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1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název akce:

Uzemní studie „HORNÍ DATYNĚ - PLOCHA Z94, VRATIMOVSKÁ II.“

Objednatel:

Město Vratimov

Pořizovatel:

Městský úřad Vratimov

Projektant:

Ing. arch. Aleš Palacký, autorizovaný architekt,
Venclíkova 482/63, 700 30 Ostrava

Datum:

11/2016

Řešené území
Územní studie řeší území vymezené v Územním plánu Vratimov jako zastavitelná plocha Z94
vymezena k využití BI - bydlení v rodinných domech. Řešené území se nachází v okrajové části města,
navazuje na stávající zastavěné území, dle vymezení v územním plánu má rozlohu 2,41 ha. Územní plán
podmínil rozhodování o změnách ve využití území pořízením územní studie dle ust. § 43 odst. 2
stavebního zákona. Vzhledem k souvislostem ujištěným v území bylo řešené území rozšířeno
o nezbytné plochy související – rozloha území řešeného územní studií tak činí 2,77 ha.
Výřez aktuálně platného územního plánu - výkres č. B.2) Hlavní výkres
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Majetkové vztahy v území na podkladu aktuální katastrální mapy
Majetkové vztahy v území k datu 27.11.2016 dle stavu v katastru nemovitostí (www.cuzk.cz):
Parcelní
číslo

Výměra
(m2)

st. 36

3
(849 část)

st. 203

327

231/1

7733

orná půda

Bohušík Jaroslav, Na Roli 26, Horní Datyně,
739 32 Vratimov

231/4

1660

orná půda

Kubát Jan Ing., Rakovecká 160, Horní Datyně,
739 32 Vratimov

231/5

512

zahrada

Kubát Jan Ing., Rakovecká 160, Horní Datyně,
739 32 Vratimov

231/18

1850

orná půda

Kubát Jan Ing., Rakovecká 160, Horní Datyně,
739 32 Vratimov

231/22

143

ostatní plocha

231/41

1146

orná půda

Bahounková Jaroslava Mgr., Bártova 206/18, Kunčice,
719 00 Ostrava

Druh
pozemku

Vlastnické právo

zastavěná plocha Bohušík Jaroslav, Na Roli 26, Horní Datyně,
a nádvoří
739 32 Vratimov
zastavěná plocha Kubát Jan Ing., Rakovecká 160, Horní Datyně,
a nádvoří
739 32 Vratimov

Bohušík Jaroslav, Na Roli 26, Horní Datyně,
739 32 Vratimov

231/42

185

orná půda

Bahounková Jaroslava Mgr., Bártova 206/18, Kunčice,
719 00 Ostrava,
Characidisová Miloslava, Dr. Martínka 194,
739 44 Brušperk

231/43

3503

orná půda

Bahounková Jaroslava Mgr., Bártova 206/18, Kunčice,
719 00 Ostrava

231/49

1108

orná půda

SJM Chmelík Ivo Ing. a Chmelíková Zdeňka Ing. Ph.D.,
Chmelík Ivo Ing., U Soudu 6199/25, Poruba,
708 00 Ostrava,
Chmelíková Zdeňka Ing., Ph.D., Dlouhá třída 1144/91,
Podlesí, 736 01 Havířov

231/64

1497

orná půda

Kubátová Alena Ing., Rakovecká 160, Horní Datyně,
739 32 Vratimov

231/65

1630

orná půda

Fabiánová Helena, Františka Hajdy 1236/22,
Hrabůvka, 700 30 Ostrava

231/66

801

orná půda

Kubát Jan Ing., Rakovecká 160, Horní Datyně,
739 32 Vratimov

231/67

828

orná půda

Kubát Jan Ing., Rakovecká 160, Horní Datyně,
739 32 Vratimov

231/68

177

orná půda

Fabiánová Helena, Františka Hajdy 1236/22,
Hrabůvka, 700 30 Ostrava
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Parcelní
číslo

Výměra
(m2)

Druh
pozemku

231/69

1083

orná půda

Kubát Jan Ing., Rakovecká 160, Horní Datyně,
739 32 Vratimov

231/70

1107

orná půda

Kubát Jan Ing., Rakovecká 160, Horní Datyně,
739 32 Vratimov

231/71

167

orná půda

Kubát Jan Ing., Rakovecká 160, Horní Datyně,
739 32 Vratimov

232/1

58
(2689 část)

orná půda

Bohušík Jaroslav, Na Roli 26, Horní Datyně,
739 32 Vratimov

234/1

25
(831 část)

trvalý travní
porost

Bohušík Jaroslav, Na Roli 26, Horní Datyně,
739 32 Vratimov

240

5
(1469 část)

zahrada

Bohušík Jaroslav, Na Roli 26, Horní Datyně,
739 32 Vratimov

420/1

470
(1142 část)

ostatní plocha

Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

420/2

1014

ostatní plocha

Bohušík Jaroslav, Na Roli 26, Horní Datyně,
739 32 Vratimov

420/3

593

ostatní plocha

Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

455

23
(427 část)

zahrada

st. 462

53

Vlastnické právo

Bohušík Jaroslav, Na Roli 26, Horní Datyně,
739 32 Vratimov

zastavěná plocha Kubát Jan Ing., Rakovecká 160, Horní Datyně,
a nádvoří
739 32 Vratimov

*)
Vlastníci a jejich práva dovozeni z pozemkového katastru
Pozn.: Veškeré parcely uvedené v tabulce jakož i dále v textu se vztahují jen a výhradně
k parcelám v katastrálním území Horní Datyně.
Řešené území má rozlohu 27701 m2. Ve vlastnictví jednotlivých subjektu je celková výměra / %
podíl řešeného území:
1.2.

Soukromí vlastnící
Město Vratimov

26638 m2 / 96 %
1063 m2 / 4 %

PŘEDMĚT, OBSAH A CÍLE ŘEŠENÍ

Územní studie prověřuje možnosti využití řešeného území a definuje způsob jeho efektivního a
účelného využití. Řešené území platný územní plán určil k umístění funkcí bydlení individuálního
v rodinných domech. Pro dotčené území, plochy BI, stanovil podmínky využití území, definoval využití
hlavní, přípustné a nepřípustné.
Cíle územní studie
Územní plán podmínil rozhodování o změnách ve využití území pořízením územní studie. Tato
studie má být pořízena za účelem ověření optimálního využití plochy včetně řešení její obsluhy a
napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
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Zadání územní studie stanovilo požadavek vyřešit:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

efektivní využití ploch s důrazem na jejich hospodárné a účelné využití pro účel,
který jim stanovil platný Územní plán Vratimov;
koncepci prostorové organizace území zaměřenou zejména na vymezení ploch
pro novou zástavbu;
systém zastavění;
koordinaci navrhované funkce s požadavky ochrany kulturních a civilizačních hodnot;
vzájemné vlivy, vazby a možné oblasti spolupůsobení mezi řešeným a zájmovým územím
(vnitřním i vnějším);
vymezení veřejných prostranství;
návrh veřejné zeleně;
prověřit trasování všech inženýrských sítí v řešeném území – stávající sítě a jejich kolize se
záměry;
návrh dopravního systému v území a jeho napojení na kvalitní nadřazenou komunikační síť;
návrh technické infrastruktury a její napojení umožňující optimální využití ploch
pro navrhovanou funkci.

Navržené řešení musí respektovat podmínky stanovené územním plánem, současně zajistit
udržení podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území způsobem uspokojujícím potřeby současné i budoucí generace.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu stanovené územním plánem
Pro dotčené území byly územním plánem Vratimov stanovené tyto závazné podmínky
prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
–
–
–
–
–

koeficient zastavění pozemku 0,5 - vyjadřuje rámcová pravidla prostorového uspořádání
pro novou zástavbu, tj. plošný podíl zastavitelných a zpevněných ploch k celkové ploše
dosud nezastavěného pozemku (stavební parcely);
max. podlažnost 2 NP a obytné podkroví;
výška nadzemního podlaží max. 3 m - počet nadzemních podlaží se počítá po hlavní římsu,
tj. nezahrnuje podkroví;
výška podkroví max. 4m – je chápána jako max. výška podkroví po hlavní hřeben střechy;
v řešeném území je nepřípustné umisťování mobilních domů, maringotek a unimobuněk,
pokud nejsou dočasnou součástí zařízení staveniště; nepřípustné jsou také stavební úpravy
obytných mobilních staveb na stavby trvalého bydlení.

Obsah územní studie
A. Textová část
B. Grafická část
1. Hlavní výkres
2. Výkres veřejné infrastruktury
3. Výkres prostorových vztahů
4. Koordinační výkres
5. Výkres širších vztahů
6. Výkres vlastnických vztahů

1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:5000
1:1000

Preambule
Studie prověřuje možnosti a podmínky v rámci řešeného území, řeší funkční členění území,
prostorovou regulaci, navrhuje hodnotný a udržitelný rozvoj funkcí bydlení individuálního v řešeném
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území se zohledněním kvalit území okolního. Přitom jako zásadní stanovuje principy řešení a nikoliv
detailní řešení na úrovni projektové dokumentace.
Územní studie je územně plánovacím podkladem, který slouží k ověření možností a podmínek
změn v území a slouží pro rozhodování v území. Stavební úřad při územním řízení vždy porovná
navrhovaný záměr s řešením územní studie a v případě jiného řešení v rámci přípustné odchylky tuto
v územním rozhodnutí odůvodní s tím, že v odůvodnění prokáže, že nalezl z hlediska cílů a úkolů
územního plánování a veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení k řešení, jež
obsahuje územní studie.
1.3.

SOUPIS POUŽITÝCH PODKLADŮ
Pro zpracování územní studie byly požity podklady
-

Katastrální mapa;
Územní plán Vratimov;
Územně analytické podklady SO ORP Ostrava;
Údaje z katastru nemovitostí – http://www.cuzk.cz;
Průzkum území;
Informace správců sítí;
Informace MÚ Vratimov;
Informace vlastníků dotčených nemovitostí - poznatky a informace získané na schůzkách a
jednáních s vlastníky nemovitostí svolaných pořizovatelem v průběhu zpracování územní
studie;
Internetové zdroje – maps.google.com, monumnet.npu.cz, www.nature.cz
a další podklady

2.

ÚZEMNÍ STUDIE – ZPŮSOB VYUŽITÍ ÚZEMÍ

2.1.

ZÁVAZNOST ÚZEMNÍ STUDIE
Územní studie určuje jako podstatné a v zásadě závazné
-

stanovené základní principy vymezení ploch a způsobu jejich využití
zásady vymezení dopravní obsluhy území
stanovenou základní regulaci, způsob umísťování staveb a využití pozemků
stanovené zásady hmotového a prostorového uspořádání objektů
stanovené specifické podmínky
dodržení minimální výměry veřejně přístupné zeleně uvedené v územní studii

Územní studie určuje jako směrné při dodržení zásad stanovených územní studií
2.2.

detaily trasování komunikací a jejich šířkové parametry, poloměry, včetně umístění vjezdů
na pozemky
detaily trasování a míst napojení sítí technické infrastruktury

ZÁKLADNÍ PRINCIPY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
-

Zpřesnit členění řešeného území na plochy s rozdílným způsobem využití
o plochy a pozemky bydlení individuálního
vymezené jako plochy a pozemky na parcelách č. 231/1 část, 231/4 část, 231/40
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o
o

o

2.3.

část, 231/41 část, 231/43 část, 231/49, 231/64 část, 231/65-67, 231/69 a 231/70
část;
plochy a pozemky bydlení – manipulační plochy a vjezdy
vymezené jako dílčí plochy a pozemky na částech parcel č. 231/1, 231/68 a 231/71;
plochy a pozemky veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch
vymezené jako plochy a pozemky na částech parcel č. 231/4, 231/64, 231/68,
231/71, 231/70, 231/1, 231/22, 36, 455, 240, 234/1, 232/1, 231/43, 231/41, 231/40
a na parcelách č. 231/42 a 420/1-3;
plochy a pozemky veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch
vymezené v částech parcel č. 231/1 a 231/22;

-

Vymezit veřejné prostranství s převahou zpevněných ploch způsobem výše uvedeným za
účelem vybudování veřejného prostranství zpřístupňujícího pozemky rodinných domů (s
obousměrnou komunikací)
o v šířce min. 8 m;
o jako veřejné prostranství určené k umístění obousměrné místní obslužné
komunikace a k umístění nezbytné technické infrastruktury a přípojek zajišťující
obsluhu především okolních vymezených pozemků;

-

Vymezit veřejné prostranství s převahou nezpevněných ploch způsobem výše uvedeným
o v zásadě dle vymezení v grafické části studie
o za účelem vytvoření územních podmínek pro realizaci hodnotného prostoru pro
denní rekreaci obyvatel území

-

Zásady platné pro vymezování funkčních ploch a pozemků a pro základní organizaci území:
o pro umísťování staveb pro bydlení jsou vymezené pozemky bydlení individuálního
dle zákresu v grafické části
o dopravní obsluhu území řešit v zásadě z ulice Vratimovské a z ulice
o pro dopravní obsluhu pozemků parc. č. 231/65-67, 231/69 a části pozemku 231/1
vymezit parcely ploch bydlení individuálního - manipulační plochy a vjezdy v šířce
min. 4 m – tyto pozemky nemají status veřejného prostranství a jsou součástí ploch
bydlení;

ZÁKLADNÍ REGULACE, ZPŮSOB UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB A VYUŽITÍ POZEMKŮ
Základní členění území
-

V území oddělovat plochy a pozemky veřejných prostranství dle závazného vymezení hranic
parcel / pozemků uvedeného v grafické části územní studie;
Plochy a pozemky veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch vymezené touto
územní studií jsou závazným nepodkročitelným limitem území.

Velikost pozemků
-

V území oddělovat nové stavební pozemky pro umístění staveb individuálního bydlení
o velikosti od cca 900 do cca 2000 m2 pro jeden samostatný rodinný dům;
Tvar pozemků v zásadě pravoúhlý, obdélníkový bez předepsané orientace vůči uličnímu /
dopravně obslužnému prostoru.

Stavební čáry / hranice zastavitelnosti pozemku
-

Stavební čáry jsou v území definované v plochách bydlení, a to jako čáry, na nichž musí být
umístěná hlavní, resp. uliční fasáda rodinného domu / objektu bydlení, nebo jíž se tato musí
dotýkat;
Způsob vymezení stavebních čar
o jsou definované a v grafické části vymezené stavební čáry hlavní;
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o
o

-

-

vymezení stavebních čar - viz grafická část územní studie;
pro stavební čáry platí zásada, že stavební čára je vymezena ve vzdálenosti min. 6 m
od hranice veřejného prostranství s místní obslužnou komunikací, pokud není
v grafické části kótou stanoveno jinak.

Hranice zastavitelnosti pozemků jsou v území definované v plochách bydlení, a to jako čáry,
určující mezní hranici zastavitelnosti dotčeného pozemku – platí podmínky, že žádná stavba
hlavní či doplňková nesmí svým půdorysem přesahovat plochu vymezenou stavební čárou
hlavní a hranicí zastavitelnosti pozemku;
Způsob vymezení hranice zastavitelnosti pozemků
o viz grafická část územní studie;
o pro vymezení hranice zastavitelnosti pozemku platí zásada, že tato je vymezena ve
vzdálenosti 4 m od hranice dotčeného pozemku, příp. je vymezena shodně s hranicí
ochranného pásma dopravní a technické infrastruktury, pokud tato zasahuje více
než 4 m od hranice pozemku do jeho plochy.

Umísťování staveb
-

V území se předpokládá umístění
o staveb pro bydlení individuální – rodinných domů, jako staveb hlavních;
o staveb doplňkových ke stavbám hlavním – stavby garáží a garážových pergol jen
stavebně spojené se stavbou hlavní, stavby pro uskladnění zemědělských výpěstků
a nářadí, stavby bazénů, stavby skleníků a stavby těmto obdobné;
o stavby dopravní a technické infrastruktury, vč. sjezdů, chodníků, parkovišť,
manipulačních ploch a přípojek;

-

V území neumísťovat zejména
o bytové domy a stavby ji obdobné;
o samostatné stavby občanského vybavení, výroby a skladování;

Zastavěnost pozemků
-

V řešeném území je přípustná max. 50% zastavěnost pozemků – viz platné ustanovení
územního plánu;
Procento zastavěnosti se posuzuje k celému stavebnímu pozemku nebo související skupině
stavebních pozemků, přičemž za jeden celý stavební pozemek lze považovat také pozemek
pro stavbu a s ním související pozemek zahrady.

Stávající stavby a objekty v území
-

2.4.

Stávající objekt bydlení na parcele č. st. 203 a objekt garáže na parcele č. st. 462 jsou územně
a plošně stabilizované.

ZÁSADY HMOTOVÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ
-

-

-

Půdorysná stopa objektů
o V území je přípustná v zásadě pravoúhlá půdorysná stopa objektů staveb hlavních;
o Není přípustná půdorysná stopa se souvislými nečleněnými půdorysnými liniemi
přesahujícími 12 m;
Výška objektů, tvary střech
o Doporučená max. výška objektů
 stavby hlavní
max. 2 NP + podkroví;
 ostatní stavby
4,5 m (výška hřebene, nejvyššího bodu atikové římsy);
o Doporučený tvar střechy
není stanoven;
Oplocení
o Oplocování pozemků je přípustné
10

-

2.5.

o Max. výška oplocení 160 cm
Další podmínky
o Povrchy komunikací
 Komunikace silniční dopravy – dlažba, živičný povrch, asfaltobeton;
 Chodníky, cyklostezky – dlažba;
 Parkovací stání – dlažba, zatravňovací dlažba;
o Terénní úpravy - v území nejsou přípustné terénní úpravy, které by vytvářely
pohledové bariery v území nebo které by měnily odtokové poměry v území;

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
Dopravní infrastruktura
-

-

-

-

Dopravní obsluha území
o obsluhu ploch a pozemků řešit přednostně dopravním přístupem z ul. Vratimovské
a Rakovecké, přípustné jsou sjezdy z ul. Vratimovské, zaústění obslužných
komunikací, apod.;
o pro umístění komunikací obsluhujících rodinné domy vymezovat veřejná
prostranství s převahou nezpevněných ploch v šířkových parametrech stanovených
platnou legislativou;
Odstavování vozidel
o odstavování nákladních vozidel a autobusů v řešeném území není přípustné;
o odstavování osobních vozidel v řešeném území řešit výhradně na vlastních
pozemcích;
Parkování vozidel
o parkování nákladních vozidel a autobusů v řešeném území není přípustné;
o parkování osobních automobilů je přípustné na vlastních pozemcích;
o zřízení parkovacích stání pro osobní automobily v plochách veřejných prostranství
s převahou zpevněných ploch je možné dle konkrétních podmínek místa;
Pěší a cyklistická doprava
o samostatné chodníky a cyklostezky nejsou vymezovány;
Dopravní značení
o osadit výjezdy z řešeného území na hranicích křižovatek s ulicemi Vratimovskou a
Rakoveckou dopravní značkou P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“
Podrobné řešení bude předmětem následné projektové dokumentace;

Technická infrastruktura a přípojky
-

-

Základní zásady
o nové řady, sítě, rozvody médií, včetně přípojek a staveb souvisejících budou řešeny
dle podmínek správců sítí;
o veškeré stávající trasy a řady technické infrastruktury v území jsou považovány za
územně stabilizované – případné přeložky jsou přípustné dle podmínek majitelů a
správců sítí – podmínka územní stabilizace se nevztahuje na přípojky technické
infrastruktury;
o studie vymezuje veřejný prostor pro umístění technické infrastruktury a přípojek –
viz vymezení v grafické části;
o změna místa a způsobu napojení, připojení, umístění transformační stanice, apod. v
plochách mimo řešené území je možná za předpokladu dodržení principů obsluhy
řešeného území a zajištění dostatečné kapacity pro veškeré navržené /
předpokládané záměry;
Zásobování pitnou vodou
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zajistit ze stávajícího vodovodního řadu DN 100 PVC v ul. Rakovecké a DN 80 PE
trasovaného podél severovýchodní hranice řešeného území;
Likvidace odpadních vod – splaškové vody
o likvidovat zaústěním odpadu do stok splaškové kanalizace – viz projekt
odkanalizování území – stoka F16.1-PP-DN 250, stoka E3-PP-DN250 / 300 PP a
prostřednictvím nově navržených tras DN250;
Likvidace odpadních vod – dešťové vody
o vytvořit předpoklady pro maximální vsak dešťových vod v území;
o v rámci projektových dokumentací preferovat řešení s maximálním vsakem
dešťových vod v místě jejich spadů – za tím účelem budovat vsakovací objekty
u každého hlavního objektu (např. rodinného domu);
o přebytečné dešťové vody likvidovat odvodem formou trubních tras do stávajících
příkopů;
o zajistit a prokázat ochranu všech pozemků v řešeném území před možným
podmáčením vlivem působení dešťových vod stékajících z výše položených pozemků
(z hlediska konfigurace terénu).
Zásobování elektrickou energií
o stávající trasy vedení NN, včetně ochranných pásem jsou územně stabilizované;
o zásobování řešeného území zajistit novým kabelovým vedením napojeným na
stávající DTS FM_6915 / Horní Datyně 326 (OS) - Kubínek;
o pro individuální zásobování a vlastní spotřebu je přípustné umísťování
fotovoltaických panelů na střechách a fasádách objektů, zásadně však způsobem
stavebně technický spjatým s objektem. Budování samostatných, předsazených
nebo plošně naddimenzovaných či vizuálně neadekvátních prvků výroby el. energie
fotovoltaickým způsobem není přípustné;
Zásobování plynem
o zásobování je přípustné napojením na stávající sítě plynovodu DN 160 PE v ul.
K Hájence - Na Podlesí;
o vybudování nové větve plynovodu pro případné zásobování nových rodinných domů
není podmínkou využití území;
Telekomunikační rozvody
o stávající telekomunikační vedení procházející územím je respektováno a územní
studie nepředpokládá jeho zrušení ani přemístění;
o nová telekomunikační vedení nejsou předpokládána;
Veřejné osvětlení (VO)
o vybudování veřejného osvětlení není podmínkou využití území;
o systém veřejného osvětlení, v případě realizace, napojit na stávající VO;
o rozvody VO řešit jako kabelové podzemní v plochách veřejných prostranství, a to
souběžně s ostatními liniovými trasami;
o umístění těles, jejich výška, typ, barva světla nejsou předmětem územní studie budou řešeny v rámci příslušné projektové dokumentace;
o

-

-

-

-

-

-

2.6.

VEŘEJNÁ ZELEŇ A KRAJINOTVORNÉ PRVKY
o

územní studie vymezuje plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných
ploch, které jsou v zásadě plochami veřejné zeleně, v nichž lze realizovat travnaté a
výsadbové plochy, keřové patro a vyšší zeleň (stromy);
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3.

STÁVAJÍCÍ STAV, VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY

3.1.

STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ A CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, LIMITY ÚZEMÍ
Širší vztahy, předpoklady území

Řešené území - plocha Z94 se nachází ve městě Vratimově, místní části Horní Datyně, v lokalitě,
která je charakteristická smíšenou zástavbou převážně rodinnými domy a souvisejícími hospodářskými
budovami, lány orné půdy, travnatými plochami. Lokalita je perspektivně určena pro rozvoj
individuálního bydlení při zachování typického rázu krajiny.
Z hlediska širších vztahů a řešené problematiky lze považovat za zásadní následující skutečnosti.
V místě je vysoká poptávka po stavebních parcelách vhodných k umísťování rodinných domů. Uzemní
je dobře dopravně obslouženo blízkou silnicí II. třídy II/478 a ul. Rakoveckou. Významná je blízkost
centrální části města Vratimova a blízkost krajského města Ostravy, což garantuje pohodlný a
vzdálenostně udržitelný dosah veškeré občanské vybavenosti ovlivňující využití území pro sledovanou
funkci.
Urbanistické a krajinné aspekty
Řešené území v současné době představuje větší územní proluku přímo napojenou na ulice
vratimovskou a Rakoveckou. Jedná se o zastavitelnou plochu přímo obslouženou technickou
infrastrukturou. Volné plochy jsou převážně plochami orné půdy, stabilně obhospodařovanými a dále
plochami sadů a zahrad souvisejících se stabilizovanými plochami bydlení.
Využití území, urbanistické a krajinné aspekty dokumentují následující obrázky:

Způsob zástavby v území, zdroj: Google.com, StreetView

Způsob zástavby v území, zdroj: Google.com, StreetView
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Způsob zástavby v lokalitě Podlesí + zákres řešeného území, zdroj: Google.com, 3DView
Limity území a omezení
V řešeném území se nachází objekty a jevy územně stabilizované s výrazným vlivem na způsob
budoucího využití území:
 objekt rodinného domu, parc. č. st. 203 a související garáže, parc. č. st. 462 – jedná se o
stabilizovaný prvek v území,
 parcelace severní části území u ul. Vratimovské – parcely č. 231/49, 231/40-43,
 parcelace v západní části území – parcely č. 231/4, 231/64-71,
 parcelně oddělená plocha komunikace – ostatní plocha, parc. č. 420/1-3.
Komunikace:
 ulice Vratimovská, silnice II/478 – prochází podél severní / severovýchodní hranice
řešeného území a představuje základní prvek dopravní obsluhy území,
 ulice Rakovecká, místní obslužná komunikace – prochází podél severozápadní hranice
řešeného území a představuje základní prvek dopravní obsluhy území,
 parcelně oddělená plocha komunikace – ostatní plocha, parc. č. 420/1-3 – je vymezena
v území podél jižní hranice řešeného území. Plocha má šířku cca 3,5 až 4 m, což nedostačuje
k vytvoření veřejného prostoru zpřístupňujícího zástavbu rodinnými domy v souladu
s legislativou.
Technická infrastruktura
 NN / VN
o podél ulice Vratimovské, části severní hranice řešeného území vede trasa VN 22 kV
(ČEZ) limitující území ochranným pásmem 7 m od krajního vodiče,
o řešené území je dotčené přípojkami NN limitujícími využití území,
 Plynovod
o plynovod řešeným územím neprochází, trasa DN 160 PE vedená v ul. Na Podlesí / K
Hájence nezasahuje do řešeného území ochrannými ani bezpečnostními pásmy,
 Vodovodní řad
o řešeným územím prochází, trasa DN 80 PE s ochranným pásmem 1,5 m od okraje
potrubí na obě strany,
o území je dotčeno přípojkami vedoucími ke stávajícím rodinným domům v řešeném
území, resp. za jeho hranicí,
 Stoky splaškové kanalizace
o Splašková kanalizace řešeným územím neprochází,
 Telekomunikační vedení
14

o
3.2.

parcely 231/66 a 231/18 jsou dotčené nadzemním telekomunikačním vedením;

STAV DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Dopravní infrastruktura
Ulice Vratimovská

silnice II. třídy (II/478) Vratimov – Šenov, komunikace kategorie B,
obousměrná, kapacitně dostačující pro dopravní obsluhu řešeného
území.

Ulice Rakovecká

místní obslužná komunikace kategorie C, jednopruhová, obousměrná,
parametry limitně vyhovující dopravní obsluze území. Šířkové
parametry nevyhovují z hlediska požadavku minimální šíře 8 m u
veřejného prostoru s komunikací zajištující přístup k rodinným
domům.

Technická infrastruktura
Elektrická energie
Podél ulice Vratimovské a části severní hranice řešeného území vede trasa VN 22 kV (ČEZ)
s dostatečnou kapacitou pro napojení řešeného území. Na hranici parcel č. 231/59 a 419/32 je
umístěná stávající DTS FM_6915 / Horní Datyně 326 (OS) – Kubínek s možností napojení
řešeného území.
Telekomunikace
Řešené území je dotčeno telekomunikačními kabelovými sítěmi – viz limity území. V případě
požadavku na napojení je možné využít stávající sítě.
Zásobování plynem
Řešené území lze napojit na STL plynovod DN 160 PE vedený v ul. Na Podlesí, jehož kapacita je
dostačující.
Vodovodní řad
Řešené území lze napojit na vodovodní řad DN 80 PE procházející řešeným územím a na
vodovodní řady DN 100 PVC v ul. Rakovecké a DN 80 PE končící na jihozápadní hranici řešeného
území – celková kapacita je dostačující.
Kanalizace
Řešené území bude možné napojit na projekčně připravovanou splaškové kanalizace DN 250.
Dostatečnost kapacity navrženého řešení je nutné v rámci projekční přípravy prověřit.
Dešťová kanalizace se v území nebo jeho blízkosti nenachází, likvidaci dešťových vod je nutné
řešit vsakem s odvodem přebytečných dešťových vod do blízkých recipientů – viz kapitola 2.5.
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4.

NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ – SHRNUTÍ A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE, ODŮVODNĚNÍ

4.1.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU

Územní studie prověřila možnosti využití území a navrhuje řešení vycházející z vymezené hlavní
funkce území – bydlení individuální (v rodinných domech). Územní studie vychází ze zadání územní
studie a zpřesňuje vymezení zastavitelných ploch stanovené územním plánem, respektuje stanovenou
urbanistickou koncepci, řeší dopravní a technickou obsluhu území.
4.2.

VYBRANÉ SMĚRNÉ A BILANČNÍ ÚDAJE

Územní studie zahrnuje návrh parcelace dle členění na plochy s rozdílným způsobem využití.
V řešeném území je takto navržených 25 pozemků uvedených v následující tabulce:
Č. pozemku

Funkční využití

Výměra m2

01
02
03
04
05
06
07
08

bydlení individuální (BI)
bydlení individuální (BI)
manipulační plocha - vjezd (BI)
bydlení individuální (BI)
bydlení individuální (BI)
bydlení individuální (BI)
bydlení individuální (BI)
veřejné prostranství s převahou zpevněných ploch

1352
1225
150
1630
801
827
2726
3882

08.1

veřejné prostranství s převahou zpevněných ploch

2061

08.2

veřejné prostranství s převahou zpevněných ploch

455

08.3

veřejné prostranství s převahou zpevněných ploch

304

08.4

veřejné prostranství s převahou zpevněných ploch

83

08.5

veřejné prostranství s převahou zpevněných ploch

30

08.6

veřejné prostranství s převahou zpevněných ploch

949

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

manipulační plocha - vjezd (BI)
bydlení individuální (BI)
bydlení individuální (BI)
bydlení individuální (BI)
bydlení individuální (BI)
manipulační plocha - vjezd (BI)
bydlení individuální (BI)
bydlení individuální (BI)
bydlení individuální (BI)
bydlení individuální (BI)
veřejné prostranství s převahou nezpevněných ploch
veřejné prostranství s převahou nezpevněných ploch
bydlení individuální (BI)
bydlení individuální (BI)
bydlení individuální (BI)
bydlení individuální (BI)

140
1023
845
1081
1027
129
1094
974
993
905
545
654
1107
975
962
1203
16

Č. pozemku

Funkční využití

Výměra m2

25
26

bydlení individuální (BI)
bydlení individuální (BI)

119
1062

Výměry pozemků navržených pro bydlení v rodinných domech (bydlení individuální) jsou směrné
a lze je v rámci podmínek definovaných územní studií měnit.
V grafické části územní studie jsou zakresleny hranice pozemků a ploch, které jsou rozlišené
na hranice závazné a doporučené (viz legenda příslušných výkresů). V rámci skupin pozemků
s doporučeným vnitřním členěním lze toto vnitřní členění měnit při dodržení navrženého směru dělení.
Pozemky s doporučeným zakreslením hranic lze tedy slučovat, nebo dělit na jiný počet pozemků
odlišné velikosti.
Bilance zastavitelných ploch, se zahrnutím nově vymezených ploch veřejných prostranství
Funkční využití ploch
Plochy a pozemky bydlení v rodinných domech
Plochy veřejných prostranství
- z toho plochy zeleně po odečtení komunikací, chodníků
Celkem řešené území

4.3.

Výměra m2
22350
5081
1961
27701

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Návrh řešení

Dopravní obsluha řešeného území a napojení na síť místních komunikací a silniční síť jsou řešeny
v souladu s ČSN 73 6110.
Navržené řešení předpokládá dopravní obsluhu řešeného území primárně z ulice Vratimovské a
ul. Rakovecké. Navržený systém je v souladu s ČSN 73 6110 a tato norma bude závazná i pro následné
projektové řešení. Kóty vztahující se ke komunikacím a zakreslené poloměry uvedené v grafické části
územní studie jsou hodnotami směrnými, závazné je minimální šířkové vymezení ploch zeleně
zařazených do veřejných prostranství a soulad řešení s ČSN.
V souladu se zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
a vyhláškou č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, musí být u řešení sjezdů splněny podmínky zajištění délky rozhledu pro zastavení vozidla.
Tyto vzdálenosti jsou stanoveny dle ČSN 736102.
Parkování a odstavování vozidel
Odstavování vozidel bude prováděno výhradně na vlastních pozemcích. Parkování vozidel na
pozemcích veřejných prostranství je v zásadě nepřípustné - podmíněně lze toto připustit, pokud
v rámci projektu bude prokázáno dodržení příslušných ČSN a bude prokázáno, že nedošlo ke snížení
celkové výměry ploch veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (po odečtení ploch
komunikací) v řešeném území pod zákonný limit.
Pěší a cyklistická doprava
Územní studie nenavrhuje samostatné chodníky a cyklostezky.
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4.4.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Návrh technické infrastruktury předpokládá primární umístění veškerých nově navržených sítí
technické infrastruktury do veřejných prostranství vymezených jako uliční prostory. V takto
vymezených plochách o šíři minimálně 8 m je dostatečný prostor pro umístění veškerých sítí technické
infrastruktury vč. přípojek a lze v nich splnit požadavky na ochranná pásma a vzájemné uspořádání
tras. Respektována je stávající projektová příprava staveb technické infrastruktury. Navržené řešení
respektuje konfiguraci terénu a místa možného napojení. Řešení odpovídá podrobnosti územní studie
a je řešením směrným. Detailní řešení bude předmětem následné projektové dokumentace.
4.4.1. Zásobování pitnou vodou
Zásobování lokality pitnou vodou bude zajištěno ze stávajícího vodovodního řadu DN 100 PVC
v ulici Rakovecká a ze stávajících řadů DN 80 PE – viz grafická část. Je navržen řad DN 100 PVC v ploše
veřejného prostranství a prodloužení řadu DN 80 PE v severní části řešeného území. Navržené řešení
je v souladu s koncepcí zásobování území pitnou vodou vymezenou v platném územním plánu. Při
realizaci vodovodních řadů a jejich napojení je nutno respektovat podmínky správce a provozovatele
sítě.
Orientační bilance potřeby pitné vody pro bytovou zástavbu celé lokality:
Návrh předpokládá max. nárůst o 24 bytů, tj. nárůst 65 ekvivalentních obyvatel (EO).
Pro výpočet je uvažováno s hodnotami 170 l/obyvatel/den.
počet obyvatel
EO = 65
průměrná potřeba vody:
Qp = 65 * 0,170 m3/ob./den =11,05 m3/den
max. denní potřeba vody:
Qm= 11,05 m3/den * 1,4 = 15,47 m3/den
max. okamžitá potřeba vody: Qh = 15,47 m3/den * 1,8 = 27,85 m3/den = 0,3222 l/s
4.4.2. Likvidace odpadních vod
Likvidace splaškových vod
Splaškové vody z řešeného území budou odváděny navrženými stokami splaškové kanalizace DN
250 PP v souladu s aktuálně řešenou projekční přípravou. Navržené řešení je v souladu s koncepcí
odkanalizování území vymezenou v platném územním plánu. Při realizaci stok a jejich napojení je nutno
respektovat podmínky správce a provozovatele sítě.
Orientační bilance množství splaškových vod z bytové zástavby celé lokality:
Návrh předpokládá max. nárůst o 24 bytů, tj. nárůst 65 ekvivalentních obyvatel (EO).
Pro výpočet je uvažováno s hodnotami 170 l/obyvatel/den.
počet obyvatel
EO = 65
průměrná potřeba vody:
Qp = 65 * 0,170 m3/ob./den = 11,05 m3/den
Množství splaškových vod průměrné denní
Množství splaškových vod průměrné roční

Qp
= 11,05 m3/den (= 0,128 l/s)
Qprům. = 11,05 m3/den= 4033 m3/rok

Likvidace dešťových vod
Dešťové vody ze střech objektů obytné zástavby, z ploch zeleně a ze soukromých zpevněných
ploch v zahradách rodinných domů budou likvidovány primárně vsakem na vlastních pozemcích
majitelů nemovitostí, a to v souladu s ustanovením §20, odst. 5), písm. c), vyhl. č. 501/2006 Sb.
Navržené velikosti parcel umožňují předepsané zasakování dešťových vod dle §21, odst. 3), vyhl. č.
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501/2006 Sb., při dodržení maximální zastavěné plochy domu v poměru k velikosti pozemku. Stanovení
povinnosti posílení retenčních schopností vlastních pozemků při realizaci výstavby je principem
odpovídajícím současným trendům. Zadržování dešťové vody v místě spadu významně přispívá
k ekologické rovnováze krajiny a je proto třeba dle výše uvedeného zákona podporovat přirozené
vsaky. Pro zasakování dešťových vod je obecně vhodné podpořit výstavbu vsakovacích jam,
podzemních retenčních nádrží nebo bezodtokových jímek na dešťovou vodu s jejím následným
využitím jako vody užitkové (např. pro zálivku zahrad, splachování WC, užitkové mytí, praní, ap.).
Dešťové vody ze zpevněných ploch veřejných komunikací a veřejných prostranství budou
likvidovány vsakem v okolních plochách zeleně, přebytečné vody pak odvedeny z území stokami
vedenými podél navržených komunikací a vyvedeny do stávajících blízkých recipientů mimo řešené
území (plochy přírodní zeleně, plochy lesní). Detailní řešení bude součástí projektu komunikací.
Za účelem řešení potřeby odvodu přebytečných dešťových vod z území je v ploše veřejného
prostranství vyhrazena rezerva pro umístění stoky dešťové kanalizace.
Orientační bilance množství dešťových vod v lokalitě:
intenzita deště i
součinitel odtoku
dlouhodobý srážkový úhrn Qrok cca

= 150 l/s/ha
= 0,4/0,2/0,9
= 720,0 mm/rok

výměra odvodňované plochy A
plochy bydlení v rodinných domech
= 2,235 ha
Qdešť.
2,235 ha*150 l/s/ha*0,4 (0,2) = 135 l/s (67 l/s)
Qdešť. / rok
2,235 ha * 0,720 * 0,4 (0,2)
= 6437 m3/rok (3218 m3/rok)
výměra odvodňované plochy B
komunikace a zpevněné plochy
Qdešť.
0,312 ha*150 l/s/ha*0,9
Qdešť. / rok
0,312 ha * 0,720 * 0,9

= 0,312 ha
= 42 l/s
= 2022 m3/rok

Celkem VOP A + VOP B
Qdešť.
Qdešť. / rok

= 177 l/s (109 l/s)
= 8457 m3/rok (5240 m3/rok);

4.4.3. Elektrická energie
Zásobování elektrickou energií bude zajištěno v souladu s koncepcí vymezenou platným
územním plánem. Ten pro zásobování území předpokládal využití stávající distribuční sítě. Pro
zásobování nové zástavby elektrickou energií budou využity navržené kabelové rozvody NN (viz
grafická část) napojené na stávající DTS FM_6915 / Horní Datyně 326 (OS) – Kubínek.
Orientační bilance potřeby elektrické energie pro bytovou zástavbu v lokalitě:
Návrh předpokládá max. nárůst o 24 bytů, tj. nárůst 65 ekvivalentních obyvatel (EO).
Pro výpočet je uvažováno se spotřebou 13kW/byt
Soudobost
0,7
Soudobý příkon
218 kW (počet bytů*spotřeba/byt*soudobost)
Jištění
25 A/byt
Předpokládané jištění
pro lokalitu
600 A
(počet bytů*jištění)
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4.4.4. Zásobování plynem
Zásobování plynem je koncepčně zajištěno ze stávající sítě STL v ul. Na Podlesí / K Hájence.
Rozvody STL plynovodu lze řešit trasami DN 63 umístěnými v plochách veřejných prostranství. Nový
STL plynovod bude realizován dle podmínek správce sítě.
Orientační bilance potřeby zemního plynu pro bytovou zástavbu v lokalitě:
Návrh předpokládá max. nárůst o 24 bytů, tj. nárůst 65 ekvivalentních obyvatel (EO).
Zemní plyn je určen pro vaření, alternativně pro vytápění bytů a přípravu teplé užitkové vody.
Spotřeba plynu na 1 byt
= 5,0 m3/hod
Počet bytů
= 24
celková spotřeba Q
= 120 m3/hod
4.4.5. Telekomunikační rozvody
Vzhledem k rozšíření mobilních telekomunikačních služeb (vč. možnosti bezdrátového příjmu
digitálního televizního signálu) se pro novou obytnou zástavbu předpokládá zejména bezdrátové
"mobilní" spojení, které budou realizovat výhradně na své vlastní náklady jednotliví stavebníci
rodinných domů. Případné prodloužení pevné veřejné telekomunikační sítě bude prováděno dle zájmu
potenciálních uživatelů, a to na náklady provozovatele sítě. Stávající telekomunikační vedení
procházející územím je respektováno a územní studie nepředpokládá jeho zrušení ani přemístění.
4.4.6. Veřejné osvětlení
Řešené území je možné obsloužit systémem veřejného osvětlení (VO), který bude napojen na
stávající VO v ulici Na Podlesí. Rozvody VO budou vedeny jako kabelové podzemní v plochách veřejných
prostranství, a to souběžně s ostatními liniovými trasami. Umístění těles, jejich výška, typ, barva světla
nejsou předmětem územní studie. Tyto náležitosti budou řešeny až v rámci příslušné projektové
dokumentace. Realizace veřejného osvětlení není podmínkou využití území.
4.4.7. Likvidace domovního odpadu
Likvidace domovního odpadu bude prováděna shodným systémem používaným pro celé město.
Jednotliví vlastnící budou ukládat odpad do vlastních kontejnerových nádob, které bude specializovaná
firma vyvážet dle platného harmonogramu sběru odpadu. V případě budoucí potřeby umístění
kontejnerů pro separovaný sběr odpadu je možné tyto umístit v rámci ploch veřejných prostranství.

4.5.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Řešené území má rozlohu 2,77 ha / 27701 m2. Plochy dotčené povinností vymezení veřejných
prostranství v řešeném území mají rozlohu 2,23 ha / 22350 m2. Dle vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném
znění, je nutné pro toto území vymezit plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch,
a to 1000 m2 ploch po odečtení komunikací a zpevněných ploch na každé 2 ha ploch s přípustnou funkcí
bydlení. Celkem je tedy potřeba vymezit 1117 m2 takových ploch. Územní studie vymezuje potřebné
plochy v rozsahu 1199 m2. Rozsah takto vymezených ploch veřejných prostranství plní legislativní
požadavek a převyšuje potřebu o 81 m2. Velikost ploch veřejných prostranství takto vymezených je
tedy dostačující a naplňuje předepsaný limit s rezervou.
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Veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch jsou vymezena jako veřejná prostranství
s obousměrnou komunikací zpřístupňující stavební pozemky rodinných domů, tedy v minimální
závazné šíři 8 m.

4.6.

BILANCE POČTU BYTŮ A OBYVATEL

Územní studie vymezuje v řešeném území 20 nových stavebních pozemků pro bydlení
v rodinných domech. Při předpokladu realizace různorodé škály rodinných domů lze v území umístit
maximálně 24 nových bytových jednotek.
Předpokládaná průměrná obložnost bytových jednotek 2,7 dává reálný předpoklad umístění
65 obyvatel v území. Tento počet neznamená absolutní nárůst nových obyvatel ve městě Vratimově,
lze předpokládat minimálně 10% obsazenost stávajícími obyvateli.

4.7.

DEFINICE STAVEBNÍCH ČAR

Stavební čáry tak, jak jsou stanovené územní studií, vychází ze záměru na zachování znaků
tradiční zástavby v lokalitě. Stavební čáry jsou vymezené v zásadě ve vzdálenosti 6 m od hranice
pozemku. Vzdálenost min. 6 m umožňuje umístění kolmého stání pro osobní vozidlo / vozidla na
vlastním pozemku. Stavební čára je chápána jako linie, jíž se musí dotýkat hlavní fasáda objektu bydlení
a zároveň jako linie, před níž směrem k uličnímu prostoru nelze umístit žádnou stavbu hlavní nebo
vedlejší nebo jejich části. Vnitřní stavební čáry nejsou pro území definované – je definovaná hranice
zastavitelnosti pozemku – viz výše.

5.

VYHODNOCENÍ

5.1.

SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

Územní studie prověřila možnosti využití území v souladu s koncepcí stanovenou územním
plánem a v souladu s požadavky a cíli zadání. Územní studie splnila požadavky zadání a je se
stanovenými koncepcemi v souladu. Dílčí úpravy byly provedené v obsahové struktuře textové části
studie bez vlivu na požadovaný obsah.
5.2.

PODNĚTY NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Územní studie nedává podnět ke změně územního plánu. V rámci nejbližší změny je vhodné
jednoznačně definovat využití území a pojmy použité v územním plánu a upravit územní plán tak, aby
obsahoval vymezení ploch s rozdílným způsobem využití dle územní studie.
5.3.

VYHODNOCENÍ SOULADU SE STAVEBNÍM ZÁKONEM A OBECNÝMI POŽADAVKY NA UŽÍVÁNÍ
ÚZEMÍ

Územní studie je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho
prováděcími vyhláškami a v souladu s dalšími platnými právními předpisy a normami vztahujícími se
k řešené problematice.
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Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad v souladu s §25 a §30 stavebního
zákona. Jako taková prověřila možnosti využití území a stanovila podmínky pro toto využití. Navržené
řešení respektuje obecné požadavky na využití území.
5.4.

VYHODNOCENÍ VYJÁDŘENÍ K ÚZEMNÍ STUDII
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
stanovisko ke studii, zn. 9773/V0263518/2016/KO, ze dne 12.12.2016, Mgr. Koloničná Martina

Realizací dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., před
zahájením stavby požaduje vytýčení zařízení a tras. Respektovat ochranná pásma, ČSN, podmínky
týkající se umístění a přípravy stavby. Doporučuje soulad se standardy SmVaK Ostrava a.s., které
v případě provozování SmVaK Ostrava a.s. jsou závaznými. Podrobnosti viz stanovisko.
Územní studie je v souladu se stanoviskem. Při umísťování staveb je nutné respektovat výše
uvedené, včetně doporučených standardů. Projektovou dokumentaci nutno předložit ke schválení. Při
umísťování staveb na pozemcích vlastníků je nutné dořešit věcná břemena.
ČEZ Distribuce, a.s.
vyjádření k územní studii, zn. Šp/16/0005, ze dne 12.12.2016, Ing. Špacír
Se studií souhlasí. Napojení bude provedeno z TS FM_6915 Kubínek – nutno rekonstruovat a
osadit vyšším výkonem. Nové trasy kabelových vedení mohou být dotčené nesouhlasem vlastníků.
Kabelové trasy nesmí být vedeny v komunikacích. Upozornění na vedení VN – jen 22 kV, nikoliv 35 kV.
Územní studie je v souladu se stanoviskem. Při umísťování staveb je nutné respektovat výše
uvedené. Při umísťování staveb na pozemcích vlastníků je nutné dořešit věcná břemena. Hodnota
napětí opravena.
Městský úřad Vratimov / Město Vratimov
Průběžné konzultace řešení, účast zástupců na jednáních s vlastníky, konzultace před
dokončením bez výhrad.
Územní studie je v souladu s požadavky města a městského úřadu. Územní studie je v souladu
s platným územním plánem, jehož koncepci respektuje a dále rozpracovává.
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