní dojíždění všech obyvatel satelitu za prací i zábavou mimo obec 

způsobuje, že celá oblast je v pracovní dobu téměř zcela opuštěna a může se zde 

snadněji rozvíjet kriminalita. Lidé se pak po návratu z práce většinou zavřou ve svém 

domě nebo zůstanou na svém pozemku a nemají tak žádnou interakci s okolím, 

vzájemně se neznají a nemají o své okolí zájem, což může podporovat další patologické 

jevy, např. rozvoj vandalství. Z těchto důvodů obyvatelé satelitu nesplynou s místními 

starousedlíky a nezačlení se mezi obyvatele obce. Mezi těmito skupinami tak může dojít 

až k vzájemné nevraživosti. 

Obci se po vzniku satelitu významně zvýší náklady na údržbu a provoz silnic, 

chodníků a inženýrských sítí vedoucích do satelitní oblasti. Problémem také může být 

nedostatečná kapacita čistírny odpadních vod, nápojných bodů nebo pouze jednotná 

kanalizace, která nedokáže pojmout dešťovou vodu z nově vzniklých ploch. Je proto 

nutné, aby si obyvatelé satelitu neponechávali původní adresu svého trvalého bydliště 

ve městě, ale přemístili ji do dané obce a tím zvýšili její rozpočtové příjmy. 

3.2.3 Návrhy na předcházení problémů satelitních oblastí 

V současné době již výstavba satelitních oblastí není tak masivní jako dříve. Lidé 

dávají přednost spíše starším domkům na vesnici. Aby se ale při zástavbě oblastí 

rodinnými domy předešlo problémům uvedeným v předchozí podkapitole, je potřeba 

dodržovat několik zásad. Především by obec měla mít jasně definovaný územní plán 

s vymezením oblastí pro novou výstavbu rodinných domů. Výstavba v tomto území by 

měla být regulačním plánem striktně vymezena. Mělo by být zejména stanoveno 

rozparcelování oblasti, počet rodinných domů, jejich vzhled, maximální počet podlaží, 

druh a barva zastřešení a jejich umístění na pozemcích včetně stanovení závazné 

stavební čáry a způsobu oplocení předzahrádek. V regulačním plánu by měla být také 

stanovena veřejná prostranství, plochy pro krátkodobou rekreaci a nová občanská 

vybavenost odpovídající počtu navržených rodinných domů. 
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Při uzavírání smlouvy s investorem, který chce lokalitu zastavět, by obec měla 

zastavění podmiňovat také vybudováním dopravní a technické infrastruktury, navržené 

občanské vybavenosti a veřejných prostranství pod pohrůžkou vysokých finančních 

sankcí. Rodinné domy musejí být po architektonické i stavebně-technické stránce na 

dobré úrovni. Smlouva by měla obsahovat vizualizaci rodinných domů i celé lokality po 

zastavění. 

V územní studii vypracované v rámci této diplomové práce bude z důvodu 

předcházení problémům satelitních oblastí navržena v řešené lokalitě potřebná občanská 

vybavenost, dětské hřiště a veřejná zeleň, aby docházelo k větší interakci obyvatel 

a jejich setrvávání v lokalitě při krátkodobém odpočinku. Obyvatelé se tak lépe poznají 

a seznámí a budou více dbát o stav veřejných prostranství v okolí svého domu. 

Vzhled a velikost rodinných domů bude regulativy striktně vymezen, aby 

nedocházelo k výstavbě příliš velkých domů, které by narušovaly harmonii a jednotný 

vzhled výstavby. [10-15] 

3.3 Legislativní požadavky na výstavbu 

Objekty v nově vznikajících lokalitách pro výstavbu rodinných domů musejí 

splňovat požadavky vycházející zejména ze zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území ve znění vyhlášek č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb. a 

č. 20/2011 Sb. a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

Přihlédnout lze také k technickým normám, které ale již nejsou závazné. 

3.3.1 Požadavky na vzájemné odstupy staveb 

Mezi zásadní požadavky patří požadavek na vzájemné odstupy staveb, které 

stanovuje vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve 

znění pozdějších novel, která stanovuje v § 25 následující: 

„(1)  Vzájemné  odstupy  staveb  musí  splňovat  požadavky urbanistické, 

architektonické,  životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových  a  
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podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, 

prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování 

kvality prostředí. Odstupy musí  dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi 

stavbami pro technická   či   jiná   vybavení   a   činnosti,  například  technickou 

infrastrukturu. 

   (2) Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být  

menší  než  7  m  a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí  být menší 

než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být  vzdálenost  mezi 

rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých  stěn nejsou okna 

obytných místností; v takovém případě se odstavec 4 nepoužije. 

   (3) Vytvářejí-li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou volný prostor, 

vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 10 m. 

   (4)  Jsou-li  v  některé  z  protilehlých  stěn  sousedících staveb pro bydlení  

okna  obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce  vyšší  z 

protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných  domů  podle  

odstavce  2.  Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení  neplatí  pro jednotlivé stavby 

umisťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových. 

   (5)   Vzdálenost   stavby  garáže  a  dalších  staveb  souvisejících  a 

podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od 

společných hranic pozemků menší než 2 m. 

   (6)  S  ohledem  na  charakter  zástavby je možno umístit až na hranici 

pozemku  rodinný  dům,  garáž  a  další stavby a zařízení související s užíváním  

rodinného  domu.  V  takovém  případě  nesmí  být ve stěně na hranici  pozemku  žádné  

stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí  být  zamezeno stékání dešťových 

vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední  pozemek;  stavba,  její  část  nesmí  

přesahovat  na sousední pozemek. 

   (7)  Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí  být 

nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento  požadavek  se  
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neuplatní  u  budov  umisťovaných  ve  stavebních prolukách  řadové  zástavby  a u 

budov, jejichž umístění stanoví vydaná územně plánovací dokumentace. 

   (8)  Vzájemné  odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi 

vnějšími  povrchy  obvodových  stěn,  balkonů,  lodžií,  teras, dále od hranic pozemků a 

okraje vozovky pozemní komunikace.“ 

3.3.2 Požadavky na veřejná prostranství 

Další požadavky této vyhlášky, které se týkají územní studie lokality Na Zelince, 

upravují šířku veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace vedoucí 

k rodinnému domu. Prostranství by mělo být široké minimálně 8 m, při jednosměrném 

provozu lze šířku snížit na 6,5 m. Součástí veřejného prostranství je nejméně jeden pruh 

vyhrazený pro pěší v minimální šířce 2 m umožňující bezbariérové užívání. Ke každé 

stavbě rodinného domu musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m 

a končící nejdále 50 m od domu. 

3.3.3 Požadavky na vymezení pozemku a umístění stavby 

Stavby se na stavební pozemek umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení 

na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na 

pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup 

požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace 

musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům 

bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních 

komunikacích. 

Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo splněno vsakování 

dešťových vod nebo jejich zdržení na pozemku v kapacitě 20 mm denního úhrnu srážek 

před jejich svedením do vodního toku či do kanalizace. [17] 

3.3.4 Požadavky na rekreační plochy 

Rekreace je forma odpočinku nebo činnosti ve volném čase. Je nezbytná pro 
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existenci a rozvoj psychické i fyzické stránky člověka. Z hlediska územního plánování 

se uspokojování potřeb rekreace soustřeďuje na řešení tří hlavních typologicky 

odlišných druhů rekreace: 

• rekreace každodenní (v pracovní dny po práci nebo po škole) 

• rekreace krátkodobá (o víkendech a ve dnech pracovního volna, 1-4 dny) 

• rekreace dlouhodobá (o dovolené, rekreace pobytová) 

V územní studii lokality Na Zelince budou navrženy plochy pro každodenní 

rekreaci, mezi které patří zejména klidové zóny se zelení (parčíky) a dětská hřiště. 

Vybavení dětských hřišť by mělo splňovat požadavky norem ČSN EN 1176 Zařízení 

dětských hřišť a ČSN EN 1177 Povrh hřiště tlumící náraz – Bezpečnostní požadavky a 

zkušební metody a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Při 

návrhu hřiště by mělo být pamatováno i na bezbariérové prvky a atrakce pro tělesně 

hendikepované děti. 

3.3.4.1 Hřiště pro děti předškolního věku (od 3 do 6 let) 

U tohoto hřiště je potřeba klást důraz na hygienu, pořádek a čistotu. Hřiště by 

mělo obsahovat větší rovnou plochu v mlatové nebo travnaté úpravě, průlezky a 

konstrukce pro cvičení, houpačky, pískoviště, jízdní dráhu pro tříkolky a zákoutí pro 

klidné hry dětí s lavičkami a stolky. Hřiště by mělo mít plochu 0,5 m2/obyvatele a 

velikost cca 150 m2. Docházková vzdálenost od bytu by měla být ideálně do 100 m. 

Hřiště pro děti předškolního věku se navrhují uvnitř interiérů obytných skupin. 

3.3.4.2 Hřiště pro děti školního věku (6 - 14 let) 

Hřiště by mělo být situováno mimo klidovou zónu bydlení a mělo by obsahovat 

pískoviště, rovnou plochu pro pohybové a míčové hry, nerovný terén většího rozsahu 

s většími výškovými a sklonovými poměry osázený zelení, klidné místo pro společenské 

hry, houpačku, kolotoč, jízdní dráhu a U-rampu pro jízdu na kolečkových bruslích. 

Hřiště by mělo mít velikost okolo 1 000 m2 a docházková vzdálenost by měla činit 
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maximálně 500 m. 

3.3.4.3 Hřiště pro mládež a dospělé 

Jedná se o specializovaná hřiště, která spadají pod občanskou vybavenost daného 

sídla. Jejich plocha by měla být 1,0 m2/obyvatele a velikost 2 000 - 4 500 m2. 

Docházková vzdálenost by měla činit 500 – 1 000 m. Do této kategorie lze zahrnout i 

veřejnosti přístupná hřiště u škol. [1] 

3.4 Způsoby financování 

Způsobů, jak financovat vznik a zástavbu nové lokality pro rodinné domy, je 

několik. Jelikož jsou v případě lokality Na Zelince pozemky ve vlastnictví města, může 

město vybudovat dopravní a technickou infrastrukturu a veřejná prostranství na své 

náklady a pozemky pro výstavu poté rozprodat zájemcům o stavbu rodinného domu. 

Pro výstavbu technické infrastruktury lze požádat o dotaci z Programů podpory 

bydlení (podprogram Podpora výstavby technické infrastruktury), který vypisuje 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Předběžná alokace na rok 2012 je 50 milionů Kč. Na 

výstavbu odpočinkového parku a výsadbu veřejné zeleně může město požádat o 

dotaci Ministerstvo životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní 

prostředí. Z tohoto programu lze financovat také výstavbu budov občanské vybavenosti 

s nízkou energetickou náročností nebo s využíváním obnovitelných zdrojů energie. Pro 

vybudování dětského hřiště lze získat finanční prostředky od Nadace ČEZ, která se 

dlouhodobě zabývá přispíváním na budování dětských a sportovních hřišť v grantu pod 

názvem „Oranžové hřiště“. Nadace ČEZ za dobu své existence již podpořila výstavbu 

162 dětských a sportovních hřišť částkou přesahující 217 milionů Kč. 

Dále bych doporučil sledovat přehled výzev Regionálního operačního programu 

(ROP) Střední Morava, který přispívá na rozvoj a investice v Olomouckém a Zlínském 

kraji pomocí finančních prostředků z Evropské unie a z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj. ROP podporuje rozvoj měst a obcí, aktivit a objektů pro zvýšení 

cestovního ruchu, revitalizace veřejných prostranství aj. Z aktuálních výzev ale bohužel 
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nelze žádnou využít pro financování výstavby v předmětné lokalitě. 

Druhou variantou je, že město celou lokalitu odprodá soukromému developerovi, 

se který uzavře smlouvu o výstavbě dopravní a technické infrastruktury. Developer na 

své náklady vybuduje potřebnou infrastrukturu včetně přípojek k jednotlivým 

pozemkům a poté pozemky rozprodá zájemcům o výstavbu. Tím dosáhne výnosů, které 

by měly být vyšší než náklady na vybudování infrastruktury. Po dokončení 

infrastruktury ji město převezme do svého vlastnictví. 

Stavebníci rodinných domů si mohou dům postavit svépomocí nebo nechat 

postavit tzv. „na klíč“ od některé regionální stavební společnosti. Při financování stavby 

mohou využít hypoték a úvěrů, které nabízejí komerční banky, nebo zvýhodněných 

úvěrů pro mladé do 35 let poskytovaných Státním fondem rozvoje bydlení. [31, 32] 
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4 MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU 

4.1 Obecné informace o městě 

Lipník nad Bečvou je starobylé město s přibližně 8 300 obyvateli ležící v údolí 

Moravská brána na střední Moravě při toku řeky Bečvy. Ze severu je město lemováno 

Oderskými vrchy, z jihu pak územím zvané Záhoří, které přechází do Hostýnských 

vrchů. Lipník nad Bečvou patří do Olomouckého kraje a je sídlem pověřeného úřadu III. 

stupně, tedy obcí s rozšířenou působností. Město je významnou silniční křižovatkou. 

Leží u dálnice D1, která ale není zatím ve směru na Přerov postavena, a končí zde 

rychlostí silnice R35 vedoucí od Liberce. Lipníkem nad Bečvou také prochází důležitý 

železniční koridor Přerov – Bohumín. 

 

Obr. 3 Mapa zobrazující umístění města Lipník nad Bečvou [16] 
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4.2 Historie města a jeho pamětihodnosti 

První písemná zmínka o Lipníku nad Bečvou pochází z roku 1238. Na město byl 

povýšen někdy kolem roku 1256. Jeho dějinný vývoj byl vždy úzce spjat s nedalekým 

hradem Helfštýnem a patřil pod helfštýnské panství. Během staletí se v jeho čele 

vystřídalo mnoho majitelů. Největšího rozkvětu město dosáhlo v letech 1474-1554 za 

pánů z Pernštejna. Na konci tohoto období Pernštejnové panství prodali Půtovi 

z Ludanic. Sňatkem Kateřiny z Ludanic s Petrem Vokem z Rožmberku v roce 1580 

přechází Lipník i s hradem Helfštýnem do vlastnictví Rožmberků. V roce 1593 kupuje 

panství německý rod Bruntálských z Vrbna, kteří nechali ve městě vybudovat pohodlný 

zámek. Po bitvě na Bílé hoře je panství darováno kardinálu Františku z Ditrichštejna. 

V majetku tohoto rodu je město až do roku 1858. V 17. století postihl město značný 

úpadek a ani 18. století nepřineslo výrazné zlepšení. Z důvodu sedmileté války byly 

opraveny dvojité hradby. 19. století bylo hlavně ve znamení rozvoje průmyslu. 

 

Obr. 4 Kostel sv. Jakuba Většího a zvonice v Lipníku nad Bečvou [archiv autora] 
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Zejména své bohaté historii Lipník vděčí za množství kulturních památek a 

historických budov, které zde můžete spatřit. Dominantou města je renesanční zvonice 

se slunečními hodinami. Byla postavena v roce 1609 a v jejích útrobách se ukrývá mimo 

jiné i 5040 kg vážící zvon se jménem Michal. S touto památkou sousedí neméně 

významný kostel sv. Jakuba Většího také ze 17. století. Po obvodu nedalekého náměstí 

stojí mnoho barokních a renesančních domů. Jeho původní tvar byl obdélníkový, ale po 

dostavbě renesanční radnice získalo svůj charakteristický tvar písmene „L“. Dominantou 

náměstí je barokní morový sloup z roku 1694 a také dvě barokní kašny s plastikami sv. 

Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Celé centrum města je obehnáno zachovalými 

hradbami v délce 1137 metrů, které byly vybudovány na počátku 16. století. 

K významným objektům městské památkové rezervace patří také zámek ze 16. století, 

který byl  později přestavěn v novoklasicistním stylu. Velmi pozoruhodná je zejména 

střešní zahrada na západním dvorním křídle zámku, bývalých stájích. Se zámkem 

sousedí volný krajinářský park s množstvím zajímavých dřevin. Západně od zámku byl 

v letech 1660-1670 vybudován rozsáhlý komplex budov bývalé piaristické koleje, kde 

roku 1833 pobýval i Johann Gregor Mendel, objevitel genetických zákonů. 

K piaristickému klášteru patří i kostel sv. Františka Serafínského z konce 16. století. 

Připomínkou na silnou židovskou obec je bývalá synagoga, která je vůbec nejstarší 

synagogou na Moravě a druhou nejstarší v Česku, a dva židovské hřbitovy. Za zmínku 

jistě ještě stojí několik kapliček umístěných různě po městě nebo historické budovy 

místních škol. [18] 
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5 LOKALITA NA ZELINCE 

5.1 Vymezení řešeného území 

Lokalita Na Zelince se nachází v k.ú. Lipník nad Bečvou, v jihozápadní části 

města, v jeho zastavěném území. Řešené území je ohraničeno z východu ulicí Na 

Zelince, z jihu stabilizovanou plochou individuální rekreace a areálem společnosti 

Morava-Hop s.r.o., ze západu obslužnou komunikací a sportovním areálem a ze severu 

stabilizovanými plochami koupaliště a mateřské školy. Rozloha řešeného území je 10,16 

ha. V současné době je téměř celé území nezastavěno a využíváno k pěstování 

zemědělských plodin. Pouze v západní části území se nachází jeden stávající dvojdomek. 

Řešené území má rovinatý charakter a nachází se v nadmořské výšce cca 230 m n. m. 

Na lokalitu byl Ing. arch. Stanislavem Vrubelem zpracován regulační plán, který 

schválilo Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou na svém zasedání dne 26. 9. 2006 

usnesením č. 749/2006-ZM 27. Pořizovatelem regulačního plánu byla Ing. Zuzana 

Dlesková, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Lipník nad Bečvou. 

 

Obr. 5 Vymezení lokality Na Zelince na mapě města Lipník nad Bečvou [16] 
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5.2 Problematika blízkosti sportovní střelnice 

Vedení města Lipník nad Bečvou si vyžádalo zpracování územní studie v této 

diplomové práci, protože regulační plán neřeší sousedství lokality se sportovní střelnicí 

ani nenavrhuje žádnou občanskou vybavenost. Krajská hygienická stanice 

Olomouckého kraje nepovolí výstavbu rodinných domů v této lokalitě, dokud město 

neprokáže splnění požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

Dle § 12, čl. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je stanovena nejvyšší přípustná 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb jako 

součet základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke 

druhu chráněného prostoru a denní  a  noční  době  podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, 

tj. pro stavbu pro bydlení, stacionární zdroj hluku a pro denní dobu je korekce rovna 

0 dB. Nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku A je tedy pro tento případ stanovena 

na LAeq,T = 50 dB. 

Při střelbě podle provozního řádu střelnice podle měření společnosti SON servis 

spol. s r.o. ze dne 11. 5. 2003 limity hluku vyhoví pro stávající zástavbu rodinných 

domů v ulici Na Zelince, která je od střelnice vzdálena 180 m. Pro výstavbu blíže ke 

střelnici by ale již limity hluku nevyhověly. 

5.3 Územní plán města Lipník nad Bečvou 

Celá lokalita dle platného územního plánu města, který byl schválen 

Zastupitelstvem města Lipník nad Bečvou dne 22. 2. 2005 usnesením č. 428/2005–

ZM 16, patří do funkční plochy BM – plochy bydlení městské. Výřez z územního plánu 

je přiložen v příloze č. 2. 

Podmínky pro využití plochy bydlení městské (BM) jsou dle územního plánu 

následující: 

• „plochy bydlení, ve kterých jsou umístěny rodinné domy. Do ploch lze 
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zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení. Součástí plochy 

mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu 

prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením 

a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Tyto stavby a 

zařízení musí být v územní menšině vzhledem k plochám bydlení. 

Přípustné: 

• stavby pro bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami a 

doplňkovými stavbami pro chov drobného hospodářského zvířectva pro 

vlastní potřebu 

• zařízení pro maloobchod a služby pro obyvatele území 

• veřejná zeleň 

Podmíněně přípustné: 

• stavby veřejného stravování (bufety, jídelny, občerstvení) 

• sociální a zdravotnická zařízení 

• zahradnictví 

• stavby a zařízení pro chov drobného hospodářského zvířectva, které 

nebudou narušovat pohodu prostředí okolní obytné zástavby 

• drobné stavby pro skladování plodin 

• objekty pro nevýrobní služby 

• komunikace pro pěší, cyklistické stezky 

• obslužné komunikace v rámci obsluhy území v rámci funkční plochy 

• zahradní altány a chaty 

• drobné vodní prvky a architektura 

• sportovní a tělovýchovná zařízení (sauny, dětská hřiště, hřiště) 

• liniové a plošné sadovnické porosty, okrasné a užitkové zahradní kultury 

• liniové a plošné keře a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci 

krajiny 

• garáže integrované do objektů 

• ubytovací a stravovací zařízení v soukromí 
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• nerušící řemeslné a výrobní provozovny do 100 m2 zastavené plochy 

• integrované garáže do objektů 

• drobné nerušící řemeslné provozovny 

• objekty kulturní, osvětové 

• objekty pro školství a výchovu 

Nepřípustné 

• autoopravny a motoopravny 

• lakovny 

• strojně kovoobráběcí provozy 

• stavby pro výrobu a skladování 

• stavby pro velkoobchod a supermarkety 

• autokempinky a tábořiště 

• stavby pro zemědělskou výrobu 

• hromadné nebo jednotlivé garáže, které mají řešit problém garážování 

jiné plochy či lokality 

• ostatní stavby a druhy činností vyžadující vyhlášení hygienického 

ochranného pásma nebo jinak negativně narušující pohodu obytného 

území – např. zemědělské stavby“ 

Územní studie vypracovaná v rámci této diplomové práce bude požadavky 

územního plánu města Lipník nad Bečvou plně respektovat. [30] 

5.4 Majetkoprávní vztahy 

Majetkoprávní vztahy vycházejí z dostupných údajů Katastrálního úřadu 

v Olomouci, katastrální pracoviště Přerov s vazbami na mapy katastru nemovitostí a 

pozemkového katastru. 

V době zpracování územní studie bylo vlastníkem všech pozemků v řešeném 

území Město Lipník nad Bečvou se sídlem Náměstí T.G. Masaryka 89/11, 751 31 

Lipník nad Bečvou. 
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Řešené území je vymezeno těmito parcelami: 

• parcela p. č. 1242/1, výměra 38 062 m2, druh pozemku orná půda 

• parcela p. č. 1242/4, výměra 50 296 m2, druh pozemku orná půda 

• parcela p. č. 1242/42, výměra 161 m2, způsob využití manipulační plocha 

– ostatní plocha  

• parcela p. č. 1242/43, výměra 118 m2, druh pozemku orná půda 

• parcela p. č. 1242/44, výměra 66 m2, druh pozemku orná půda 

5.5 Širší vztahy 

Z hlediska širších vztahů lze řešené území lokality Na Zelince označit jako 

ucelenou návrhovou plochu pro bydlení v rodinných domech. Napojení na nadřazenou 

síť dopravní a technické infrastruktury je umožněno z ulice Na Zelince a z obslužné 

komunikace do společnosti Morava-Hop, s.r.o. Množství nápojných bodů a jejich 

kapacita je pro napojení lokality dostatečná a bude vyhovovat i do budoucna. Celé 

řešené území se nachází v současném zastavěném území města. 

5.6 Občanská vybavenost v okolí 

Ve městě Lipník nad Bečvou je k dispozici téměř kompletní občanská 

vybavenost. Město je obcí s rozšířenou působností. Odbory Městského úřadu Lipník nad 

Bečvou zajišťující výkon přenesené státní správy se nacházejí v budově zámku ve 

vzdálenosti 400 m od okraje lokality. Finanční ani katastrální úřad svou pobočku ve 

městě nemá. Obyvatelé Lipníku nad Bečvou musejí za těmito úřady dojíždět do 

okolních měst Přerov a Hranice. Nejbližší mateřská škola se nachází přímo na severním 

okraji lokality. Základní škola Osecká je v docházkové vzdálenosti 450 m. Ve městě se 

ještě nachází devítileté gymnázium, střední průmyslová škola stavební a SOŠ a SOU 

elektrotechnické. 



 
Diplomová práce                   Ing. Jan Horalík 

 
37 

Lékařská péče je poskytována ve 450 m vzdáleném zdravotním středisku, kde se 

kromě obvodních a dětských lékařů nachází i odborní ambulantní lékaři, zubní ordinace 

a lékárna. Další ambulantní zdravotnické služby nabízí společnost Nemocnice Hranice 

a.s. v detašovaném pracovišti na východním okraji města. 

Obchod se základními potravinami je od lokality vzdálen taktéž 450 m. Ve městě 

jsou dále dva supermarkety a množství jiných obchodů a provozoven poskytujících 

základní služby, např. prodej elektroniky, ubytovací služby, pohostinství, kosmetické 

služby, kadeřnictví apod. 

Městská hromadná doprava je zajištěna autobusy společnosti Veolia Transport 

Morava a.s., ale pouze několika spoji v ranní a odpolední špičce. Nejbližší zastávka se 

nachází v ulici Bratrská a je od lokality vzdálena 300 m. K autobusovému i vlakovému 

nádraží je nutno shodně urazit cca 850 m. 

Základní občanská vybavenost v okolí řešené lokality je na velmi dobré úrovni a 

snadno dostupná i pěšky. 

5.7 Sportovní možnosti v okolí 

Sportovní možnosti v okolí jsou široké a velmi dobře dostupné v přijatelné 

docházkové vzdálenosti. S lokalitou na západní straně přímo sousedí sportovní areál 

s fotbalovým stadionem, fotbalových hřištěm s umělou trávou, sportovní halou, 

tenisovými kurty a sportovní střelnicí. Sportování veřejnosti je upraveno provozním 

řádem a je možné po domluvě se správci příslušného sportoviště buďto zcela zdarma 

nebo za úplatu. Další hřiště s živičným povrchem a basketbalovými koši, kde je možné 

sportovat zdarma, se nachází 350 m daleko. 

Koupaliště s padesátimetrovým plaveckým bazénem a bazénem pro děti přímo 

sousedí s lokalitou ze severní strany. Vstup do něj je ale vzdálen 400 m. Necelých 100 

metrů od jižního okraje lokality se nachází cyklostezka hojně využívaná cyklisty i inline 

bruslaři spojující Lipník nad Bečvou s Oseckým jezem, přírodním koupalištěm Jadran a 

obcí Osek nad Bečvou. Je součástí cyklostezky Bečva a mezinárodních cyklotras 

Jantarová stezka a Greenways. Její začátek na okraji města Lipník nad Bečvou je také 
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výchozím bodem pěti značených cyklookruhů po mikroregionu Lipensko. 

Sportovní možnosti v okolí řešené lokality jsou na velmi dobré úrovni. V těsné 

blízkosti jsou k dispozici sportovní zařízení pro vykonávání rozličných druhů sportu. 

5.8 Přírodní podmínky 

5.8.1 Geomorfologické a geologické poměry 

Řešené území přísluší k Moravské bráně, zastoupené podcelkem Bečevská brána 

(okrsky Jezernická pahorkatina a Bečevská niva). Z geologického hlediska jde o 

tektonicky relativně pokleslé území, které je vyplněno různorodými nezpevněnými 

neogenními a kvartérními sedimenty. V povrchových vrstvách se v pahorkatinné části 

nacházejí především sprašové hlíny a spraše, v nivě řeky Bečvy pak písčité hlíny a 

hlinité písky. Reliéf území je rovinatý. 

5.8.2 Půdní poměry 

Na náplavy široké bečevské nivy a potočních niv přítoků Bečvy je vázán plošný 

výskyt půd trvale ovlivněných podzemní vodou – typických a glejových fluvizemí. 

V pahorkatinné části dominují hnědozemě a luvizemě na sprašových hlínách. Podle 

zrnitosti se většinou jedná o půdy střední. 

5.8.3 Klimatické poměry 

Řešené území se nachází dle Mapy klimatických oblastí Československa 

(Geografický ústav ČSAV, 1971) v mírně teplé klimatické oblasti MT 11, které je 

charakteristické dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím 

s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a krátkou, mírně teplou, velmi suchou 

zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Průměrná roční teplota se pohybuje od 7 do 8,5 °C. Nejteplejším měsícem je 

červenec s průměrnou teplotou 17 až 18,5 °C, nejchladnějším leden s průměrnou 

teplotou -2 až -3 °C. 
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Roční úhrn srážek činí v dlouhodobém průměru 650 – 700 mm. Nejvíce srážek 

spadne v letním období (červen – srpen), nejméně v druhé polovině zimy (leden – 

březen). 

Proudění vzduchu je výrazně ovlivněno protáhlým tvarem Moravské brány, 

takže převládá proudění z jihozápadního a severovýchodního kvadrantu. 

5.8.4 Hydrologické poměry 

Řešené území náleží do povodí řeky Bečvy, která je hlavním tokem oblasti 

protékajícím kolem jižního okraje Lipníku nad Bečvou přibližně od 

východoseverovýchodu k západojihozápadu. Říční síť tvoří kromě řeky Bečvy ještě 

několik jejích pravostranných přítoků, jejichž vodnost je nízká. 

Oběh podzemních vod je vzhledem k místním hydrogeologickým podmínkám 

vázán na nivní a terasové štěrkopísky dotované z území Oderských vrchů. [31] 

5.9 Průzkum ohledně zástavby lokality 

Před vypracováním územní studie byl proveden průzkum mezi obyvateli města 

Lipník nad Bečvou, aby bylo zjištěno, čím si veřejnost přeje danou lokalitu zastavět a 

jakou občanskou vybavenost by zde uvítala. Průzkum byl proveden 21. 6. 2011 

dotazováním náhodných kolemjdoucích, při kterém byl vyplňován anketní lístek (viz 

níže). 
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Jakým typem rodinných domů byste lokalitu zastavěl(a):
(možno vybrat více možností)

bungalovy □ □

jednopodlažní s plochou 
(pultovou) střechou □ □

dvoupodlažní se šikmou 
střechou □ tří a vícepodlažní □

Jaká by měla být rozloha pozemku k jednomu rodinnému domu:

do 600 m2 □ 600 - 900 m2 □

900 - 1 200 m2 □ nad 1 200 m2 □

Jakou občanskou vybavenost byste v lokalitě uvítal(a):
(možno vybrat více možností)

obchod se základními potravinami □
nákupní středisko s dalšími službami (např. kadeřnictví) □
supermarket □
odpočinkový parčík □
hřiště pro děti do 6 let □
hřiště pro děti od 6 do 12 let □
hřiště pro děti nad 12 let □
jinou (doplňte): …………………………………

Průzkum zástavby lokality Zelinka

jednopodlažní se šikmou 
střechou a podkrovím

dvoupodlažní s plochou 
(pultovou) střechou

(možno vybrat více možností)

 

Tab. 1 Anketní lístek ohledně zástavby lokality Na Zelince 

Při provádění průzkumu bylo dotázáno 32 respondentů. Na otázky mohlo být 

zodpovězeno výběrem více možností. Výsledky průzkumu jsou zobrazeny v tabulce č. 2. 
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Jakým typem rodinných domů byste lokalitu zastavěl(a):

bungalovy 22 28

jednopodlažní s plochou 
(pultovou) střechou 12 3

dvoupodlažní se šikmou 
střechou 7 tří a vícepodlažní 0

Jaká by měla být rozloha pozemku k jednomu rodinnému domu:

do 600 m2

5 600 - 900 m2 16

900 - 1 200 m2

24 nad 1 200 m2 7

Jakou občanskou vybavenost byste v lokalitě uvítal(a):

obchod se základními potravinami 10

nákupní středisko s dalšími službami (např. kadeřnictví) 18

supermarket 2

odpočinkový parčík 15

hřiště pro děti do 6 let 17

hřiště pro děti od 6 do 12 let 16

hřiště pro děti nad 12 let 9

jinou (doplňte): nic nebylo uvedeno

Výsledky průzkumu zástavby lokality Zelinka

jednopodlažní se šikmou 
střechou a podkrovím

dvoupodlažní s plochou 
(pultovou) střechou

 

Tab. 2 Výsledky průzkumu ohledně zástavby lokality Zelinka 

Jak z výsledků ankety vyplývá, lidé si nejvíce přejí lokalitu zastavět bungalovy a  

jednopodlažními rodinnými domy s obytným podkrovím pod šikmou střechou. 

Vícepodlažní domy ani domy s plochou nebo pultovou střechou nejsou příliš 

požadovány. Výměra jednoho pozemku pro stavbu rodinného domu by se měla 

pohybovat okolo 900 – 1 200 m2. Část pozemků by ale měla mít i menší výměru 

v rozmezí 600 – 900 m2. Z občanské vybavenosti by respondenti nejvíce uvítali menší 

nákupní středisko s dalšími doplňkovými službami, odpočinkový parčík a hřiště pro děti 
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předškolního a školního věku (od 6 do 12 let). 

Územní studie bude výsledky ankety respektovat a zohlední je v návrhu zástavby. 
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6 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY NA ZELINCE 

Územní studie má za úkol navrhnout zastavění lokality objekty pro individuální 

bydlení včetně návrhu objektů pro občanskou vybavenost, která je zde potřeba, a míst 

pro každodenní rekreaci. Zástavba území je navržena ve dvou variantách, přičemž 

vhodnější varianta je podrobněji rozpracována do podoby územní studie. 

6.1 Popis a zhodnocení variant zástavby 

6.1.1 Varianta zástavby č. 1 

Ve variantě č. 1 je navrženo 43 samostatně stojících rodinných domů, které jsou 

rovnoměrně rozmístěny po celém území lokality. V severní části území jsou dále 

navrženy 4 dvojdomky. Občanská vybavenost je reprezentována přízemním objektem 

zastřešeným sedlovou střechou pro prodejnu potravin a další doplňkové služby 

(kadeřnictví, kosmetika apod.), který má půdorysný rozměr 40 × 15 m a je situován do 

jihovýchodního rohu lokality. 

V centrální části lokality je navržen volný anglický parčík, na jehož západním 

okraji je umístěno dětské hřiště pro děti od 3 do 12 let. Pro odstínění hluku ze střelnice 

je okolo střelnice navržen zemní val o výšce 4,5 m. 

6.1.2 Varianta zástavby č. 2 

Varianta č. 2 obsahuje 46 samostatně stojících rodinných domů, které jsou opět 

rovnoměrně rozmístěny po celé lokalitě. Umístění čtyř dvojdomků v severní části území 

se oproti variantě č. 1 nezměnilo. Občanská vybavenost je opět reprezentována 

přízemním objektem zastřešeným sedlovou střechou pro prodejnu a další doplňkové 

služby (kadeřnictví, kosmetika apod.), který má půdorysný rozměr 60 × 14 m a je 

situován ve střední části lokality poblíž střelnice. 

Východně od  prodejny je navrženo dětské hřiště pro děti od 3 do 12 let a volný 
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anglický parčík pro každodenní rekreaci. Odhlučnění střelnice je provedeno pomocí 

protihlukové stěny o výšce 4 metrů. 

6.1.3 Zhodnocení a výběr vhodnější varianty 

Pro zpracování územní studie byla vybrána varianta č. 1, protože občanská 

vybavenost je zde oddělena od parčíku a hřiště pro děti. Parčík je také rozlehlejší a 

společně se zemním valem lépe odstíní hluk ze sousedící střelnice. 

  Nepatrně menší počet samostatně stojících rodinných domů (43 oproti 46) 

oproti variantě č. 2 je zanedbatelný, protože ve městě Lipník nad Bečvou není příliš 

vysoká poptávka po individuální výstavbě rodinných domů (do deseti zájemců za rok) a 

celá lokalita se tak bude zastavovat po etapách několik let. 

6.2 Zásady urbanistické koncepce 

Řešené území se bude rozvíjet jako harmonický celek urbanizovaných, 

neurbanizovaných a urbanizovatelných území s dominantní funkcí bydlení. 

Řešené území lokality Na Zelince je navrženo jako homogenní území s obytnou 

funkcí, které je rozděleno na menší funkční plochy obslužnými komunikacemi. Bydlení 

má charakter bydlení v individuálních rodinných domech. Vlastní urbanistické řešení je 

založeno na osnově obslužných komunikací, které předurčují urbanistickou koncepci 

řešené lokality. Navržené komunikace jsou napojeny na dvou místech na ulici Na 

Zelince a dále je lokalita napojena na obslužnou komunikaci v západní části řešeného 

území. 

6.3 Funkční využití území 

Zásady regulace území jsou v souladu s platným Územním plánem města Lipník 

nad Bečvou, jakožto nadřazené územně plánovací dokumentace.  

Funkční uspořádání území je členěno na plochy stavební (urbanizované) a 

plochy nestavební (neurbanizované). Veškeré navržené regulační podmínky se vztahují 



 
Diplomová práce                   Ing. Jan Horalík 

 
45 

k základním plochám, nikoliv k jednotlivým parcelám. Pod pojmem základní plocha se 

rozumí plocha, která je homogenní z hlediska funkčního typu a limitu využití. 

Stavby umísťované na základní plochy se rozlišují na stavby přípustné, 

výjimečně přípustné a nepřípustné. Přípustné funkci odpovídají stavby, zařízení a 

využití území, které v ploše převládají a určují veškeré charakteristiky funkčního využití 

území. Dále sem spadají stavby, které slouží k doplnění hlavní funkce, k dosažení 

optimálního funkčního využití a stavby, které mohou být pouze součástí nebo doplňkem 

staveb nebo nezbytným vybavením pro obsluhu dané lokality. 

Výjimečně přípustné jsou stavby, zařízení a využití území, které sice zcela 

neodpovídají dominantní funkci, ale lze je v území zanechat nebo umístit pouze 

výjimečně po podrobnějším zvážení všech urbanistických, hygienických, dopravních a 

ekologických hledisek. 

Nepřípustné jsou stavby, zařízení a využití území, které neodpovídají příslušné 

urbanistické funkci, nejsou součástí doplňkových, souvisejících případně výjimečně 

přípustných staveb a zařízení, ani nezbytným vybavením pro obsluhu dané lokality. 

6.3.1 Návrh členění území na funkční plochy a podmínky jejich využití – plochy 

stavební (urbanizované) 

Plochy stavební (urbanizované) se pro účel územní studie rozumí plochy 

převážně zastavěné nebo navržené k zastavění objekty, jejichž regulativy jsou uvedeny 

v regulačních podmínkách pro plochy urbanizované. 

6.3.1.1 Plochy městského bydlení nízkopodlažního (BM) 

Území kvalitní nízkopodlažní zástavby s vysokým podílem zeleně, tvořící 

převážně souvislé obytné celky. Podíl hrubé podlažní plochy (HPP) trvalého bydlení 

činí minimálně 80 %. Ve zbylé části jsou přípustné takové funkce, které bydlení 

doplňují (stavby a zařízení občanského vybavení místního významu, zařízení 

technického vybavení) a které nemají na bydlení rušivý vliv. 

Přípustné stavby, zařízení a využití území jsou rodinné domy; sportovní zařízení 
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pro neorganizovaný sport pro soukromé potřeby daného pozemku; objekty statické 

dopravy integrované v objektech bydlení; oplocení pozemků; maloobchodní provozovny 

a služby vestavěné do rodinných domů a nerušící okolí (do 20 % HPP obytné stavby); 

liniové a plošné sadovnické úpravy; drobná architektura; vodní prvky; odstavné a 

parkovací plochy pro potřebu hlavní funkce na pozemku; účelové komunikace 

vnitroareálové; pěší komunikace. 

Podmínečně přípustné jsou stavby vedlejší ke stavbě hlavní na pozemku 

rodinného domu v souladu s přípustnou nebo podmínečně přípustnou funkcí; zařízení 

integrovaná s jinou přípustnou funkcí, jako stavby vedlejší ke stavbě hlavní i 

v samostatných objektech; jedna drobná stavba pro skladování plodin a nářadí s plochou 

maximálně do 16 m2 bez možnosti chovu zvířat. 

Nepřípustné jsou stavby pro chov hospodářských zvířat a stavby individuální 

rekreace ani jako vedlejší stavby; zahradní účelové objekty a úkryty na nářadí jako 

hlavní stavby. 

6.3.1.2 Plochy pro dopravní stavby silniční (SO) 

Jsou určeny pro umístění zařízení systémů dopravní obsluhy města. 

Přípustné jsou komunikace, chodníky a parkoviště lokálního charakteru; 

cyklostezky; vedení sítí technického vybavení území. 

Podmínečně přípustné jsou nadmístní vedení sítí technického vybavení území. 

Nepřípustné jsou stavby a zařízení jiné než přípustné nebo podmínečně 

přípustné. 

V plochách pro dopravní stavby silniční je navrženo v zelených pásech kolem 

místních komunikací dle grafické části územní studie vysázení malokorunných stromů, 

např. javorů malokorunných, jasanů, sakur, hrušní bezplodých nebo myrobalánů. 

6.3.1.3 Plocha pro objekt prodejny a parkoviště (PP) 

Na vymezené ploše je navržen nepodsklepený objekt pro prodejnu 
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potravin a další přidružené služby o půdorysných rozměrech 40 × 15 m s jedním 

nadzemním podlažím zastřešený sedlovou střechou pokrytou taškou pálenou červené 

barvy. 

Před prodejnou je plocha ze zámkové dlažby a parkoviště s asfaltovým krytem o 

kapacitě 22 míst včetně dvou míst vyhrazených pro parkování osob tělesně postižených. 

6.3.1.4 Plocha pro dětské hřiště (PH) 

Plocha pro dětské hřiště o rozměrech 23 × 25 metrů se nachází ve střední části 

lokality poblíž sportovní střelnice. Hřiště bude oploceno dřevěným laťovým plotem 

s třemi brankami. Jako dopadová plocha bude použit dlaždicový prefabrikovaný systém. 

Jedná se o hřiště pro děti předškolního a školního věku. Jeho vybavení je patrné 

z grafické části územní studie. 

6.3.2 Návrh členění území na funkční plochy a podmínky jejich využití – plochy 

nestavební (neurbanizované) 

Plochy neurbanizované – volné (nestavební) se pro účel územní studie rozumí 

plochy převážně nezastavěné, ve kterých je přípustnost nebo podmíněná přípustnost 

výstavby objektů omezena a regulována účelem využití, případně limitem jejich využití, 

vyjádřená v regulačních podmínkách pro plochy neurbanizované volné. 

6.3.2.1 Plochy obytné zeleně (ZB) 

Jsou záměrně vytvořenou náhradou za původní přírodní prostředí v návaznosti 

na plochy bydlení. Jedná se o zahrady na jednotlivých pozemcích pro výstavbu 

rodinných domů, které jsou veřejně nepřístupné – oplocené. 

Přípustné jsou parkově upravené plochy obytných zahrad včetně drobné 

architektury a zpevněných ploch; soukromá sportoviště a dětská hřiště; drobné zahradní 

stavby jako altánky, skleníky, pergoly, přístřešky, zahradní krby, bazény, zpevněné 

plochy, včetně sportovišť se zpevněnou hrací plochou do 130 m2; chodníky a 

komunikace pro pěší; liniová zeleň a stromořadí; zeleň parkově upravená; zeleň zahrad 
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s obytnou a hospodářkou funkcí. 

Podmíněně přípustné jsou účelové komunikace pro údržbu těchto ploch; prvky 

technického vybavení; jedna drobná stavba pro chov hospodářských zvířat pro vlastní 

potřebu plochy max. 16 m2 za podmínky chovu jen drobných hospodářských zvířat; 

jedna drobná stavba pro skladování plodin a nářadí plochy max. 20 m2 bez možnosti 

chovu zvířat. 

Nepřípustné je jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné využití plochy; 

jakékoliv objekty výroby, skladování, služeb apod.; zařízení, která by svým provozem 

narušovala pohodu prostředí; stavby individuální rekreace – ani jako stavby vedlejší. 

6.3.2.2 Plochy zeleně předzahrádek (ZP) 

Jedná se o plochy zeleně předzahrádek v návaznosti na uliční prostory. Čistá 

plocha zeleně musí zaujímat min. 50 % takto vyznačené plochy a nelze v ní umístit 

objem hlavní stavby – rodinného domu. 

Přípustné jsou parkově a obytně upravené plochy zeleně. 

Podmíněně přípustné jsou garáže, odstavná a parkovací stání a parkoviště 

propojená se stavbou rodinného domu; venkovní zpevněné plochy, chodníky a 

přístupové komunikace, které bezprostředně souvisejí s řešenou plochou; objekty a 

vedení technického vybavení. 

Nepřípustné jsou umístění hlavního objektu (rodinného domu); umisťování 

drobných staveb; umisťování soukromích sportovišť, altánů a besídek; umisťování 

samostatně stojících garáží, přístřešků pro automobily a podobných staveb. 

6.3.2.3 Plochy sídelní zeleně (ZO) 

Plochy jsou záměrně vytvořenou náhradou za původní přírodní prostředí. Jsou 

veřejně přístupné a slouží jako zázemí pro odpočinek a rekreační aktivity. 

Přípustné jsou parkově upravená veřejná prostranství včetně drobné 

architektury, zpevněných ploch spojených s funkcí centrální části prostoru; chodníky 
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a komunikace pro pěší; liniová zeleň a stromořadí; významná izolační a ochranná zeleň. 

Podmínečně přípustné jsou účelové komunikace pro údržbu těchto ploch; 

stezky pro cyklisty; prvky technického vybavení. 

Nepřípustné je jiné než přípustné nebo podmínečně přípustné využití plochy; 

zřizování zařízení (sportovní či jiné), která by svým provozem narušovala pohodu 

prostředí, jedná se zejména o motokárové, motokrosové či jiné sporty. 

Vždy musejí být respektována ochranná pásma technické infrastruktury umístěné 

v těchto plochách. 

Na veřejném prostranství před prodejnou je dále navržena plocha s vodním 

prvkem vybavená lavičkami pro posezení. Povrch této plochy bude proveden z betonové 

zámkové dlažby. 

6.3.2.4 Plochy rekreační zeleně (ZR) – park 

Vymezuje plochu, na které je umístěn volný anglický park vybavený potřebným 

městským mobiliářem (lavičky, odpadkové koše apod.). V parku jsou navrženy 

nezpevněné mlatové komunikace určené pouze pro pěší. 

Povrch parku mimo nezpevněné komunikace bude oset trávníkem a budou zde 

vysázeny dřeviny. Skupinově navrhuji vysázet tyto dřeviny: javor klen, javor mléč, jeřáb 

ptačí, rakytník řešetlákový, ptačí zob. Pro oživení druhové skladby dřevin doporučuji 

v parku vysázet následující solitéry: magnolie, katalpa, liliovník. 

Součástí parku je zemní val ve tvaru písmene L sloužící pro odhlučnění sousední 

sportovní střelnice o výšce 4,5 metrů a půdorysných rozměrech 15 × 155 m. Sklon 

svahů je 1:1,5. Val bude oset trávníkem a budou na něm vysázeny půdopokryvné 

rostliny, např. nízké skalníky, jalovce, křovité mochny. 

Vždy musejí být respektována ochranná pásma technické infrastruktury umístěné 

v těchto plochách. 
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6.4 Regulační prvky prostorového uspořádání ploch městského 

bydlení nízkopodlažního (BM) 

Prostorová regulace se uplatní vždy, když v dotčeném území bude stavebník 

uskutečňovat novou výstavbu, provádět dostavbu původní stavby nebo její nadstavbu 

nebo provádět přestavbu původní stavby. 

V případech, kdy se nebude měnit stavební čára nebo nebude překročena 

regulací udaná výška zástavby, tvar a sklon střech a další prostorové regulativy se 

podmínky prostorové regulace neuplatní. 

6.4.1 Stavební čára 

Udává hranici plochy určené k zastavění a závaznou plochu čelní stěny výstavby 

hlavního objemu objektu. Před stavební čáru smí vystupovat pouze balkony, arkýře, 

markýzy, římsy resp. jiné konstrukce přiměřené rozsahem, tvarem a funkcí, které jsou 

součásti hlavního objemu objektu. Umístění stavební čáry jednotlivých pozemků je 

patrné z grafické části územní studie. 

6.4.2 Maximální výška zástavby 

Udává maximální nepřekročitelnou výšku zástavby v počtu plných podlaží. 

Podkroví se mezi plná podlaží započítává v případě, když se jeho využitelná plocha (tj. 

nad níž je světlá výška místnosti větší než 2,30 m) rovná více jak 2/3 plochy pod ním 

ležícího plného podlaží. Ustupující podlaží s rovnou střechou se mezi plná podlaží 

započítává v případě, že se jeho využitelná výška 2,3 m rovná jedné polovině plochy 

pod ním ležícího plného podlaží. Maximální výška zástavby na jednotlivých pozemcích 

je jedno nadzemní podlaží a podkroví. 

6.4.3 Index zastavění pozemku 

Udává maximální poměr mezi zastavěnou plochou objektů-staveb (bez 

započítání zpevněných ploch, vjezdů apod.) na pozemku  a příslušnou funkční plochou 

odpovídající části řešeného pozemku. Index zastavění jednotlivých pozemků je patrný 
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z grafické části územní studie. 

6.4.4 Odstupové vzdálenosti 

Odstupová vzdálenost udává nejmenší vzdálenost objektů mezi sebou nebo 

objektu a parcelní hranice dvou sousedících pozemků – bočních parcelních hranic. 

Minimální odstupová vzdálenost izolovaného objektu od vlastnické parcelní 

hranice je 2 m. Minimální odstupová vzdálenost dvou izolovaných rodinných domů, či 

izolovaného rodinného domu a dvojdomku je 7 m. 

6.4.5 Tvar střechy  

Přípustné je zastřešení rodinných domů šikmou střechou sedlovou, 

polovalbovou nebo valbovou. 

Nepřípustné je zastřešení střechou plochou, pultovou, mansardovou nebo 

stanovou. Hlavní střešní roviny objektu musí být řešeny sklonově symetricky. 

6.4.6 Sklon střechy 

Přípustný sklon hlavních střešních rovin je od 22° do 45°. 

Nepřípustné  jsou všechny ostatní sklony hlavních střešních rovin. 

6.4.7 Barva střechy 

Přípustná barva střešní krytiny je červená ve všech odstínech. 

Nepřípustné jsou všechny ostatní barvy. 

6.4.8 Výška hřebene střechy 

Přípustná výška hřebene je od 5 do 8 metrů nad okolní upravený terén okolo 

rodinného domu. 

Nepřípustné jsou všechny ostatní výšky hřebene nad okolní upravený terén 
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okolo rodinného domu. 

6.4.9 Orientace hřebene střechy 

Orientace hřebene střechy výrazně ovlivňuje výtvarný ráz obce. Regulace je 

platná pro všechny uvedené zastavitelné plochy. 

Přípustná je orientace hřebene střechy v kolmé poloze s osou přilehlé 

komunikace. 

Podmínečně přípustná je orientace hřebene rovnoběžně s osou přilehlé 

komunikace. 

Nepřípustné jsou všechny další varianty. 

6.4.10 Výška a průhlednost oplocení 

Regulativ se uplatní na oplocení ze strany veřejně přístupného pozemku přilehlé 

komunikace v případě, že bude oplocení realizováno. Regulativ se nepoužije, pokud 

investor nebude s oplocením uvažovat. 

Výška oplocení je stanovena v rozmezí od 1 000 mm do 1 700 mm. Výška 

oplocení je vztažena k výškové úrovni chodníku přilehlého k posuzovanému oplocení. 

Regulativ se použije i v případě oplocení navrženého ze živého plotu (stříhaných rostlin). 

Průhlednost oplocení udává maximální možný průměrný procentní podíl 

pevných (neprůhledných) částí z celkové plochy oplocení z uličního prostoru směrem do 

pozemku. Zbylý procentní podíl musí zůstat průhledný (volný) bez jakékoliv výplně či 

konstrukce. V případě oplocení z živého plotu (stříhaných rostlin) se regulativ nepoužije. 

Průhlednost oplocení do výšky 700 mm od výškové úrovně přilehlého chodníku 

je charakterizováno průměrným procentem s hodnotou 100 %. Do výpočtu se udávají 

veškeré části oplocení od výškové úrovně přilehlého chodníku do výškové úrovně 700 

mm od výškové úrovně přilehlého chodníku. 

Průhlednost oplocení od výšky 700 mm do výšky 1 700 mm je charakterizováno 
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průměrným procentem s hodnotou 60 %. Do výpočtu se udávají veškeré části oplocení 

od výškové úrovně 700 mm od přilehlého chodníku do výškové úrovně 1 700 mm od 

výškové úrovně přilehlého chodníku. 

6.4.11 Prostorová geometrie fasád 

Regulativ se uplatní na plochy všech fasád – plochy omítek bez výplní otvorů – 

hlavních objektů v plochách BM. 

Plocha fasády musí být v základních plochách členění rovná min. ze 40 % 

celkové základní plochy fasády. Základní plochou se rozumí ucelená plocha fasády (bez 

výplní otvorů), která tvoří jednolitou a ucelenou plochu fasády v jedné rovině. Objekt  

může být členěn na různý počet základních ploch fasády. Regulativ se nevztahuje na 

jednotlivé architektonické prvky jako jsou např. římsy, šambrány,… a dále na okrasné 

nebo plastické členění plochy provedené v samotné fasádě, která má plošný charakter 

(vytahované omítky apod.). Regulativ se nevztahuje na materiálové provedení fasád. 

6.5 Limity využití území 

Limity využití území vyplývají z právních předpisů a správních rozhodnutí 

příslušných orgánů. 

6.5.1 Územní systém ekologické stability 

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je územní systém 

ekologické stability definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i 

pozměněných, avšak přírodně blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Rozlišuje se lokální (místní), regionální a nadregionální systém ekologické stability. 

Základními skladebními prvky ÚSES jsou biocentra a biokoridory. Doplňkovými 

skladebnými částmi ÚSES jsou interakční prvky. 

Celé řešené území leží v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru K 143. 

Nadregionální biokoridor K 143 včetně ochranné zóny je začleněn do zásad územního 
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rozvoje vyššího územně-správního celku - Olomouckého kraje. 

6.5.2 Ochrana před záplavami 

Řeka Bečva je od okraje řešeného území vzdálena 280 m. Řešené území se 

nenachází ve vyhlášeném zátopovém území řeky Bečvy, ani nebylo při povodních 

v roce 1997 zaplaveno, takže ochrana před záplavami zde není potřebná. 

6.6 Koncepce dopravy 

Lokalita Na Zelince se nachází v části města, které je tvořené výhradně sítí 

místních obslužných komunikací. Řešeným územím neprochází žádná dálnice, 

rychlostní silnice, ani žádná silnice I. nebo II. třídy. Napojení řešeného území na vyšší 

komunikační systém představovaný sběrnými komunikacemi je umožněno 

prostřednictvím komunikace v ulici Na Zelince a následně ulicí Bratrskou nebo Na 

Bečvě, které se nacházejí již mimo řešené území. Komunikace Na Zelince prochází po 

východním okraji řešené lokality. Jedná se o komunikaci funkční třídy C2, kategorie 

MO 7/50. Z ulice Na Zelince jsou navrženy dva vjezdy do řešeného území. Další vjezd 

je navržen ze západní strany po obslužné komunikaci funkční třídy C3 vedoucí ke 

společnosti Morava-Hop, s.r.o. 

Pro zklidnění dopravy navrhuji v řešeném území celý komunikační soubor 

označit jako zónu s dopravním omezením s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h. Na 

každém vjezdu do území budou umístěny zpomalovací retardéry vytvořené v rámci 

konstrukce vozovky z betonových dlažeb. 

Stávající ovocné stromy nacházející se podél ulice Na Zelince v její jižní části 

budou chráněny v souladu s platnými předpisy (ochrana dřevin rostoucích mimo les – 

dle §7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 

předpisů). Odstraněny budou pouze ty dřeviny, které se nacházejí v místě vjezdů do 

řešeného území nebo v místě navržených parkovacích ploch. 
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6.6.1 Automobilová doprava 

Individuální automobilová doprava zajišťuje přímou obsluhu objektů v území a 

z žádné z ulic nacházejících se v lokalitě ji nelze vyloučit. Intenzity a skladba 

automobilové dopravy jsou úměrné počtu a charakteru dopravních cílů v lokalitě, které 

jsou představovány zejména rodinnými domy. Po komunikacích v jižní části lokality 

bude navíc prováděno zásobování prodejny potravin nákladními automobily s celkovou 

hmotností do 12 t. 

Bezpečnost dopravy bude zvýšena snížením maximální povolené rychlosti na 30 

km/h a vybudováním zpomalovacích retardérů. Pro parkování jsou navrženy odstavná a 

parkovací stání při obslužných komunikacích a parkoviště pro zákazníky prodejny 

potravin s doplňkovými službami. 

6.6.2 Statická doprava 

Statická doprava se dělí na dva základní druhy: 

• Odstavování – umístění vozidla mimo jízdní pruh zpravidla v místě 

bydliště po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. V obci se jedná především o 

garážování v rámci rodinné zástavby. 

• Parkování – umístění vozidla mimo jízdní pruhy např. v místě 

zaměstnání, u objektů občanského vybavení a v místě bydlení po 

nezbytně nutnou dobu k vykonání určité činnosti. 

Odstavování vozidel si zajišťují vlastnicí rodinných domů v garáží na svých 

pozemcích, u domů bez garáže na místě k tomu vyhrazeném na svém pozemku. 

Západně od řešeného území u obslužné komunikace se nachází skupina řadových garáží. 

Pro parkování na veřejných plochách jsou parkovací stání pro vozidla 

návštěvníků navržena při navržených komunikacích v úsecích, kde to prostorové 

poměry umožňují. Jedná se vždy o podélná parkovací stání. Počet a umístění 

parkovacích míst je patrné z grafické části územní studie. 
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Pro zákazníky prodejny v jihovýchodní části řešeného území je navrženo 

parkoviště s kapacitou 22 parkovacích míst včetně 2 míst vyhrazených pro osoby 

s tělesným postižením. 

6.6.3 Pěší a cyklistická doprava 

Pro pěší provoz slouží chodníky vedené v uličních profilech podél vozovky 

jednostranně či oboustranně dle prostorových poměrů. Řešení uvažuje s pěším 

propojením sportovního areálu na západní straně lokality s obytným územím a dále 

s dalšími částmi města východně od řešené lokality. 

Cyklistický provoz bude veden po místních obslužných komunikacích společně 

s provozem automobilovým. V návrhu se neuvažuje s vybudováním cyklistické stezky. 

Nejbližší cyklistická stezka se nachází necelých 100 m od jižního okraje řešené lokality. 

6.6.4 Městská hromadná doprava 

Řešenou lokalitou není městská hromadná doprava vedena a ani se s jejím 

zavedením neuvažuje. Docházková vzdálenost k nejbližší zastávce městské autobusové 

dopravy činí od severního okraje lokality 300 m. 

6.7 Technická infrastruktura 

Při zpracování územní studie zástavby lokality Na Zelince jsem vycházel 

z dostupných podkladů, průzkumů a rozborů doplněných konzultacemi s pořizovatelem 

(MěÚ Lipník nad Bečvou) a se správci jednotlivých inženýrských sítí. Dle jejich 

prohlášení je množství a kapacita nápojných bodů pro navrženou výstavbu dostatečná. 

V zájmovém území je potřeba dodržovat předepsaná ochranná pásma vyplývající ze 

zákona nebo vyhlášená stavebním úřadem, příp. jinými institucemi. 

Pro prostorové uspořádání sítí je nutno dodržet ustanovení ČSN 73 6005 

Prostorová úprava vedení technického vybavení. 
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6.7.1 Zásobování vodou 

6.7.1.1 Stávající stav 

Město Lipník nad Bečvou je zásobováno vodou z městského rozvodu vody, 

který je ve správě VaK Přerov a.s. Jako zdroj vody pro město slouží prameniště Závrbek 

a Skupinový vodovod - Přerov. Voda je akumulována ve dvou vodojemech, ze kterých 

je gravitačně dopravována do rozvodné sítě. Zásobování je prováděno v jediném 

tlakovém pásmu a hydrostatický tlak kolísá podle výšky zástavby od 0,3 do 0,5 MPa. 

Podél východního okraje řešeného území je v ulici Na Zelince veden stávající 

vodovod. Od ulice Bratrská po ulici Za Parkem má DN 125, od ulice Za Parkem 

směrem k Bečvě má DN 100. Vodovod je z litinového potrubí a zásobuje pitnou vodou 

stávající obytné domy, areál koupaliště a areál Vojenských lesů a statků, s.p., dopravní a 

mechanizační správa. Na vodovod je dále napojena samostatnou přípojkou DN 100 

vedenou v jižní části řešeného území společnost Morava-Hop, s.r.o.. Při západní straně 

řešeného území je podél obslužné komunikace ke společnosti Morava-Hop, s.r.o. vedena 

stávající přípojka DN 80 pro zásobování stávajícího dvojdomku. 

Stávající rozvody vody jsou podle správce sítě pro navržené aktivity 

nevyhovující. Řešená lokalita bude napojena na rozvod vody v ulici Na Zelince, který 

musí být do doby realizace zrekonstruován. 

6.7.1.2 Návrh 

Řešená lokalita bude napojena na rekonstruovaný vodovod pitné vody v ulici Na 

Zelince ve dvou místech. Dále musí být provedena přeložka stávající přípojky DN 80 do 

areálu koupaliště a přípojky DN 100 do společnosti Morava-Hop, s.r.o. 

6.7.1.3 Ochranná pásma 

Ochranné pásmo vodovodního řadu do průměru 500 mm včetně podle zákona 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí 

vodorovně na obě strany. 
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6.7.2 Likvidace odpadních vod 

6.7.2.1 Stávající stav 

Ve městě Lipník nad Bečvou je vybudovaný soustavný systém jednotné stokové 

sítě, která odvádí splaškové a dešťové odpadní vody na centrální ČOV v jižní části 

města na pravém břehu řeky Bečvy. 

Řešeným územím prochází kanalizační sběrač „B“ DN 800, který tvoří páteř 

uliční kanalizační sítě v západní části města. Kvůli spádovým poměrům je kanalizační 

stoka ukončena v čerpací stanici. Výtlak z čerpací stanice je zaústěn do sběrače „A“, 

který je zaústěn do ČOV. Profil stávající kanalizační stoky situované v ulici Na Zelince 

je DN 800. Před čerpací stanicí je osazena odlehčovací komora s vyústěním odlehčovací 

stoky do řeky Bečvy. 

Řešeným územím dále prochází stávající přípojka kanalizace z areálu koupaliště, 

která je napojena na jednotnou kanalizaci v ulici Na Zelince. 

6.7.2.2 Návrh 

Řešení uvažuje s oddílnou soustavou odkanalizování. Splaškové vody budou 

svedeny do jednotné kanalizace s následným vyústěním do ČOV (přes stávající čerpací 

stanici). Dešťové vody budou odvedeny samostatnou kanalizací a napojeny do 

odlehčovací stoky za stávající odlehčovací komorou a dále do Bečvy. Dešťové vody ze 

západní části řešeného území budou svedeny do bezejmenného vodního toku, který 

protéká podél obslužné komunikace ke společnosti Morava-Hop, s.r.o. a ústí do řeky 

Bečvy. 

Dále je provedena přeložka stávající kanalizační přípojky z areálu koupaliště. 

6.7.2.3 Ochranná pásma 

Ochranné pásmo kanalizační stoky do průměru 500 mm včetně podle zákona 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí 

vodorovně na obě strany. Při průměru nad 500 mm činí ochranné pásmo 2,5 m od 
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vnějšího líce potrubí vodorovně na obě strany. Toto ochranné pásmo musí být dodrženo 

u kanalizačního sběrače „B“ DN 800 vedoucího přes řešenou lokalitu. 

6.7.3 Zásobování zemním plynem 

Řešené území není plynofikováno. Plynovodní zařízení jsou ve správě 

společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. Ostrava, provozní oblast Olomouc. 

V Lipníku nad Bečvou je v současné době provozována VTL, STL a NTL plynovodní 

síť. Město je zásobováno zemním plynem ze tří vysokotlakých regulačních stanic, které 

jsou napojeny na VTL plynovody. 

6.7.3.1 Stávající stav 

Přes řešené území prochází stávající vedení plynovodů: 

• VTL DN 300 č. 643031 Trnávka-Slavíč-Drahotuše-Heřmanice 

• VTL DN 100 č. 6431031 – přípojka do RS Morava-Hop 

• zrušené VTL potrubí v zemi DN 200 

• STL DN 150 – přípojka od RS Morava-Hop pro areál VLS – dopravní 

a mechanizační správa (příkon 100 m3/h) 

Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo VTL a STL plynovodů a dále 

bezpečnostní pásmo VTL plynovodu. 

6.7.3.2 Návrh 

Řešené území bude zásobováno plynem v souladu se schváleným generelem 

plynofikace města Lipník nad Bečvou a územním plánem města. 

Rodinné domy i objekt občanské vybavenosti (prodejna) budou napojeny na STL 

plynovod, který bude napojen na posílený STL plynovod v ulici Bratrská. Ten musí být 

v návaznosti na vybudovanou RS VTL/STL u chmelnice rekonstruován. Navržený STL 

plynovod v řešeném území bude vybudován z IPE a veden plochách komunikací a 
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v plochách zelených pásů, vždy ve veřejně přístupných prostranstvích. 

Je navrženo zrušení stávajícího STL plynovodu vedoucího z RS VTL/STL 

Morava-Hop do areálu VLS, s.p. Areál VLS, s.p. bude nově napojen na navržený STL 

plynovod vedoucí z ulice Bratrská do řešeného území. 

V souladu s generelem plynofikace a územním plánem návrh řešení dále 

obsahuje zrušení RS VTL/STL Morava Hop včetně zrušení VTL plynovodu DN 300 č. 

643031 Trnávka-Slavíč-Drahotuše-Heřmanice a VTL plynovodu DN 100 č. 6431031 – 

přípojka do areálu společnosti Morava Hop. 

Zrušení tohoto VTL plynovodu je podmíněno vybudováním STL plynovodní 

přípojky ze stávající RS VTL/STL u chmelnice. 

6.7.3.3 Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodu 

Ochranná pásma plynovodů stanoví zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v 

bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení měřený kolmo na jeho obrys, který činí: 

• u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž  

se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu, 

• u  ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od 

půdorysu, 

• u technologických objektů 4 m od půdorysu. 

Bezpečnostní pásma plynovodů stanoví zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

Bezpečnostním pásmem se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od 
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půdorysu plynového zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. 

Bezpečnostní pásma pro VTL plynovod činí: 

• do DN 100   15 m 

• do DN 250   20 m 

• nad DN 250  40 m 

6.7.4 Zásobování elektrickou energií 

6.7.4.1 Stávající stav 

Na řešeném území se provádí odběr elektřiny pouze ve stávajícím dvojdomku a 

plynové regulační stanici, které jsou umístěny na západním okraji řešené lokality. Tyto 

objekty jsou napájeny ze stávající transformační stanice DTS 3283. 

Řešeným územím prochází ze západní strany směrem na jihovýchod trasa 

venkovního vedení VN 22 kV č. 9. Z tohoto vedení jsou zřízeny dvě odbočky 

k transformačním stanicím, které jsou umístěné na řešeném území.  

Distribuční trafostanice „U stadionu“ je využita přibližně na 40 % a trafostanice 

společnosti Morava-Hop, s.r.o. má sezonní odběr na dva měsíce v době sklizně chmele 

s využitím cca 80 %. 

6.7.4.2 Návrh 

Lokalita bude napájena distribučním rozvodem NN ze dvou transformačních 

stanic. Využije se stávající kiosková DTS 3273 „Na Zelince“, která je nyní využívána 

jen na 65 %. Dále bude vybudována nová transformační stanice, která vznikne 

sloučením DTS 3292 a DTS 3283 „U stadionu“ na parcele DTS 3292, aby byla 

uvolněna plocha pro výstavbu rodinného domu. Tyto DTS budou mezi sebou na straně 

NN zokruhované. Jednotlivé okruhy umožní postupnou výstavbu distribučních rozvodů 

NN s ohledem na etapizaci výstavby rodinných domů. 
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Trasa nadzemního vedení VN 22 kV č. 9 bude odkloněna směrem na jižní okraj 

plochy pro bydlení. Stávající vývody NN z DTS 3283 „U stadionu“ budou zaústěny do 

zděného pilíře s RIS a tato skříň bude propojena kabelovou trasou s nově přeloženou 

DTS. Dále bude zrušena TS Morava–Hop včetně přípojky VN. Nová TS bude vložena 

do nové trasy nadzemního vedení VN č. 9. 

Distribuční rozvody NN pro rodinné domy a objekt občanské vybavenosti budou 

uloženy v chodnících a travnatých pásech. Objekty budou napojeny kabelovými 

přípojkami z přípojkových skříní nebo rozpojovacích a jistících skříní. Skříně budou 

umístěny v zelených pásech na okrajích stavebního pozemku, pokud to bude možné 

vždy společně pro dvě sousedící parcely. 

Veřejné osvětlení komunikací a chodníků bude provedeno z ocelových sloupů o 

výšce 5 m v počtu cca 30 ks. V parku bude umístěno cca 25 ks parkových ocelových 

sloupů veřejného osvětlení o výšce 4 m. Kabelové rozvody pro veřejné osvětlení budou, 

pokud to bude možné, uloženy ve společných trasách s distribučními rozvody NN. 

6.7.4.3 Ochranná pásma 

Ochranná pásma elektroenergetických zařízení stanoví § 46 zákona č. 

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických 

odvětvích. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými 

rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na 

vedení od krajních vodičů na obě strany. Pro nadzemní vedení VN 22 kV, které bude 

přeloženo jižněji mimo plochy pro bydlení, činí tato vzdálenost 7 m od krajních vodičů 

na obě strany. 

6.7.5 Odpadové hospodářství 

Likvidace komunálního odpadu bude prováděna v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a 

vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog 

odpadů a stanoví další seznamy odpadů ve znění vyhlášky č. 334/1999 Sb. Ve městě 

Lipník nad Bečvou platí obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se stanoví systém 
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shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, vznikajících na území města Lipník nad Bečvou, včetně systému nakládání se 

stavebním odpadem, vznikajícím na území města Lipník nad Bečvou. 

6.7.5.1 Stávající stav 

Svoz komunálního odpadu zajišťují ve městě Lipník nad Bečvou Technické 

služby Lipník nad Bečvou jedenkrát za týden. Odpad je ukládán ve 110 l nádobách a je 

odvážen na skládku v k.ú. Lipník nad Bečvou, která se nachází severovýchodně od 

města. V Lipníku nad Bečvou je dále prováděn sběr separovaného odpadu (sklo, plasty, 

papír) pomocí barevně odlišených kontejnerů umístěných v lokalitách s rodinnými a 

bytovými domy. Tento odpad je odvážen na třídičku odpadů do Přerova. 

Od roku 2010 jsou v Lipníku nad Bečvou umístěny také kompostejnéry o 

objemu 204 l pro sběr rostlinného odpadu, který je Technickými službami Lipník nad 

Bečvou odvážen na nově vybudovanou komunitní kompostárnu. Vytvořený kompost se 

poté využívá k hnojení veřejné zeleně. Ve městě jsou od roku 2011 umístěny také 

kontejnery na elektroodpad, které provozuje společnost ASEKOL s.r.o., a kontejnery na 

sběr vyřazeného textilu, obuvi a hraček společnosti REVENGE, a.s. Sběr nebezpečného 

a velkorozměrného odpadu je prováděn ve sběrném dvoře Technických služeb, který se 

nachází v ulici Svatopluka Čecha. 

V současné době není v řešeném území kromě stávajícího dvojdomku sběr 

odpadů prováděn. 

6.7.5.2 Návrh řešení 

Všechny subjekty v řešeném území musejí mít zajištěn odvoz a likvidaci odpadů 

specializovanými společnostmi. V řešeném území bude produkován převážně 

komunální odpad. Umístění nádob na sběr odpadu musejí jednotlivý stavebníci 

rodinných domů řešit na svých vlastních pozemcích bez nároků na veřejná prostranství. 

V řešeném území jsou navržena tři místa pro situování kontejnerů pro sběr 

separovaného odpadu (papír, plasty, sklo, obaly Tetrapak, rostlinný odpad): 
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• v severovýchodní části řešeného území při vjezdu do řešeného území 

z ulice Na Zelince 

• v jihozápadní časti řešeného území při vjezdu do řešeného území z místní 

obslužné komunikace 

• u objektu občanské vybavenosti (prodejny) v jihovýchodní části území 

(zde umísit i kontejner na vyřazené elektrospotřebiče a kontejner na textil, 

obuv a hračky) 

Na veřejném prostranství u objektu prodejny potravin a u dětského hřiště budou 

umístěny betonové odpadkové koše. V parku, kde se předpokládá větší výskyt venčení 

psů, navrhuji umístit plastové odpadkové koše se sáčky na psí exkrementy v množství 

podle potřeby. V oblasti sběru a třídění odpadu musejí být důsledně dodržovány 

příslušné zákony a obecně závazná vyhláška Města Lipník nad Bečvou č. 2/2004. 

6.8 Ukázka vhodných typů RD pro výstavbu v lokalitě Na Zelince 

V této podkapitole jsou uvedeny příklady rodinných domů, které splňují 

požadavky pro výstavbu v lokalitě Na Zelince v Lipníku nad Bečvou, včetně vizualizace 

a tabulky se základními parametry každého domu. Z každé velikostní kategorie je 

uveden jeden dům. Projekty pocházejí od renomovaných projekčních kanceláří Euroline 

Bohemia s.r.o. a Atelier NÁŠ DŮM s.r.o. 
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Bungalov 

 

Obr. 6 Vizualizace rodinného domu Bungalov 666 [19] 

Název Bungalov 666 

Projekční firma Euroline Bohemia s.r.o. 
Obytné místnosti 3 

Zastavěná plocha 88,0 m2 

Obestavěný prostor 413,4 m3 

Obytná plocha 47,0 m2 

Užitná plocha 70,4 m2 
Garáž Ne 
Suterén Ne 
Výška hřebene 5,02 m 
Sklon střechy 22° 
Cena na klíč (bez DPH) 1 929 996 Kč 

Tab. 3 Základní parametry rodinného domu Bungalov 666 [19] 
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Samostatně stojící dům menší velikostní kategorie 

 

Obr. 7 Vizualizace rodinného domu Junior 053 [20] 

Název Junior 053 

Projekční firma Euroline Bohemia s.r.o. 
Obytné místnosti 4 

Zastavěná plocha 82,9 m2 

Obestavěný prostor 504,2 m3 

Obytná plocha 71,1 m2 

Užitná plocha 119,9 m2 
Garáž Ne 
Suterén Ne 
Výška hřebene 7,35 m 
Sklon střechy 35° 
Cena na klíč (bez DPH) 2 531 424 Kč 

Tab. 4 Základní parametry rodinného domu Junior 053 [20] 
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Samostatně stojící dům střední velikostní kategorie 

 

Obr. 8 Vizualizace rodinného domu Praktik 096 [21] 

Název Praktik 096 

Projekční firma Euroline Bohemia s.r.o. 
Obytné místnosti 6 

Zastavěná plocha 120,6 m2 

Obestavěný prostor 773,8 m3 

Obytná plocha 89,1 m2 

Užitná plocha 162,2 m2 
Garáž Ano 
Suterén Ne 
Výška hřebene 7,46 m 
Sklon střechy 38° 
Cena na klíč (bez DPH) 3 621 532 Kč 

Tab. 5 Základní parametry rodinného domu Praktik 096 [21] 
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Samostatně stojící dům větší velikostní kategorie 

 

Obr. 9 Vizualizace rodinného domu Premier 107 [22] 

Název Premier 107 

Projekční firma Euroline Bohemia s.r.o. 
Obytné místnosti 5 

Zastavěná plocha 138,1 m2 

Obestavěný prostor 1 046,0 m3 

Obytná plocha 117,7 m2 

Užitná plocha 223,9 m2 
Garáž ano, pro 2 auta 
Suterén Ano 
Výška hřebene 7,65 m 
Sklon střechy 38° 
Cena na klíč (bez DPH) 4 077 141 Kč 

Tab. 6 Základní parametry rodinného domu Premier 107 [22] 
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Dvojdomek 

 

Obr. 10 Vizualizace rodinného domu Iveta 3.01 [23] 

Název Iveta 3.01 

Projekční firma Atelier NÁŠ DŮM s.r.o. 
Obytné místnosti 5 

Zastavěná plocha 119,2 m2 

Obestavěný prostor 734,0 m3 

Obytná plocha cca 110,0 m2 

Užitná plocha 169,9 m2 
Garáž Ano 
Suterén Ne 
Výška hřebene 7,18 m 
Sklon střechy 35° a 23° 
Cena na klíč (bez DPH) 3 340 000 Kč 

Tab. 7 Základní parametry rodinného domu Iveta 3.01 [23] 

6.9 Vybavení lokality městským mobiliářem 

Městský mobiliář je nedílnou součástí veřejných prostranství. Mezi hlavní prvky 

městského mobiliáře patří lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, vázy na zeleň apod. 

Vybavení veřejných prostranství městským mobiliářem by obec měla věnovat náležitou 

pozornost a využívat zejména mobiliář s dlouhou životností, nízkými nároky na údržbu 

a vysokou odolností proti vandalismu. 

Řešené území by mělo být vybaveno městským mobiliářem zejména v místech, 

kde se předpokládá větší výskyt osob za účelem odpočinku, hlídání dětí, nákupu apod. 
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Městský mobiliář by tedy měl výt umístěn zejména v prostoru před prodejnou, v parku a 

u dětského hřiště. Tyto veřejná prostranství navrhuji vybavit následujícími prvky 

městského mobiliáře. 

6.9.1 Lavičky 

6.9.1.1 Parková lavička 

 

Obr. 11 Parková lavička V/Y stabilní do země s opěradlem [24] 

Parková lavička s opěradlem z vymývaného betonu a dřevěnými latěmi 

o tl. 4 cm určená pro ukotvení do země. Je vyrobena z odolného materiálu a po 

zakotvení do země ji nelze přemístit. Tyto lavičky navrhuji umístit v řešené lokalitě do 

parku. [24] 

Výrobce:  JAFA BETON STYL 

Cena:   3 260,- Kč bez DPH 
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6.9.1.2 Betonová lavička bez opěradla 

 

Obr. 12 Betonová lavička bez opěradla [25] 

Venkovní betonová lavička s podstavami z betonu. K sezení slouží tři masivní 

prkna. Tato konstrukce zajišťuje velmi dobrou odolnost proti vandalismu. Absence 

opěradla znemožňuje nesprávné sezení na lavičce. Lavičku doporučuji vždy přichytit 

k zemi pomocí vrutů, které se našroubují do noh lavičky a poté se zasunou do ještě 

nezatvrdlé betonové směsi připravené v zemi. Tuto lavičku doporučuji v řešené lokalitě 

umístit k dětskému hřišti a na prostranství k obchodu. [25] 

Výrobce:  Advas, s.r.o. 

Cena:   2 200,- Kč bez DPH 
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6.9.2 Odpadkové koše 

6.9.2.1 Odpadkový koš betonový 

 

Obr. 13 Odpadkový koš čtyřhranný 75 l s betonovým krytem [26] 

Odpadkový koš čtyřhranný o objemu 75 litrů je vyroben z vymývaného betonu. 

Uvnitř se nachází pozinkovaná ocelová vložka sloužící pro snadnější vyprazdňování 

koše. Vložka i koš je dole perforován pro odtok vody. V horní části je koš osazen 

snímatelný kryt z ocelové konstrukce, do kterého je vsazena betonová deska. Díky krytu 

do koše méně prší a odpadky uvnitř jsou méně viditelné. Tento koš doporučuji umístit 

k dětskému hřišti a k prodejně. [26] 

Výrobce:  JAFA BETON STYL 

Cena:   3 210,- Kč bez DPH 

6.9.2.2 Odpadkový koš se sáčky na psí exkrementy 

Plastový odpadkový koš o objemu 50 litrů se zásobníkem na sáčky na psí 

exkrementy. Koš je osazen na ocelovém sloupku, který je určen k zapuštění do země. 

Tento typ koše doporučuji umístit na místa, kde se předpokládá větší výskyt venčení psů, 

tzn. zejména do parku. Je nutné zajistit pravidelné doplňování sáčků na psí exkrementy 

Technickými službami nejlépe při každém vyprázdnění koše. [27] 
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Obr. 14 Plastový odpadkový koš City se zásobníkem na sáčky na psí exkrementy [27] 

Výrobce:  Advas, s.r.o. 

Cena:   2 690,- Kč bez DPH 

6.9.3 Stojan na kola 

 

Obr. 15 Stojan na kola Exklusiv 4 K [28] 

Stojan na postavení čtyř jízdních kol je vyroben ze žárově zinkované ocelové 

konstrukce s dlouhou životností. Bočnice jsou vytvořeny z vymývaného betonu. Vysoká 

hmotnost stojanu 166 kg zabraňuje jeho snadnému odcizení. Tento stojan na kola 
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doporučuji umístit na prostranství před prodejnu a k dětskému hřišti. [28] 

Výrobce:  JAFA BETON STYL 

Cena:   3 700,- Kč bez DPH 

6.9.4 Váza na zeleň 

 

Obr. 16 Obdélníkové vázy na zeleň z vymývaného betonu [29] 

Váza na zeleň z vymývaného betonu se nabízí v různých tvarech a velikostech. 

Slouží k vysázení drobné zeleně a rostlin v místech, kde zeleň nelze vysadit rovnou do 

země. Vázy na zeleň doporučuji v předmětné lokalitě umístit na dlážděné veřejné 

prostranství před prodejnu. [29] 

Výrobce:  JAFA BETON STYL 

Cena:   2 392,- Kč bez DPH (váza dl. 150 cm) 

6.10 Etapizace prací 

V této podkapitole je uveden návrh na etapizaci prací při zástavbě lokality. 

Návrh předpokládá, že pozemky pro rodinné domy budou rozprodány jednotlivým 

stavebníkům, kteří si již realizaci rodinného domu a venkovních úprav na svém 

pozemku budou zajišťovat sami na vlastní náklady. 
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Etapy výstavby Č. Podetapy 

1.1 
Geodetické vyměření polohy komunikací a 
inženýrských sítí 

1.2 Sejmutí ornice v místech komunikací a výkopů 
1. etapa - vytýčení, 
zemní práce 

1.3 Výkopy a zemní práce 
2.1 Pokládka a přeložky inženýrských sítí 
2.2 Zkouška funkčnosti inženýrských sítí 

2. etapa - pokládka a 
přeložky inženýrských 
sítí 2.3 Zásypy výkopů 

3.1 Příprava podkladních vrstev komunikací 
3.2 Pokládka asfaltového povrchu a zámkové dlažby 

3. etapa – výstavba 
komunikací a chodníků 

3.3 Osazení lamp veřejného osvětlení 
4.1 Zemní práce na objektu prodejny potravin 
4.2 Hrubá stavba objektu potravin 
4.3 Dokončovací práce na objektu prodejny potravin 

4. etapa – výstavba 
prodejny potravin a 
rozprodej pozemků 

4.4 
Rozparcelování ploch pro výstavbu rodinných domů 
a jejich prodej jednotlivým stavebníkům 

5.1 Stavba zemního valu 
5.2 Terénní úpravy v ploše parku 
5.3 Výstavba mlatových komunikací v parku 

5. etapa - terénní a 
sadovnické úpravy v 
parku 

5.4 Osev trávníku a výsadba dřevin v parku 
6.1 Výstavba ploch a oplocení dětského hřiště 6. etapa - výstavba 

dětského hřiště 6.2 Vybavení hřiště hracími prvky 
7.1 Výsadba dřevin v zelených pásech okolo komunikací 7. etapa - sadovnické a 

dokončovací práce 7.2 Vybavení lokality městským mobiliářem 

Tab. 8 Návrh etapizace stavebních prací 
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6.11 Cenový odhad navržených staveb 

Cenový odhad navržených staveb vychází z průměrných cen dopravní a 

technické infrastruktury za rok 2011, které na svých webových stránkách zveřejňuje 

Ústav územního rozvoje. [34] 

  m.j. Počet m.j. 
Cena za 
m.j. 

Cena 
celkem 

Technická infrastruktura         

sejmutí ornice s přemístěním do 250 m m3 2 536 57 144 552 
sloup VO uliční do 8 m výšky (po 30 m) ks 31 44 800 1 388 800 
sloup VO parkový do 4 m výšky (po 30 m) ks 25 31 270 781 750 
vodovod PVC HD PE 80 DN 80 m 1 223 1 620 1 981 260 
kanalizace dešťová PVC DN 400 m 1 366 10 450 14 274 700 
kanalizace splašková PVC DN 300 m 922 9 250 8 528 500 
trubní vedení STL plastové DN  m 1 258 1 051 1 322 158 
plynovodní přípojka DN 40 - d. 10 m ks 13 15 570 202 410 
rozvody kabelové NN m 1 495 1 516 2 266 420 
distribuční trafostanice jednosloupová ks 1 300 000 300 000 
Komunikace a parkovací plochy         

chodník - zámková dlažba m2 2 583 916 2 366 028 

místní komunikace m2 7 275 1 176 8 555 400 

obslužné a parkovací plochy asfaltové m2 927 907 840 789 

parkovací plochy dlážděné m2 585 1 082 632 970 

obrubník betonový do průřezu 0,05 m2 m 1 802 845 1 522 690 
Sadové a parkové úpravy         
zemní val -   6 000 000 6 000 000 

založení parkového trávníku v rovině m2 24 626 25 615 650 

založení parkového trávníku ve svahu do 1:1,5 m2 2 071 50 103 550 

nezpevněné mlatové chodníky m2 450 900 405 000 
oplocení z živého plotu m 251 2 150 539 650 
veřejná zeleň - - 400 000 400 000 
Dětské hřiště         

povrch dětského hřiště m2 575 1 500 862 500 
oplocení dětského hřiště ze sloupků a dřevěné 
výplně m 96 4 865 467 040 
dřevěná vrátka k oplocení  ks 3 5 260 15 780 
vybavení dětského hřiště - - 250 000 250 000 
Městský mobiliář         
vybavení městským mobiliářem - - 200 000 200 000 
Celková cena Kč     54 967 597 

Tab. 9: Cenový odhad navržených staveb 

V cenovém odhadu nejsou započteny náklady na výstavbu rodinných 
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domů a objektu pro prodejnu potravin. Dále zde nejsou zahrnuty náklady na přeložky 

inženýrských sítí na pozemcích mimo řešené území. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vypracovat územní studii na zástavbu rodinnými 

domy lokality Na Zelince, která se nachází v zastavěném území v jihozápadní části 

města Lipník nad Bečvou. Před vypracováním návrhu zástavby řešeného území byla 

provedena anketa mezi obyvateli města, při které bylo zjištěno, že obyvatelé si nejvíce 

přejí lokalitu zastavět rodinnými domy typu bungalov a přízemními rodinnými domy se 

šikmou střechou a obytným podkrovím. Dále bylo zkoumáno, jakou občanskou 

vybavenost by obyvatelé v lokalitě uvítali. Z ankety vyplynulo, že kromě rodinných 

domů by v lokalitě měl být navržen také objekt pro prodejnu potravin s dalšími 

přidruženými službami (např. kadeřnictví, kosmetika apod.), dětské hřiště pro děti 

předškolního a mladšího školního věku a  odpočinkový park, který spolu se zemním 

valem bude sloužit pro odhlučnění sousední sportovní střelnice. Výsledky ankety byly 

v návrhu respektovány. 

Návrh zástavby lokality byl vypracován ve dvou variantách, které se lišily 

umístěním občanské vybavenosti a počtem rodinných domů. Jedna z variant byla 

dopracována do podoby územní studie. Obsahuje návrh na výstavbu 43 samostatně 

stojících rodinných domů, 4 dvojdomků, objektu pro prodejnu potravin a přidružené 

služby, dětského hřiště a parku se zemním valem pro odhlučnění sportovní střelnice. 

V územní studii byla řešena také dopravní obslužnost lokality, odpadové hospodářství  

a rozvody technické infrastruktury. Závěrem územní studie bylo navrženo vybavení 

lokality městským mobiliářem, etapizace prací při výstavbě a proveden cenový odhad 

staveb, který činí cca 55 000 000 Kč. 
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