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1. DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ

3. VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA ZASTAVITELNÉ PLOCHY

Územní plán Lučina byl vydán Zastupitelstvem obce Lučina dne 31. 1. 2012 Opatřením
obecné povahy č. 1/2012 a nabyl účinnosti dne 1. 3. 2012.

Zastavitelná plocha smíšená obytná Z27 je situována v západní části obce Lučina,
v jihozápadní části k. ú. Lučina.
Plocha Z27 navazuje východní až jihovýchodní hranicí a částečně i západní hranicí na zastavěné území, plochy smíšené obytné (SO) zastavěné rodinnými domy. Severní až severozápadní hranicí navazuje na vymezenou zastavitelnou plochu Z26. Zbývající části plochy jsou
obklopeny zemědělsky obhospodařovanou půdou, která je územním plánem vymezena jako
plochy zemědělské (Z).
Plocha má nepravidelný tvar a mírně se svažuje k severovýchodu. Výškový rozdíl mezi
jižní a severní hranicí plochy je cca 3 m na cca 500 m. Celková výměra plochy je 7,053 ha.

Povinnost zpracování územní studie na zastavitelnou plochu s funkcí smíšenou obytnou
(SO), označenou v Územním plánu Lučina č. Z27, vyplývá z Opatření obecné povahy
č. 1/2012.
Grafická část územní studie je zpracována v měřítku 1 : 1 000, kromě výkresu majetkoprávních vztahů, který je zpracován v měřítku 1 : 2 000 a výkresu širších vztahů, který je
zpracován v měřítku 1 : 5 000 - jedná se o výřez z Koordinačního výkresu Územního plánu
Lučina.
Územním plánem Lučina byla zastavitelná plocha Z27 vymezena bez dalšího členění na
podkladě katastrální mapy jako plocha smíšená obytná (SO). Hlavním využitím pro tuto plochu, dle podmínek stanoveným Územním plánem Lučina, je vymezení pozemků pro výstavbu
rodinných domů, případně občanského vybavení a pozemků pro nezbytnou dopravní
a technickou infrastrukturu.

Výřez z hlavního výkresu ÚP Lučina

Cílem územní studie zpracované pro plochu Z27 je, podle Zadání pro územní studii, navrhnout dopravní řešení pro obsluhu pozemků vymezených v ploše Z27, zásobování pitnou
vodou staveb realizovaných na ploše, způsob likvidace odpadních vod ze staveb realizovaných na ploše, zásobování staveb realizovaných na ploše elektrickou energií a plynem.
Dle informací vlastníků pozemků budou na stavebních pozemcích realizovány rodinné
domy.
2. PODKLADY A DOKUMENTACE
Pro zpracování Územní studie zastavitelné plochy Z27 v Lučině byly použity zejména
podklady a dokumentace:
 Územní plán Lučina
 Katastrální mapa
 Územně analytické podklady pro SO ORP Frýdek-Místek
Informace o stavu stávající i navrhované dopravní a technické infrastruktury jsou převzaty
z Územního plánu Lučina a z Územně analytických podkladů pro SO ORP Frýdek-Místek
(aktualizace 2012).
Pro zpracování územní studie nebyly zpracovatelem aktualizovány údaje o technickém
vybavení od správců sítí.
Ve výkresech je zakreslen stav technické infrastruktury dle výše uvedených podkladů
a dokumentace. Návrh napojení dopravní a technické infrastruktury je proveden v souladu
s územním plánem.
Popis stavu a návrhu dopravní infrastruktury a technického vybavení je uveden
v následujících příslušných kapitolách.
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Dopravní přístup do lokality je zajištěn prostřednictvím stávajících místních komunikací,
které jsou vedeny podél severního a jižního okraje řešené plochy. Ty jsou pak zapojeny do
silnice III/4737, která zajišťuje vazby jak na Havířov, tak i na Frýdek – Místek (viz následující obrázek).

4. STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Zastavitelná plocha Z27 je v současné době využívána jako zemědělsky obhospodařovaná
orná půda, která je zařazena do II. třídy ochrany (údaje jsou převzaty
z Odůvodnění Územního plánu Lučina, tabulky Předpokládané odnětí půdy podle funkčního
členění ploch a Předpokládané odnětí zemědělských pozemků ze zemědělského půdního fondu).
katastrální území

označení plochy /
funkce

Lučina

Z27/SO

označení plochy /
funkce
SO

celková
výměra
půdy
(ha)
7,05

odnětí zemědělských poz.
celkem (ha)
7,05

druh
pozemku

kód
BPEJ

třída
ochrany

odvodnění
(ha)

orná půda

6.43.10

II

2,89

z toho pozemky
nezemědělské
(ha)
0,00

lesní
(ha)
0,00

zemědělské
(ha)
7,05

z celkového odnětí zemědělských
pozemků
orná
zahrady
TTP
(ha)
(ha)
(ha)
7,05
0,00
0,00

Výřez z výkresu předpokládaných záborů půdního fondu ÚP Lučina.

Zastavitelná plocha Z27 je v dosahu stávajících distribučních trafostanic DTS 6861 - U
Wojnara (s výkonem 250 kVA), DTS 6862 – Vodojem (s výkonem 250 kVA) a DTS 6863 Řadovky (400 kVA). Tyto trafostanice jsou zásobeny přívodním vedením - odbočkami
z hlavní linky VN 79 (linka z Lískovce do Nošovic).
Z hlediska zásobování plynem je obec plošně plynofikována středotlakým rozvodem plynu, který je přiveden k hranicím řešené plochy.
Podél jižní hranice plochy je veden vodovodní řady DN 100 a západní částí plochy prochází vodovod DN 150, který přivání pitnou vodu do vodojemu.
Plnohodnotné využití zastavitelné plochy Z27 je omezeno vedením VN79, které se přibližně uprostřed plochy kříží a jeho ochranným pásmem.
Územní studií je v zastavitelné ploše Z27 orientačně vymezeno 36 stavebních pozemků
o celkové výměře 6,502 ha.
Využití plochy - pozemků označených v grafické části č. 1, 2, 3, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 a 33 - je omezeno nadzemním vedením 22 kV - VN 79 a jeho
ochranným pásmem v šířce 10 m od krajního vodiče na obě strany a 7 podpěrnými sloupy
umístěnými v této ploše.
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5. VLASTNICKÉ VZTAHY
Zastavitelná plocha Z27 je tvořena 24 stávajícími pozemky ve vlastnictví (spoluvlastnictví) 8 vlastníků (spoluvlastníků). Celková výměra plochy Z27 je cca 7,053 ha.

vlastník, adresa

628/1
628/4

celková
výměra
pozemku
(cuzk.cz)
3286
27213

628/5

1848

orná půda

628/15

1783

orná půda

628/16

1769

orná půda

628/17

1717

orná půda

628/18

1664

orná půda

628/19

1612

orná půda

628/20

1561

orná půda

628/6
628/13
628/10
628/11

1853
3500
3100
766

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

628/12

1615

orná půda

861

177

628/8

1682

stav.parcela, zastavěná
plocha a nádvoří, stavba RD č.p. 429
orná půda

628/21

2146

orná půda

628/22

2056

orná půda

628/23

1964

orná půda

628/24

1873

orná půda

628/25

1841

orná půda

628/26

1879

orná půda

628/27

1715

orná půda

628/28

1742

orná půda

číslo parcely

Vaníček Václav, č.p. 412, 73951 Dobrá
Vaníček Václav, č.p. 412, 73951 Dobrá
SJM Žák René a Žáková Žaneta, č.p. 375, 73939
Lučina
SJM Žák René a Žáková Žaneta, č.p. 375, 73939
Lučina
SJM Žák René a Žáková Žaneta, č.p. 375, 73939
Lučina
SJM Žák René a Žáková Žaneta, č.p. 375, 73939
Lučina
SJM Žák René a Žáková Žaneta, č.p. 375, 73939
Lučina
SJM Žák René a Žáková Žaneta, č.p. 375, 73939
Lučina
SJM Žák René a Žáková Žaneta, č.p. 375, 73939
Lučina
Žák René, č.p. 375, 73939 Lučina
Žák René, č.p. 375, 73939 Lučina
Vaníček Petr Ing., č.p. 399, 73939 Lučina
Vaníček Petr Ing., č.p. 399, 73939 Lučina
SJM Kočenda Pavel a Kočendová Věra, č.p.
429, 73939 Lučina
SJM Kočenda Pavel a Kočendová Věra, č.p.
429, 73939 Lučina
Randallová Radana, č.p. 412, 73951 Dobrá
TERRA NOSTRA s.r.o., Národních mučedníků
586, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
TERRA NOSTRA s.r.o., Národních mučedníků
586, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
TERRA NOSTRA s.r.o., Národních mučedníků
586, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
TERRA NOSTRA s.r.o., Národních mučedníků
586, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
TERRA NOSTRA s.r.o., Národních mučedníků
586, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
TERRA NOSTRA s.r.o., Národních mučedníků
586, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
TERRA NOSTRA s.r.o., Národních mučedníků
586, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
TERRA NOSTRA s.r.o., Národních mučedníků
586, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
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druh pozemku, stavba, příp. využití pozemku
orná půda
orná půda
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6. CHARAKTERISTIKA NÁVRHU, PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

7. NÁVRH ROZČLENĚNÍ PLOCHY NA STAVEBNÍ POZEMKY

Řešení navržené územní studií zajišťuje dopravní dostupnost všech pozemků, jejich hospodárné využití, navrhuje napojení na sítě technické infrastruktury a zároveň vymezuje veřejné prostranství v souladu se stavebním zákonem.

Návrh rozčlenění plochy Z27 na stavební pozemky vychází z majetkoprávních vztahů
v řešeném území, z požadavku obsaženém v zadání pro územní studii, a to aby byl umožněn
přístup ke všem nově vzniklým stavebním pozemkům a umožněno vybudování technické infrastruktury, případně přípojek na technickou infrastrukturu. Zároveň bylo nutno vymezit plochy veřejných prostranství.

S ohledem na výměru plochy, která je 7,053 ha, je nutno podle stavebního zákona
a vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vymezit v rámci zastavitelné plochy veřejná prostranství o výměře
nejméně 1000 m2 na 2 ha plochy, což je 5 % z celkové výměry plochy. Do této výměry se
nezapočítávají plochy pozemních komunikací.
Pro zastavitelnou plochu Z27 by tedy bylo nutno vymezit nejméně 0,35 ha (3526,5 m2) veřejných prostranství. S ohledem na navržené plochy veřejných prostranství – lesních parků,
navazujících na jižní hranici plochy, o celkové výměře 1,11 ha, bylo v ploše Z27 vymezeno
0,269 ha veřejných prostranství (3,8 %).
Dopravní obsluhu plochy a technickou infrastrukturu je nutno řešit z části i mimo řešené
území, tj. vymezenou zastavitelnou plochu Z27, s ohledem na stávající stav sítí technické infrastruktury (viz text příslušných kapitol a grafická část územní studie).
Závazná část územní studie
- funkční využití ploch smíšených obytných (SO) – viz příloha územní studie,
Podmínky využívání plochy smíšené obytné (SO) jsou závazně stanoveny Opatřením
obecné povahy č. 1/2012 pro Územní plán Lučina (viz Příloha).
-

vymezení pozemků veřejného prostranství ve výše uvedené výměře,

-

místní komunikace obslužné v dále uvedených parametrech,

-

vymezené uliční čáry (viz text dále),

-

maximální procento zastavění pozemků stanovené v souladu s územním plánem (viz
příloha).

Zadáním pro územní studii je na plochu Z27 stanovena minimální výměra 1 000 m2 na
stavební pozemek pro 1 rodinný dům. Tuto minimální výměru splňují všechny pozemky.
Návrh řešení byl dohodnut na projednání s vlastníky pozemků a zástupci obce Lučina.
Směrná část územní studie
Návrh dělení pozemků pro výstavbu rodinných domů je doporučený.
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Řešená plocha je rozčleněna na celkem 36 stavebních pozemků s výměrami dle následující
tabulky a obrázku. Návrh vymezení stavebních pozemků byl proveden především s ohledem
na stávající majetkoprávní vztahy v území. Rozhodující pro náklady na infrastrukturu daného
pozemku je vždy délka hranice parcely s komunikací, podél níž jsou vedeny sítě. Proto jsou
ekonomicky výhodnější parcely užší, protažené do hloubky. Dopravní obsluha stavebních
pozemků vymezených v ploše Z27 navrženými komunikacemi je popsána v kapitole 9. této
textové části.
Podél navržených místních komunikací jsou vymezeny plochy veřejných prostranství, které budou sloužit pro případné vybudování chodníků, údržbu komunikace v zimním období
(plochy pro odhrnutý sníh), vedení sítí technické infrastruktury apod. Tyto plochy je možné
realizovat jako zelené pásy, přes které budou vybudovány sjezdy na jednotlivé pozemky určené pro výstavbu rodinných domů.
Vymezení hranic jednotlivých stavebních pozemků pro rodinné domy je orientační, to
znamená, že hranice mezi pozemky lze posunout. Pozemky lze také slučovat na pozemky
větší. Nesmí být významně zmenšována výměra stavebních pozemků pod výměru
cca 1 000 m2 pozemků určených pro výstavbu rodinných domů. Tato výměra byla stanovena
s ohledem na krajinný ráz a tradiční způsob zástavby v této části správního území obce Lučina.
Celkové výměry ploch navržené územní studií ve vybrané variantě řešení jsou uvedeny
v následující tabulce:
výměra zastavitelné plochy Z27
7,053 ha
100,00 %
celková výměra stavebních pozemků
6,502 ha
92,20 %
veřejná prostranství
0,269 ha
3,80 %
místní komunikace
0,282 ha
4,00 %
místní komunikace včetně komunikací za
hranicí řešeného území, nezbytných pro dopravní obsluhu plochy celkem

0,419 ha
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označení st.
pozemku vlastník, adresa
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Vaníček Václav, č.p. 412, 73951 Dobrá

Žák René, č.p. 375, 73939 Lučina

SJM Žák René a Žáková Žaneta, č.p. 375,
73939 Lučina

TERRA NOSTRA s.r.o., Národních mučedníků 586, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

Vaníček Václav, č.p. 412, 73951 Dobrá
Vaníček Petr Ing., č.p. 399, 73939 Lučina

výměra stavebního pozemku
v m2
2274
2062
1951
1584
1568
3293
1447
1647
1693
1723
1764
1768
1897
1894
2003
1926
1850
1870
1871
1741
1761
3283
1019
1010
1213

8. REGULAČNÍ PRVKY PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
označení st.
pozemku vlastník, adresa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Vaníček Václav, č.p. 412, 73951 Dobrá

SJM Kočenda Pavel a Kočendová Věra, č.p.
429, 73939 Lučina
Randallová Radana, č.p. 412, 73951 Dobrá
11

výměra stavebního pozemku
v m2
1629
1720
1721
1725
1728
1730
1730
1721
1703
1825
1678

Územní studií pro zastavitelnou plochu Z27 je stanovena uliční čára, která je nepřekročitelná směrem ke komunikaci. Odstupové vzdálenosti od osy navržených komunikací jsou
stanoveny, v souladu s platným Územním plánem Lučina, na 10 m od osy místních komunikací navržených pro obsluhu jednotlivých pozemků. Tyto vzdálenosti se týkají veškeré výstavby objektů na pozemku, t. j. rodinného domu, garáží a staveb podle § 21 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Není ale nutné, aby rodinné domy byly realizovány v jedné linii.
Územním plánem Lučina je stanovena pro plochy smíšené obytné venkovské (SV) zastavitelnost pozemků rodinných domů maximálně na 35 % z celkové výměry pozemku.
Procento zastavění pozemku vyjadřuje rámcová pravidla prostorového uspořádání pro novou zástavbu, tj. přípustný plošný podíl zastavitelných a zpevněných ploch k celkové ploše
pozemku (stavební parcely). Zachování nezastavěných a nezpevněných ploch je nezbytné
z důvodu umožnění vsakování dešťových vod do terénu.
Podkladem pro vymezení pozemků je tzv. katastrální mapa digitalizovaná, vzniklá digitalizací (převedením do číselné podoby) grafické (analogové) katastrální mapy, která je mimo
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jiné charakterizovaná nižší přesností než digitální katastrální mapa, proto se mohou údaje
v územní studii lišit od údajů v katastru nemovitostí.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

výměra
stavebního
pozemku v m2
1629
1720
1721
1725
1728
1730
1730
1721
1703

10

1825

638,8

11

1678

587,3

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2274
2062
1951
1584
1568
3293
1447
1647
1693
1723
1764
1768
1897
1894
2003
1926
1850
1870
1871
1741
1761

795,9
721,7
682,9
554,4
548,8
1152,6
506,5
576,5
592,6
603,1
617,4
618,8
664,0
662,9
701,1
674,1
647,5
654,5
654,9
609,4
616,4

Vaníček Václav,
č.p. 412, 73951 Dobrá

33

3283

1149,1

Vaníček Petr Ing.,
č.p. 399, 73939 Lučina

34
35
36

1019
1010
1213

356,7
353,5
424,6

vlastník, adresa

Vaníček Václav,
č.p. 412, 73951 Dobrá

SJM Kočenda Pavel
a Kočendová Věra,
č.p. 429, 73939 Lučina
Randallová Radana,
č.p. 412, 73951 Dobrá
Vaníček Václav,
č.p. 412, 73951 Dobrá
Žák René, č.p. 375, 73939 Lučina

SJM Žák René a Žáková Žaneta,
č.p. 375, 73939 Lučina

TERRA NOSTRA s.r.o.,
Národních mučedníků 586, Frýdek,
73801 Frýdek-Místek

označení st.
pozemku
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max. zastavitelnost
pozemku v m2
570,2
602,0
602,4
603,8
604,8
605,5
605,5
602,4
596,1

S ohledem na stávající trasy venkovního vedení VN je významným způsobem do doby
přeložky vedení nebo do doby výměny stávajících vodičů za izolované vodiče významným
způsobem omezeno využití pozemků č. 2, 17, 22, 23 a 26 pro umístění staveb rodinných domů. Podrobněji viz grafická část, výkres č. 6. Návrh zásobování plynem a elektrickou energií
v měřítku 1 : 1000.
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9. DOPRAVNÍ OBSLUHA ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu
Řešená plocha je dopravně přístupná ze stávajících místních komunikací, které jsou vedeny
od severu, severovýchodu, východu a jihovýchodu od silnice III/4747, která zajišťuje nadmístní vazby a spojuje Lučinu s Havířovem a Frýdkem - Místkem. Schéma těchto přístupů je
uvedeno na následujícím obrázku.

Páteřní komunikace části I. - větev A - je vedena středem této části řešené plochy. Je zapojena do stávající obslužné komunikace vedené podél jižního okraje plochy, kterou je navrženo
šířkově upravit na dvoupruhovou kategorii (s šířkou vozovky 5,5 m mezi obrubami (příp. nezpevněnými krajnicemi s tím, že výsledný typ šířkového uspořádání není jednoznačně předurčen) , a to v úseku od zapojení přístupové komunikace, k navržené křižovatce s větví A. Větev
A je v severním úseku zapojena do větve C.
Větev B je navržena pro dopravní obsluhu celku II. a její poloha je již dána stávajícím rozdělením pozemků (prostor mezi parcelami je mezi 7,5 - 8 m, což je pro potřeby vedení komunikace vyhovující). Její zapojení je navrženo do stávající obslužné komunikace vedené podél
jižního okraje plochy a do větve C.
Z hlediska stavebně - technického jsou stávající přístupové komunikace realizovány vesměs v jednopruhových obousměrných kategoriích (mimo jihovýchodní úsek, který je dvoupruhový). Jejich dopravní význam lze považovat za nízký, neboť jde pouze o přístupové komunikace k rodinným domům, případně k zemědělským nebo lesním pozemkům v blízkosti
řešené lokality. Předpokládá se, že hlavní dopravní obsluhu budou zajišťovat komunikace
vedené od severovýchodu a jihovýchodu.

Větev C je navržena v trase stávající účelové komunikace vedené podél severního okraje
plochy a umožňuje zapojení větví A a B do stávajícího komunikačního systému. Její realizace
je nezbytná nejen z hlediska dopravní obsluhy řešené plochy, ale i zastavitelných ploch vymezených severně.
Větev D umožňuje dopravní obsluhu pozemků, vymezených v rámci celku III.

Navržený dopravní systém řešené zastavitelné plochy má pravidelné uspořádání a tvoří jej
dvě paralelně vedené obslužné komunikace ve směru jihovýchod - severozápad a krátký navržený úsek pro vymezené pozemky v severovýchodní části lokality, které nejsou přístupné ze
stávajících komunikací. Dopravní systém tak člení plochu na tři samostatné části (viz následující obrázek - celky I., II. a III.). Pro jejich obsluhu jsou navrženy nové úseky komunikací,
pracovně označených jako větve A až D.

Z hlediska šířkového uspořádání jsou navržené obslužné komunikace řešeny v souladu
s ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací, včetně Změn). Orientačně zvolený typ
příčného uspořádání reflektuje využití zastavitelné plochy jako plochy pro výstavbu rodinných domů (36 pozemků) s ojedinělým pojezdem nákladních vozidel (dvou/tří nápravových
nákladních vozidel pro odvoz odpadu). Dopravní zatížení se předpokládá nízké, orientačně jej
lze stanovit s využitím certifikované metodiky Ministerstva dopravy - Metody prognózy intenzit generované dopravy - na cca 250 voz/den (pro celou plochu v jednom směru),
v rozdělení dle jednotlivých částí tedy na cca 120 voz/den na větvi A a 120 voz/den na větvi
B. Tyto hodnoty jsou pro navržené typy šířkového uspořádání vyhovující i pro výhledové
období. Větve A, B a D jsou navrženy v jednopruhových kategoriích s šířkou jízdního pruhu
3 m a vodícími proužky 2 x 0,25 m. Prostor místní komunikace je navrženo do zbývající šířky
opatřit zelenými pásy (lze však zaměnit za chodníkové plochy, případně parkovací pruhy).
Větve A a B jsou navrženy jako průjezdné s výhybnami, které jsou umístěny ve středních
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polohách úseků a s rozšířením v místech zapojení do stávajících komunikací a větve C. Větev
D je navržena jako uslepená v délce cca 95 m, s rozšířením v koncovém úseku (na 5,5 m).
Větev C je navržena jako dvoupruhová s šířkou vozovky 5,5 m mezi obrubami (předpokládá
se šířka jízdních pruhů 2 x 2,5 m s vodícími proužky 2 x 0,25 m).
Odvodnění povrchu bude řešeno systémem dešťové kanalizace. V případě použití jiných,
než navrhovaných šířkových kategorií komunikací (např. bez obrubníků, pouze
s nezpevněnými krajnicemi), je možno odvodnění řešit vsáknutím do nezpevněných krajnic
nebo do středu vozovky dle zásad ČSN 73 6110. Zelené pásy v prostorech komunikací budou
přednostně využity pro vedení sítí technické infrastruktury a rovněž jako součást veřejného
prostranství. Polohy jednotlivých sjezdů k vymezeným pozemkům nejsou územní studií řešeny. Poloměry nároží navržených křižovatek jsou stanoveny pro vozidla skupiny 2 (malý
a střední nákladní automobil) dle metodiky ČSN 73 6102 Z1 (Projektování křižovatek na pozemních komunikacích) a činí minimálně 7 m (v případě zapojení větve B do stávající místní
komunikace pak nejde o vymezení poloměrů obrub, ale plochy křižovatky, a to z důvodu prostorových možností. Odbočení směrodatného vozidla však bylo ověřeno vlečnými křivkami
dle TP 171 a je podmíněně vyhovující - za nízké rychlosti a s využitím celé šířky rozšířeného
vjezdu s tím, že jako opatření usnadňující výjezd je navrženo rozšíření vozovky stávající komunikace na celkovou šířku 4,5 m).
Z hlediska urbanisticko – dopravního jsou větve A, B a C navrženy jako místní komunikace funkční skupiny C – obslužné dle ČSN 73 6110 (včetně Z1), větev D je přípustné řešit jako
účelovou komunikaci. Pohyb chodců v lokalitě je, vzhledem k nízkým intenzitám provozu,
primárně řešen na principu smíšeného provozu. Vyloučeno však není ani zařazení této komunikace do funkční skupiny D1 – místních nemotoristických komunikací s režimem obytné
zóny (vzhledem k nízkým intenzitám dopravy však není toto řešení považováno za nutné).
Návrh jednotlivých prvků v obytné zóně však musí být dále rozpracován v podrobném projektovém řešení, respektujícím zásady technických podmínek Ministerstva dopravy a spojů ČR
(TP 103 – Navrhování obytných zón). Jde např. o realizaci zvýšených prahů na vjezdech,
úpravy prostoru místních komunikací apod.

10. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Jihovýchodně od řešené zastavitelné plochy Z27 je stávající vodovod DN 100, který je pod
tlakem vodojemu Lučina 100 m3 (340,00 – 335,00 m n. m.). Vodovod je ve správě SmVaK –
oblast Frýdek – Místek. Západní částí zastavitelné plochy prochází vodovodní řad DN 150,
který přivádí vodu z přivaděče OOV DN 500 Vyšní Lhoty – Bludovice do vodojemu Lučina 100 m3 (340,00 – 335,00 m n. m.). Na tento vodovodní řad DN 150 není možné napojit
zastavitelnou plochu Z27, řad slouží pouze jako přívodní řad do vodojemu. Vodovodní řad
DN 150 částečně omezuje využití pozemků 1 až 11.
Zastavitelnou plochu Z27 lze zásobit pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě obce Lučina.
Stávající vodovodní řad DN 100, procházející jižní okrajovou části zastavitelné plochy Z27,
je navrženo prodloužit řady DN 80 – DN 100 v celkové délce cca 1,1 km.
Návrh zásobení pitnou vodou zastavitelné plochy Z27 je v souladu s územním plánem Lučina. Studie návrh územního plánu pouze rozšiřuje dle navrženého rozparcelování.
Výpočet potřeby vody je orientačně proveden na základě údajů obsažených v PRVKÚK
MSK, směrnici č. 9 z roku 1973 a v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
35 RD po 3 obyvatelích = 105 obyvatel
bytový fond – trvale bydlících 105 obyv. x 120 l/os/den = 12 600 l/os/den = 12,60 m3/den
obyvatelstvo
Qp = 12,60 m3/den = 0,15 l/s
Qm = Qp x kd
kd = 1,4
3
Qm = 17,64 m /den = 0,20 l/s
Qh = Qm x kh
kh = 1,8
3
Qh = 31,75 m /den = 0,37 l/s

Odstavování a parkování osobních automobilů
Odstavování osobních vozidel bude zajištěno na vlastních pozemcích mimo uliční prostor.
Parkování vozidel návštěvníků je navrženo tamtéž, nové parkovací plochy nebyly požadovány
(dle metodiky ČSN 73 6110 je pro stupeň automobilizace potřeba cca 7 stání pro návštěvníky). Prostorové řešení komunikací však umožňuje v jejich prostorech realizovat podélná stání
o kapacitě 2 místa pro osobní vozidla. V řešeném území dále nelze uvažovat s parkováním
vozidel o hmotnosti vyšší než 3,5 t.

délka v ploše Z27

délka mimo plochu Z27

vodovod DN 100

370 m

123 m

vodovod DN 80

495 m

-

vodovod DN 50

100 m

-

Dotčená ochranná dopravní pásma, odstupové vzdálenosti od komunikací
Řešené území není dotčeno žádným ochranným dopravním pásmem. Na vjezdech do řešeného území je však nutno respektovat rozhledové trojúhelníky dle metodiky ČSN 73 6102 Z1.
V grafické části tyto rozhledy nejsou vyznačeny. Jejich rozsah bude přesněji určen na základě
podrobnější dokumentace obsahující i dopravní značení – stop a dej přednost v jízdě na vedlejších komunikacích, případně bez značení jako lokalita s předností zprava.
Odstupové vzdálenosti od navržených i stávajících obslužných komunikací jsou stanoveny
v souladu s platným Územním plánem Lučina na 10 m od osy místní komunikace. Tyto vzdálenosti se týkají veškerých výstavby, ve složitějších územně - technických podmínkách lze
připustit výstavbu i v bližší vzdálenosti v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
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11. LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
V obci Lučina je vybudována jednotná a splašková stoková síť, na kterou je napojeno
cca 65 % stávající obytné zástavby. Celková délka stávající kanalizace je cca 4 km, stoky jsou
vybudované z betonových, železobetonových, kameninových a PVC trub. Profily stávající
kanalizace jsou DN 300 - DN 500. U zátopy nádrže na parc. č. 450/2 je vybudována lokální
čerpací stanice (ČS) s výtlakem DN 150, délky 250 m.
Obec Lučina má vypracované projekty „Lučina – dostavba kanalizace lokalita ČOV – hráz
1. etapa“, „Lučina – dostavba kanalizace lokalita ČOV – hráz 2. etapa“ a „Lučina – dostavba
kanalizace lokalita ČOV – hráz 3. etapa“, ve kterých je řešeno napojení lokalit na stávající
kanalizaci se zakončením na stávající ČOV situované na k. ú. Lučina u břehu Žermanické
přehrady, která má dostatečnou kapacitu. Vzhledem ke konfiguraci terénu se uvažuje s realizací kombinované gravitační a tlakové kanalizační sítě. Pro splaškové vody jsou navrženy
hlavní kanalizační řady stokové sítě DN 300 (gravitační) v délce cca 4 km a DN 80 (výtlačné)
v délce cca 4 km. Celkem jsou navrženy čtyři čerpací stanice.
V zastavitelné ploše Z27 je navrženo odkanalizování oddílnou stokovou soustavou. Platným územním plánem a touto studií jsou navrženy stoky splaškové kanalizace DN 300 či
DN 250 (profil stok je závislý na použitém materiálu) v celkové délce cca 0,9 km. Navržené
stoky splaškové kanalizace jsou vedeny podél navržených a stávajících komunikací a zaústěny do navržených a stávajících stok v platném územním plánu se zakončením na obecní ČOV.
Dešťové vody je navrženo v maximální míře zadržet v území, a tím omezit jejich rychlý
odtok z území. Přebytečné srážkové vody je navrženo touto studií a platným ÚP odvádět dešťovou kanalizací DN 200 – DN 400 či povrchově mělkými zatravněnými příkopy umístěnými
podél komunikací v celkové délce 1,1 km do bezejmenného toku protékajícího severozápadně
od zastavitelné plochy Z27 a ústícího do vodní nádrže Žermanice.
Orientační výpočet průtoku dešťových vod ze zastavitelné plochy Z27 na 0,2 m3/s byl proveden dle ČSN 75 6101. Množství srážkových vod je uvedeno bez rozdělení vody ze zpevněných ploch a střech objektů vzhledem k tomu, že skutečný objem těchto ploch není v době
zpracování studie znám.
Při zpracování studie není známa kapacita bezejmenného potoka, aby nedošlo k ohrožení zástavby podél bezejmenného toku níže na toku, neměl by být nárůst přítoku dešťových vod
vyšší jak 1% stávající kapacity toku. V případě zjištění při zpracování projektové dokumentace, že by byla ohrožená zástavba níže na bezejmenném toku, bude potřeba přebytečné srážkové vody zachytit v retenční nádrži a následně řízeně odpouštět do bezejmenného toku. Retenční nádrž je navržená severozápadně od řešené plochy Z27 na bezejmenném vodním toku.
Minimální objem retenční nádrže je stanoven pro 30-ti minutový déšť na 360 m3.
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Do doby výstavby kanalizace budou odpadní vody ze staveb realizovaných na jednotlivých
pozemcích likvidovány v souladu s platnými předpisy.
délka v ploše Z27

délka mimo plochu Z27

splašková kanalizace – gravitační

765 m

182 m

dešťová kanalizace
retenční nádrž

575 m

555 m
mimo plochu
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12. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

13. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Pro bilanci příkonu a transformačního výkonu je pro řešené území použit zjednodušující
model, založený na průměrné spotřebě domácností. Bilance je provedena pro maximální zastavěnost plochy (36 rodinných domů). Uvažuje se s elektrickým vytápěním (včetně tepelných čerpadel) až u 20 % bytových jednotek (8 rodinných domů). U těchto bytů je uvažováno
se stupněm elektrizace C, u ostatních bytů se uvažuje se stupněm elektrizace B (pozn. měrné
zatížení bytových jednotek na úrovni trafostanice VN/NN je uvažováno pro stupeň elektrizace
B v hodnotě 2,2 kW/b.j. a pro stupeň elektrizace C v hodnotě 13,2 kW/b.j.). Celkové zatížení
je takto stanoveno na cca 168 kW.

Pro potřeby bilance spotřeby plynu se předpokládá komplexní plynofikace, tzn. plynu je
využíváno pro vaření, vytápění a ohřev užitkové vody. Bilance je provedena pro maximální
zastavěnost, tj. 36 rodinných domů.

Pozn.: uvažované stupně elektrizace bytů jsou stupeň B – byty, v nichž se elektřiny používá
k osvětlení, pro domácí elektrické spotřebiče a v nichž se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kVA a stupeň C – byty s elektrickým vybavením jako mají
byty stupně elektrizace B a v nichž se pro vytápění nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče (s podrobnějším členěním se na úrovni bilance v rámci územního plánu neuvažuje).
Potřebný soudobý příkon pro navrženou zástavbu se navrhuje zajistit ze stávajících distribučních trafostanic DTS 6861 - U Wojnara (s výkonem 250 kVA), DTS 6862 – Vodojem
(s výkonem 250 kVA) a DTS 6863 - Řadovky (400 kVA), s případným zvýšením jejího výkonu. V případě potřeby je navrženo respektovat řešení platného územního plánu a případný
deficit pokrýt z trafostanice DTS - N1, jejíž poloha je územním plánem navržena za západním
okrajem řešené lokality (viz následující obrázek).

Pro obyvatelstvo se uvažuje maximální hodinová potřeba plynu v hodnotě 2,5 m3/h na
1 bytovou jednotku (b. j.) a roční potřeba v hodnotě 3200 m3/rok na 1 b. j.
Celková potřeba plynu je stanovena na cca 90 m3/h jako maximální hodinová potřeba
a cca 115 200 tis. m3/rok jako roční potřeba. Tato špičková potřeby plynu se navrhuje zajistit
rozšířením středotlaké plynovodní sítě plynovodem DN 63. Plynovodní síť pro novou zástavbu je navržena jako středotlaká z trubek PE 100, v profilu DN 63 (doporučené profily), napojená na stávající plynovody DN 63 vedené podél okraje lokality. Jednotliví odběratelé budou
napojeni přípojkami ukončenými ve skříních H.U.P., s nízkotlakým regulátorem a plynoměrem, které budou osazeny v hranici parcely.
Pro nové stavby je dále doporučeno nízkoenergetické provedení obvodového pláště, střechy a oken tak, aby měrná roční spotřeba tepelné energie na vytápění nepřekročila 50 kWh/m2
podlahové plochy.
14. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Řešeným územím jsou vedeny telekomunikační kabely (místní a dálkový). Telekomunikační kabely budou zachovány ve stávajících trasách a v případě dotčení výstavbou komunikace budou patřičným způsobem uloženy do chrániček (není řešeno v grafické části).
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Odhad cenových nákladů je proveden orientačně na základě publikace „Průměrné ceny
dopravní a technické infrastruktury, aktualizace 2012“, kterou vydal Ústav územního rozvoje
v roce 2012 (http://www.uur.cz/default.asp?ID=899). Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni
1. pololetí 2012 a jsou uvažovány bez daně z přidané hodnoty. Pro přesnější určení odhadu
nákladů je však vždy potřebné zohlednit konkrétní specifikace záměrů, jejich umístění a podmínky v dané lokalitě.

456 915

m2
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56 427

m2

1183

4188

4 954 404

m

3150

493

1 552 950

m

3010

495

1 489 950

m

2330

100

233 000

m

5655

947

5 355 285

bm

5452

1130

6 160 760

m

1045

1025

1 071 125

vedení VN, AES, nadzemní izolované vodiče ve stávající poloze, bez
sloupů (+ podíl izolátorů, konzole)

m

780

1500

1 170 000

vedení NN, 2 x AYKY 3 x 120 + 70,
podél komunikací *

m

951

1750

1 664 250

ks

20871

6

125 226

ZEMNÍ
PRÁCE
KOMUNI
KACE
VODOVOD A KANALIZACE**
PLYN
ELEKTRO*

celkem
cena za
profesi

5505

513 342

83

1 513 000
25 803 292
720
366

Kč
tis. Kč
Kč

*** veřejné osvětlení bude realizováno podle požadavků obce
V nákladech jsou vyčísleny sítě nebo komunikace přesahující řešenou zastavitelnou plochu.
Retenční nádrž není zahrnuta do výpočtu nákladů.

4 954 404

m3
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** do doby výstavby kanalizace budou odpadní vody ze staveb realizovaných na jednotlivých
pozemcích likvidovány v jímkách na vyvážení (župách) nebo v malých domovních čistírnách
odpadních vod.

13 238 995

celkem cena
v Kč

rozpojovací a jistící skříň PRIS *

celkem
celkem náklady na 1 pozemek (zaokrouhleno)
celkem náklady na 1 m2 plochy Z27

1 071 125

počet
jednotek

vozovka netuhá D1-N-1-V-PII (TP
170) pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace, včetně podílu zemních prací, obrubníků a vodících
proužků
vodovod v zastavěném území,
v pažené rýze nezpevněné, HD PE
100, SDR 11 (PN 16), DN 100
vodovod v zastavěném území,
v pažené rýze nezpevněné, HD PE
100, SDR 11 (PN 16), DN 80
vodovod v zastavěném území,
v pažené rýze nezpevněné, DN 50
kanalizace gravitační z trub plastových DN 250/300, hloubka cca 2,5
m, včetně šachet (na 50 m potrubí
1 ks)
kanalizace dešťová z trub betonových DN 100 - 400, hloubka cca 2
m, včetně vpustí
trubní vedení STL, plastové, DN 63,
hloubka krytí 100 cm + 10 cm, podsyp a obsyp potrubí štěrkopískem,
šířka rýh 50–80 cm

44500

2 959 476

cena v Kč
za měrnou jednotku

sejmutí ornice (do cca 30 cm) pod
komunikacemi a přilehlými plochami, přemístění do 250 m
založení parkového trávníku v rovině
(ozelenění veřejných prostranství)

ks

* kabelové distribuční vedení NN a pojistkové jisticí skříně bude realizovat provozovatel distribuční soustavy na vlastní náklady.

měrná
jednotka

konstrukční charakteristika

veřejné osvětlení na stožárech po 30
m, kabelové vedení, svítidla, Sloup
uliční do 8 m výšky, včetně zemních
prací, základu stožáru a uzemnění

1 513 000

VO***

15. ORIENTAČNÍ PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA PŘÍPRAVU
STAVEBNÍCH POZEMKŮ
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16. LIMITY VYUŽITÍ PLOCHY

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

Limity využití území jsou platné celostátně, regionálně nebo místně.
Limity omezují volné funkční využití území a jeho uspořádání.
Stávající limity omezující využití zastavitelné plochy Z27:
Z hlediska staveb pro vodní hospodářství – ochranná pásma vodovodních
a kanalizačních řadů:
Ochranná pásma vodovodních řadů jsou stanovena dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to kolem vodovodních řadů do DN 500 včetně 1,5 m a nad DN 500 2,5 m od vnějšího
líce potrubí a u vodovodních řadů DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m
pod upraveným povrchem, se vzdálenosti výše uvedené se zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce
potrubí
Z hlediska zásobování elektrickou energií a plynem a elektronických komunikací
- Ochranné pásmo nadzemního vedení elektrické energie u napětí nad 1 kV a do 35 kV
včetně podle §46, odst. (3), zák. č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jímž je
souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany 7 m (10 m) pro vodiče bez izolace.
Ochranné pásmo nadzemního vedení elektrizační soustavy u napětí nad 1 kV a do 35 kV
včetně podle §46, odst. (3), zák. č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jímž je
souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany 2 m pro vodiče s izolací základní, případně 1 m pro závěsná kabelová vedení.
- Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.
- Ochranné pásmo elektrické stanice, které je vymezeno svislými rovinami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti 7 m (10 m) od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech u
stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí
(pozn.: údaje v závorkách platí pro zařízení postavená do 31. 12. 1994)
- Ochranné pásmo plynovodu podle §68, odst. (2), zák. č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, které je určeno souvislým prostorem v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který u středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v
zastavěném území obce a činí 1 m na obě strany od půdorysu.
- Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení podle §102, odst. (2), zák. č.
127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
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Využití hlavní:
- rodinné domy;
- občanské vybavení veřejné infrastruktury lokálního významu - stavby a zařízení pro vzdělávání
a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva;
- stavby a zařízení pro obchod, stravování, ubytování, administrativu;
- byty majitelů a správců zařízení;
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel;
- zeleň veřejná včetně mobiliáře a dětských hřišť;
- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní infrastrukturou.
Využití přípustné:
- oplocení;
- stávající stavby pro rodinnou rekreaci, změny původních objektů venkovského charakteru na rekreační chalupy;
- stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu včetně maloplošných hřišť;
- bytové domy - s ohledem na výškovou hladinu zástavby a organizaci zástavby v lokalitě;
- na samostatných zahradách stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, skleníky, pařeniště apod.;
- nevýrobní služby a nerušící výrobní služby a drobná nerušící výroba lokálního významu, jejichž
provozování nebude snižovat pohodu bydlení a kvalitu životního prostředí a lze jejich realizaci
s ohledem na architekturu, estetický vzhled a organizaci zástavby lokality připustit;
- stavby a zařízení pro chov drobných hospodářských zvířat, které nevyžadují stanovení ochranného
pásma (negativní účinky na životní prostředí nesmí překračovat limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru), a které lze s ohledem na organizaci zástavby lokality připustit;
- zařízení a stavby nezbytného technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu;
- garáže u rodinných domů, garáže podzemní i nadzemní vestavěné do bytových domů - s ohledem na
architekturu a organizaci okolní zástavby a veřejných prostranství lokality a s ohledem na zachování pohody bydlení;
- změny dokončených staveb (nástavby, přístavby, změny ve způsobu užívání stavby, stavební
úpravy, udržovací práce);
- stavby doplňkové ke stavbám hlavním;
- stavby a úpravy na vodních tocích a na vodních nádržích, stavby vodních nádrží;
- účelové komunikace, nezbytné manipulační plochy;
- plochy pro realizaci územ. systému ekolog. stability;
- zařízení na výrobu elektřiny – fotovoltaické systémy – pouze na střechách a fasádách staveb.
Využití nepřípustné:
- hřbitovy, zahrádkové osady, komerční zařízení s prodejní plochou nad 300 m2;
- stavby a zařízení pro těžký průmysl a energetiku, lehký průmysl, pro těžbu nerostů, zemědělské
stavby a stavby pro chov hospodářských zvířat, které svým provozováním a technickým zařízením
narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;
- výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením;
- samostatné sklady, autobazary, autoservisy, pneuservisy, myčky aut, čerpací stanice pohon. hmot;
- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů;
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- zastavitelnost pozemků rodinných domů - do 35 %;
- zastavitelnost ostatních pozemků, tj. bytových domů, občanského vybavení, staveb a zařízení pro
sport a rekraci a pro provozování služeb apod., do 60 %;
- nové stavby 2 NP a podkroví, u stávajících staveb vyšších než 2 NP a podkroví nebude zvyšován
počet nadzemních podlaží;
- u nových staveb max. výška 11 m od upraveného terénu.
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