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1. ÚVOD 

1.1. DŮVOD A ÚČEL POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

Požadavek na zpracování Územní studie lokalita US1 a lokalita US2 (dále jen studie) v obci Ruda nad 

Moravou vyplývá z Územního plánu obce Ruda nad Moravou. 

Objednatelem studie je obec Ruda nad Moravou, která na základě smlouvy o dílo ze dne 11.1.2018 

vypracováním studie pověřila firmu Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.. 

1.2. CÍL ÚZEMNÍ STUDIE 

Hlavní cíle územní studie 

 navrhnout celkovou urbanistickou koncepci s uspořádáním jednotlivých ploch; 

 získat kvalifikovaný podklad pro rozhodování v území; 

 řešení ploch veřejných prostranství a ploch zeleně; 

 vymezení pozemků pro bydlení v rodinných domech (parcelace); 

 stanovení požadavků na umístění a prostorové uspořádání staveb; 

 řešení dopravní a technické infrastruktury. 

1.3. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZADÁNÍ 

Navrhovaná koncepce zástavby musí vycházet a navazovat na charakter okolní zástavby. Budou 

stanoveny podrobné prostorové a objemové podmínky, výšková hladina objektů, plocha zeleně, 

veřejná prostranství, dopravní a technická infrastruktura. Konkrétně se jedná o tyto požadavky: 

 požadavky na obsah rozsah a způsob uspořádání zástavby, včetně určení maximální výškové 

hladiny zástavby, 

 obsluha území dopravní infrastrukturou (vč. řešení ploch pro parkování vozidel) a technickou 

infrastrukturou včetně nakládání s odpady a umístění plochy (shromažďovacího místa) pro tříděný 

komunální odpad, 

 bude navržena koncepce trasy vedení veřejných inženýrských sítí včetně míst napojení na 

stávající technickou infrastrukturu, včetně bilance potřeb jednotlivých médií (bilanční nároky 

a místa napojení budou prokazatelným způsobem dohodnuty se správci inženýrských sítí), 

 vymezení veřejného prostranství (odpočinkové plochy pro oddych a setkávání občanů, bez 

pozemních komunikací) o odpovídající výměře dle platné legislativy, 

 střety s trasami technické infrastruktury a ostatními limity využití území, 

 podmínky pro zasakování dešťových vod, 

 územní studie prověří způsob zástavby lokalit rodinnými domy a navrhne způsob obsluhy 

dopravní a technickou infrastrukturou, 

 upřednostnit hledisko ochrany krajinného rázu před činností snižující jeho estetickou a přírodní 

hodnotu. 

Rozsah zpracování územní studie pro jednotlivé rozvojové lokality je rozšířen o následující doplňující 

podmínky: 

 Územní studie rozsáhlé rozvojové plochy pro bydlení na západním okraji obce (lokalita S01 - Z07, 

Z08 a rezerva R01) musí řešit koncepčně negativní zásah do krajinného rázu a další problémy 

životního prostředí a zdraví obyvatel. Návrh jako celek (včetně rezervní plochy pro bydlení) 

významně negativně ovlivní krajinu na okraji sídla a značným podílem zastavěných ploch dojde ke 

snížení retenční schopnosti území. 
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 Územní studie rozsáhlé rozvojové plochy pro bydlení na jižním okraji obce (lokalita S02 - Z09a, 

Z09b a rezerva R02) musí řešit koncepčně negativní zásah do krajinného rázu a další problémy 

životního prostředí včetně ochrany před záplavami a zdraví obyvatel. Návrh jako celek (včetně 

rezervní plochy pro bydlení) významně negativně ovlivní krajinu na okraji sídla a značným podílem 

zastavěných ploch dojde ke snížení retenční schopnosti území. 

1.4. PODKLADY VYUŽITÉ PŘI ŘEŠENÍ 

Územně plánovací dokumentace 

 Územní plán obce Ruda nad Moravou schválený zastupitelstvem obce Ruda nad Moravou dne 

12.6.2017 (Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.) 

 Situace – kanalizační přípojky Ruda nad Moravou (leden 2016) 

Mapové podklady 

 Polohopis - hranice parcel dle výřezu z katastrální mapy (březen 2018) 

Ostatní podklady 

 poznatky zjištěné vlastním průzkumem terénu 

 fotodokumentace 

 

2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

2.1. ŠIRŠÍ VZTAHY 

V grafické části, výkres č. 4 – Širší vztahy. 

Lokality řešené studií se nacházejí přibližně 8 km západně od Šumperku (obce s rozšířenou 

působností) v obci Ruda nad Moravou, v katastrálním území Ruda nad Moravou. 

Lokality pro výstavbu rodinných domů se nacházejí na západním a jižním okraji sídla Ruda nad 

Moravou. Navazují na zastavěné území sestávající se z převážně samostatně stojících 1-2 podlažních 

rodinných domů. Okolní zástavba si do dnešní doby zachovala jednotný charakter, většina domů má 

obdélníkový půdorys, je orientovaná delší stranou rovnoběžně s uliční čárou (okapová orientace) a má 

sedlovou nebo polovalbovou střechu.  Lokality jsou situovány v relativní blízkosti mateřské a základní 

školy a v dosahu zastávky veřejné dopravy. Obě lokality jsou dobře dostupné z komunikace II/369. 

2.2. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

V grafické části, výkres č. 1 – Hlavní výkres - urbanistické řešení. 

Lokalita US1 

Ze západní strany je lokalita vymezena ochranným pásmem nadzemního vedení VN, z východní 

strany komunikací a oplocením již zrealizované zástavby rodinných domů, ze severní strany 

oplocením již zrealizované zástavby rodinných domů a z jižní strany stávající komunikací II/369. 

Celková výměra plochy US1 je cca 4,6 ha. 

Lokalita US2 

Ze severní strany je lokalita vymezena stávající komunikací II/369, ze západní strany místní 

komunikací obsluhující stávající rodinné domy, z východní strany severněji oplocením již zrealizované 

zástavby rodinných domů a jižněji stávající komunikací, z jižní strany sousedí se zemědělsky 

obdělávanou půdou. 

Celková výměra plochy US2 je cca 2,2 ha. 
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2.3. ÚZEMNÍ PLÁN 

Území řešené územní studií je vymezeno v ÚP ve výkrese č. I. 1 Výkres základního členění území. 

Územní studie řeší zastavitelné plochy vymezené v platném Územním plánu obce Ruda nad Moravou 

jako plochy US1 a US2. Jednotlivé lokality se dle územního plánu skládají z následujících 

zastavitelných ploch a ploch rezerv: 

 

Lokalita US1 

Z07 – zastavitelné plochy – BI - bydlení v rodinných domech příměstské 

Z08 – zastavitelné plochy – BI - bydlení v rodinných domech příměstské 

Z38 – PV – veřejná prostranství 

Z44 – ZO – zeleň ochranná a izolační 

R01 – územní rezerva  – BI - bydlení v rodinných domech příměstské (stav – NZ - plochy zemědělské) 

 

Lokalita US2 

Z09a – zastavitelné plochy – BI - bydlení v rodinných domech příměstské 

Z09b – zastavitelné plochy – BI - bydlení v rodinných domech příměstské 

Z39 – PV – veřejná prostranství 

Z45 – ZO – zeleň ochranná a izolační 

R02 – územní rezerva  – BI - bydlení v rodinných domech příměstské (stav – NZ - plochy zemědělské) 

Navržené využití lokality pro výstavbu rodinných domů je v souladu s platným územním plánem obce 

Ruda nad Moravou (dále jen ÚP).  
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Výřez z platného Územního plánu obce Ruda nad Moravou 
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2.4. SOUČASNÝ STAV 

Lokalita US1 

Řešené území je rovinaté, v současnosti není zastavěno a je využíváno k zemědělským účelům. 

Nachází se na klidném západním okraji sídla a navazuje na stávající zástavbu rodinných domů 

a stávající, v současné době spíše účelové, komunikace. Okrajové části zástavby můžou být ohroženy 

hlukem z dopravy. Nejvýznamnějším limitem lokality je nadzemní elektrické vedení vysokého napětí 

a související ochranné pásmo, které podél celé západní strany řešené území ohraničuje a v střední 

části ho i příčně protíná. 

 

Lokalita US2 

Řešené území je rovinaté, v současnosti není zastavěno a je využíváno k zemědělským účelům. 

Nachází se na klidném jižním okraji sídla a navazuje na stávající zástavbu rodinných domů a stávající 

komunikace, přičemž část pozemků přiléhá přímo ke komunikaci III. třídy procházející obcí, tyto 

pozemky můžou být ohroženy hlukem z dopravy. Nejvýznamnějším limitem lokality je přítomnost 

záplavového území Q100, týkající se zejména plochy územní rezervy R02, výstavba na této ploše je 

proto podmíněna realizací protipovodňových opatření. 

 

3. PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ 

V grafické části, výkres č. 1 – Hlavní výkres - urbanistické řešení. 

3.1. VYMEZENÍ POZEMKŮ 

Návrh v maximální míře zohledňuje existující dopravní a  technickou infrastrukturu, parcelaci či způsob 

využívání pozemků. Stávající vymezení parcel bylo zachováno zejména podél stávajících komunikací 

Olšanská na západě sídla (US1) a U zámku (US2) tam, kde šířka stávajících parcel dovolila umístění 

rodinného domu při dodržení vzájemných odstupů staveb (vyhláška č.501/2006 Sb. §25. Na většině 

řešeného území ovšem stávající vymezení parcel nedovoluje efektivní využití území, proto jej nelze 

řešením územní studie respektovat. V rámci návrhu jsou vymezeny nové stavební pozemky pro 

bydlení v rodinných domech. Výměra jednotlivých pozemků pro bydlení se pro lokalitu US1 pohybuje 

v rozmezí cca 1175 – 2650 m
2
 a pro lokalitu US2 v rozmezí cca 650 – 2850 m

2
. Plošné výměry 

pozemků nejsou záměrně navrženy stejné. Cílem je nabídnout pestrou nabídku stavebních pozemků 

a uspokojit tak různorodé požadavky budoucích obyvatel (velikosti jednotlivých parcel jsou uvedeny 

v přiložené tabulce). 

Pro zajištění obsluhy stavebních pozemků jsou vymezeny pozemky veřejných prostranství, pro 

setkávání a oddych obyvatelstva jsou vymezeny pozemky sídlení zeleně. 

3.2. VYUŽITÍ POZEMKŮ 

Pozemky pro stavbu rodinných domů 

Umožňují výstavbu rodinného domu a garáže v ploše vymezené stavební čárou a stavební hranicí 

vymezené jako zastavitelná plocha pozemku. Stavby na pozemcích musí splňovat podmínky 

stanovené v kapitole 4.2. Prostorové uspořádání. 

 

Pozemky veřejných prostranství (komunikace, veřejná prostranství a zeleň) 

Jedná se o pozemky ulic s úpravami reagujícími na intenzivní pohyb pěších. Zahrnují plochy veřejných 
prostranství pro setkávání a aktivity obyvatel, tzn. relaxační plochy, dětská hřiště, plochy pobytové 
zeleně. Umožňují výstavbu objektů, staveb a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, například kiosky, 
pergoly, dětská hřiště, vodní prvky a plochy. Zahrnují dále plochy ochranné a izolační zeleně podél 
komunikací a samotné dopravní komunikace. 
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4. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ PLOCH VYMEZENÝCH 
V ÚZEMNÍ STUDII  

V grafické části, výkres č. 1 – Hlavní výkres - urbanistické řešení. 

4.1. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Územní studie řeší napojení obou lokalit dopravní a technickou infrastrukturou a v řešeném území 

stanovuje pozemky pro rodinné domy, pozemky pro veřejná prostranství a zeleň a pravidla 

prostorového uspořádání tak, aby budoucí zástavba v lokalitě nepůsobila nesourodě a nahodile a aby 

navazovala na stávající zastavěné území. Návrh v maximální míře zohledňuje existující dopravní 

a  technickou infrastrukturu, parcelaci či způsob využívání pozemků. 

Síť veřejných prostranství a komunikací je navržena tak, aby procházela vnitřkem území a ne po jeho 

okraji a aby byly pro obsluhu území využity obě strany komunikací. Navržená zástavba se do otevřené 

krajiny otáčí zahradami, tak aby byl umožněn volný přechod sídla do krajiny. 

Pozemky veřejných prostranství jsou navrženy vždy v šířce minimálně 8m, komunikace jsou navrženy 

v šířce 5,5m, přičemž mezi komunikací a oplocením je ponechán volný pás pro vybudování vjezdů na 

jednotlivé parcely, trasování inženýrských sítí, pro zeleň a pro případné parkování návštěv. 

Komunikace jsou záměrně navrženy jako výškově nerozdělené na vozovku a chodník, z důvodů 

zachování venkovského rázu, souladu se vzhledem stávajících obslužných komunikací v obci a 

jednodušší údržby. 

 

Lokalita US1 

Řešení se odvíjí zejména od existence stávající komunikace Olšanská - Nová čtvrť, která řešené 

území lokality US1 protíná. Většina navržených pozemků pro bydlení v rodinných domech (Z08 a R01) 

je rozložena podél západní strany této stávající komunikace, přičemž v místech, kde je to možné je 

respektována stávající parcelace. 

Navržení nové komunikace je nutné pro obsluhu pozemků pro bydlení v rodinných domech na 

východní straně zmíněné stávající komunikace (Z07), vzhledem na přílišnou hloubku území. Byla 

proto navržena přibližně pravoúhlá slepá ulice s obratištěm větvící se ze stávající komunikace 

Olšanská - Nová čtvrť. Alternativně bylo ověřováno řešení se zaokruhovanou průjezdnou komunikací 

do v současnosti slepé ulice Olšanská, toto řešení ovšem nebylo možné z důvodu majetkoprávních 

vztahů. 

Výrazným limitem území je nadzemní vedení vysokého napětí, nová komunikace je proto trasována 

tak, že vede podél tohoto vedení a ochranné pásmo zasahuje zejména samotnou komunikaci a část 

veřejného prostranství. Soukromé pozemky pro bydlení v rodinných domech díky tomuto řešení 

nejsou zatíženy limitem ochranného pásma vysokého napětí. 

Veřejné prostranství s veřejnou zelení pro trávení volného času a neformální setkávání obyvatel a dětí 

je navrženo v centrální poloze řešené lokality. Konkrétní podoba veřejného prostranství vyplyne 

z reálných potřeb obyvatel a obce a z podrobnějších stupňů dokumentace. Možné je například 

umístění dětského hřiště, vodních prvku, altánů, pergol a podobně. 

Z potřeby odstínit nově navrhovanou zástavbu lokality US1 od vlivů silnice II. třídy, procházející jako 

hlavní dopravní tah obcí, vyplynul návrh plochy izolační zeleně. 

Studií je vymezeno 11 parcel pro bydlení v rodinných domech v rámci zastavitelných ploch (Z07 a 

Z08) a 10 parcel pro bydlení v rodinných domech v rámci plochy územní rezervy (R01). 

 

Lokalita US2 

Řešení navazuje na stávající zástavbu rodinných domů v území. Pozemky pro bydlení v rodinných 

domech jsou rozloženy podél západní strany stávající místní komunikace U zámku a doplňují tak 

stávající zástavbu na opačné straně ulice. Na podobném principu je doplněna zástavba i na východní 

straně stávající slepé ulice Olšanská. 
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Pro obsluhu zbývajících částí území byla navržena nová síť komunikací. Hlavní komunikace navržená 

v řešeném území propojuje ulici Olšanská (hlavní silnice II. třídy) a ulici U zámku. Komunikace je 

navržena zvlněná v reakci na zvlněné tvary stávajících vedlejších komunikací v obci pro dodržení 

charakteristického rázu, zároveň tak vzniká zajímavější uliční prostor. Další komunikace propojuje 

nově navrženou ulici se slepou ulicí Olšanská. Na konci slepé ulice Olšanská je navrženo doplnit 

obratiště. 

Veřejné prostranství s veřejnou zelení pro trávení volného času a neformální setkávání obyvatel a dětí 

je navrženo v centrální poloze řešené lokality. Konkrétní podoba veřejného prostranství vyplyne 

z reálných potřeb obyvatel a obce a z podrobnějších stupňů dokumentace. Možné je například 

umístění dětského hřiště, vodních prvku, altánů, pergol a podobně. 

Studií je vymezeno 16 parcel pro bydlení v rodinných domech v rámci zastavitelných ploch (Z09a a 

Z09b) a 17 parcel pro bydlení v rodinných domech v rámci plochy územní rezervy (R02). 

4.2. PROSTOROVÉ ÚSPOŘÁDÁNÍ 

Základní zásady prostorového uspořádání a architektonického ztvárnění řešeného území jsou pro obě 

řešené lokality shodné. Jedná se o doporučení, která budou podrobnější dokumentací upřesněna. 

Územní studie stanovuje podmínky prostorového uspořádání a specifikuje vhodné a nevhodné řešení. 

Podmínky vychází z charakteru stávající, relativně stále jednotné, zástavby v obci Ruda nad Moravou 

a snahy na tento charakter navázat a nepokračovat v současném trendu výstavby s nevhodnými 

globalizačními novotvary bez jednotících prostorových pravidel a bez vazby k obci a regionu. 

 

Parcelace 

 žádoucí je aby všechny parcely přímo sousedili s veřejnými prostranstvími (viz. řešení navrženo 

ve  výkrese č. 1 – Hlavní výkres - urbanistické řešení) 

 nežádoucí je vznik parcel dělením parcel navržených ve výkrese č. 1 – Hlavní výkres - 

urbanistické řešení – zejména vznik parcel mimo veřejná prostranství navržená ve výkrese č. 1 – 

Hlavní výkres - urbanistické řešení (např. parcelace „dům za domem“ nebo vznik nových slepých 

ulic) 

 

Zastavitelná část pozemku 

 navržená stavební čára a stavební hranice vymezují část plochy pozemku pro umístění stavby 

rodinného domu (vč. garáže) a vymezuje jej od navazujících pozemků tvořených zahradami, 

zpevněnými plochami, terasami apod. 

 zastavitelná část pozemku je vymezena tak, aby bylo možno pohodlně najet do garáže a aby byla 

zachována intimita prostředí zahrad 

 

Stavební čára 

 určuje polohu výstavby hlavního objektu (objemu stavby rodinného domu) vůči veřejnému 

prostranství (uličnímu prostoru) 

 stavební čára je navržena ve vzdálenosti 7m od veřejného prostranství, tento minimální odstup 

umožňuje zaparkování osobního automobilu před rodinným domem na vlastním pozemku 

 zástavba nesmí překročit stavební čáru směrem k veřejnému prostranství, avšak nemusí být 

umístěna na stavební čáře 

 před stavební čáru mohou vystupovat arkýře, římsy, nebo jiné konstrukce, které jsou součástí 

hlavního objemu stavby 
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Stavební hranice 

 určuje maximální možnost zastavění pozemku vůči okolní zástavbě 

 stavební hranice je vymezena vůči sousedním navrženým rodinným domům tak, aby byl mezi 

rodinnými domy ponechán volný prostor minimálně 7m a aby byla dodržena minimální vzdálenost 

stavby od společné hranice pozemků 2m 

 stavební hranice zároveň vymezuje maximální hloubku, do které může být pozemek pro stavbu 

rodinného domu zastavěn a tak vymezuje prostor pro zahrady a zaručuje plynulý přechod sídla do 

krajiny na jeho okraji, tato hloubka je navržena ve vzdálenosti 25 m od veřejného prostranství, ve 

stísněných poměrech ve vzdálenosti 20m od veřejného prostranství 

 

Umístění hlavní stavby (RD) na pozemku 

 všechny stavby rodinných domů (vč. garáže) musí být umístěny v ploše vymezené jako 

zastavitelná část pozemku 

 domy musejí navazovat na navržená veřejná prostranství, při respektování stavební čáry a 

stavebních hranic a bez vytváření zbytečně dlouhých příjezdových komunikací na vlastním 

pozemku 

 tam kde to konfigurace komunikace a pozemku umožňuje je vhodné stavby umísťovat do severní, 

případně severovýchodní části pozemku, aby bylo v maximální možné míře využito oslunění, 

primární je ovšem vazba na stavební čáru 

 

Orientace hlavní stavby (RD) vůči ulici 

 žádoucí je, aby kratší strana stavby byla přibližně kolmá k uliční čáře (okapová orientace) 

 nežádoucí je, aby kratší strana stavby byla přibližně rovnoběžná s uliční čarou (štítová orientace) 

 nežádoucí je orientování uliční fasády vůči ulici výrazně našikmo 

 nežádoucí je umístění stavby mimo stavební čáru 

 

Půdorysný tvar hlavní stavby (RD) 

 vhodným půdorysným tvarem hlavní stavby je obdélník 

 nevhodnými půdorysnými tvary jsou čtverec, obdélník blízký čtverci, nepravidelné čtyřúhelníky 

(lichoběžník apod.), trojúhelník, pětiúhelník, šestiúhelník a další x-úhelníky pravidelné 

i nepravidelné, kruh, elipsa, ovál, kříž, hvězdice, půdorys s přidanými či vybranými prvky (arkýře, 

věžičky apod.), nepravidelné tvary a kombinace předchozích možností 

 

Podlažnost hlavní stavby (RD) 

 definuje maximální výšku zástavby udávající počet podlaží, možnost podkroví 

 je navržena jednopodlažní zástavba (jedno standardní nadzemní podlaží) s podkrovím v šikmé 

střeše (obytným nebo neobytným) 

/1 maximální počet plných nadzemních podlaží 

/p možnost podkroví 

 

Tvar a sklon střech 

 střechy jsou vhodné souměrné sedlové nebo polovalbové (horní polovalba), výjimečně valbové 

 sklon střech je vhodný v rozmezí 35 – 45°, s nízkou nadezdívkou (max. 0,75 m) 

 nevhodné jsou střechy se sklonem do 35° a nad 45° 

 nevhodné jsou jiné tvary střech (stanová, plochá, pultová, …) 

 hřeben musí být rovnoběžně s delší stranou půdorysu 

 štít nebo valba musí být vždy na kratší straně půdorysu 
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Osvětlení podkroví 

 vhodné jsou střešní okna (v rovině střešní roviny) a vikýře, které svým tvarem, rozměry a počtem 

ve střešní rovině nepůsobí rušivě a dominantně 

 nevhodné jsou vikýře nebo obdobné prvky, které velikostí nebo počtem dominují střeše a potlačují 

vnímaní siluety střešní roviny  

 

Materiál a barva střešní krytiny 

 vhodná je antracitová (šedočerná) barva v matné povrchové úpravě 

 vhodná je cihlově červená barva v matné povrchové úpravě 

 nevhodné jsou netradiční barvy a lesklé povrchové úpravy 

 

Barva a materiál fasád (pouze jako doporučení) 

 vhodné jsou hladké omítky v bílé, světlých odstínech šedé, v pískové 

 

Podsklepení objektů  

 podsklepení objektů bude vycházet z konkrétních základových poměrů v dané lokalitě 

 

Oplocení 

 poloha oplocení ve vztahu k veřejnému prostranství je na rozhraní pozemků pro bydlení 

a pozemků pro veřejná prostranství 

 oplocení mezi předzahrádkami a veřejným prostorem je vhodné v maximální výšce 1,2 m 

a průhledné 

 oplocení mezi zahradami a veřejným prostorem je vhodné v maximální výšce 1,8 m 

 

Hlavní vstupy a vjezdy 

 vstupy do rodinných domů budou řešeny bezbariérově 

 

Garáže 

 Nejvhodnějším řešením je vestavba garáže do hlavního objemu stavby rodinného domu, je možné 

i umisťování garáží jako samostatných stavby či přístaveb ovšem pouze v rámci plochy vymezené 

jako zastavitelná část pozemku. Umístění garáže, zejména jako vestavby či přístavby ve stavební 

čáře v blízkosti veřejného prostranství, musí umožnit bezpečný vjezd a výjezd vozidla a také jeho 

odstavení na vjezdu před garáží tak, aby nezasahovalo do veřejných komunikací. 

 

5. PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

V grafické části, výkres č. 2 – Dopravní infrastruktura. 

Silniční doprava 

Plocha US1 

Dopravní napojení této lokality je ze silnice II/369 Lipová – Olšany - Zábřeh, ulice Olšanská  v trase 

původní účelové komunikace, kterou je nutné rozšířit. Komunikace je vedena v přímé trase a napojena 

je na stávající místní komunikaci v ulici Nová čtvrť.  

Na silnici II/369 je místní komunikace připojena v místě původní polní cesty křižovatkou stykovou pod 

úhlem cca 80°, a se stávající místní křižovatkou ulice Olšanská tvoří vstřícnou křižovatku.  Na silnici 

II/369 je návrhová rychlost v rámci zastavěného území 50 km/hod.  
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Komunikaci v ul. Olšanská navrhujeme ve funkční podskupině D1 jako obousměrnou se smíšeným 

provozem.  Tzn. návrhovou rychlost 30 km/hod a tedy rozhledové pole v křižovatce 40 m na silnici 

II/369 a  20 m na komunikaci místní.  

Na navrženou místní komunikaci v ulici Olšanská je navázána místní komunikace, která obsluhuje  

navrženou zástavbu řešenou po severní straně elektrického vedení. Tato  místní komunikace tvaru „L“ 

je slepá a její tvar slouží i k otáčení vozidel, zejména pro odvoz odpadu a nebo pohyb záchranných 

sborů. 

Komunikace navrhujeme ve funkční podskupině D1, šířka vozovky, tj. dopravního prostoru je 

navržena 2x 2,75 m a celková šířka pozemku místní komunikace je navržena minimálně 8,0 m. 

Součástí komunikace jsou parkovací zálivy, které mohou zasahovat i do pobytového prostoru. Ten je v 

šířce 2,5 m možný obou i jednostranně.  

Navrhujeme dopravní obsluhu v obytné zóně  s převahou pobytové funkce s přímou obsluhou staveb, 

ve které je umožněn pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel a her dětí ve společném prostoru za 

stanovených podmínek provozu podle zvláštních předpisů. Nutno zajistit podmínky pro provoz vozidel 

pro svoz odpadu a pro vozidla záchranných sborů.  

Navržený poloměr obrub je v křižovatkách 6,0 m na navržené komunikaci. 

 

Plocha US2 

Dopravní napojení této lokality je rovněž ze silnice II/369 Lipová – Olšany – Zábřeh. Navržená místní 

komunikace je spojkou mezi ulicí Olšanskou vedenou po silnici II/369  a ulicí U zámku, vedenou po 

silnici III/36917. Navržená komunikace tvoří vstřícnou křižovatku se stávající komunikací do místní 

části Truska. Část navržené zástavby bude realizována podél stávající silnice II/36917 v ulici U 

zámku.  

Navržená komunikace je vedena dvěma mírnými stejnosměrnými oblouky a napojena je severně 

navrženou novou křižovatkou vstřícnou kolmou na silnici II/369. Trasa je rovněž propojena do 

stávajícího systému místních komunikací  ulic Olšanská. Tímto způsobem je ještě jednou napojena 

navržená lokalita na silnici II/369. Stávající ulice Olšanská je v rámci návrhu rozšířena a na jižním 

konci je doplněno úvraťové obratiště. Na jižním okraji lokality je místní komunikace připojena na silnici 

III/36917 navrženou křižovatkou vstřícnou pod  úhlem 85°.  

Na silnici II/369 je návrhová rychlost v rámci zastavěného území 50 km/hod a na silnici ulice U zámku 

rovněž předpokládáme  návrhovou rychlost 50 km/hod.  

Nové komunikace navrhujeme ve funkční podskupině D1 jako obousměrné se smíšeným provozem.  

Tzn. návrhovou rychlost 30 km/hod a tedy rozhledové pole v křižovatce 40 m na silnici II/369 a  20 m 

na komunikaci místní.  

Komunikace navrhujeme ve funkční podskupině D1, šířka vozovky, tj. dopravního prostoru je 

navržena 2x 2,75 m a celková šířka pozemku místní komunikace je navržena minimálně 8,0 m. 

Součástí komunikace jsou parkovací zálivy, které mohou zasahovat i do pobytového prostoru. Ten je v 

šířce 2,5 m možný obou i jednostranně.  

Navrhujeme dopravní obsluhu v obytné zóně  s převahou pobytové funkce s přímou obsluhou staveb, 

ve které je umožněn pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel a her dětí ve společném prostoru za 

stanovených podmínek provozu podle zvláštních předpisů. Nutno zajistit podmínky pro provoz vozidel 

pro svoz odpadu a pro vozidla záchranných sborů.  

Navržený poloměr obrub je v křižovatkách 6,0 m na navržené komunikaci.  
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US1 + US2 

V dalším stupni projektové dokumentace bude postupováno dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích, vyhl. MDaS č. 104/1997 a 26/2014 Sb., ČSN 736102 Projektování křižovatek a ČSN 

736110 projektování místních komunikací. Stavební řešení obytné lokality musí splňovat podmínky 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. Dále bude také při projektové dokumentaci postupováno dle TP 85 Zpomalovací prahy a TP 

103 Navrhování obytných a pěších zón Ministerstva dopravy.  

Způsob dopravního připojení lokalit je v souladu s platnou ÚPD obce. 

 

Veřejná doprava 

Obě navržené lokality jsou dostupné pro hromadnou dopravu, t.j do 400 m docházkové vzdálenosti, a 

to na zastávky autobusu v ul. Olšanská na II/369 Ruda n.M.,č. 221 a Ruda n.M., zámek. Pouze pro 

jižní část lokality US2 je docházková vzdálenost cca 500.  

Autobusová zastávka Ruda n.M. č. 221 zasahuje zastávkovým pruhem do křižovatky připojení US2 na 

severu řešené lokality ve směru do centra obce. Je rovněž  nutno zajistit volné rozhledové pole. 

Vzhledem k tomu, že v současnosti zastávka nesplňuje normové parametry a zasahuje do rozhledu 

křižovatky doporučujeme zrekonstruovat zastávku dle normy ČSN 73 6425. Tím dojde k odsunu 

objektu zastávky ve směru jízdy do centra a uvolnění rozhledového pole. 

Na železniční trati č. 292 Šumperk – Krnov se v dosahu řešených lokalit nachází zastávka Bartoňov. 

Pro obec je zřízena i železniční stanice Ruda nad Moravou s návazností na autobusovou dopravu.  

 

Nemotorová doprava 

Na ulici U zámku je vedena dálková cyklostezka a cyklotrasa č. 51, s názvem Moravská stezka.  

Navržená funkční podskupina D1  předpokládá pohyb pěších po zklidněné komunikaci, kde je pohyb 

pěších přípustný.  

 

Statická doprava 

Bude řešena podrobnější dokumentací. Pro řešení statické dopravy je závazná ČSN 73 6110 

Projektování místních komunikací, kde je specifikováno, že odstavná a parkovací stání u nových 

staveb musí být řešena jako součást stavby, nebo jako neoddělitelná část stavby a umístěna na 

pozemku stavby, a řídí se velikostí rodinného domu. Do 100 m2 zastavěného stavebního pozemku 1 

odstavné stání, nad 100 m2 zastavěného stavebního pozemku 2 odstavná stání.  

Vzhledem k tomu, že všechny navržené místní komunikace jsou ve funkční podskupině D1, tak 

součástí prostoru místní komunikace je i parkovací stání. To může v případě potřeby zasahovat i do 

pobytového prostoru a nebo může být dopravní prostor zúžen na 3,5 m. Pro každou parcelu pak 

vychází 2 parkovací místa pro návštěvníky. Vyhrazená parkovací místa, které mohou rovněž sloužit 

jako výhybny, doporučujeme vybudovat s odlišným povrchem, buď dlažbou a nebo barvou dlažby. 

 

Hospodářská doprava 

Do  vedení účelových komunikací návrh místních nezasahuje, pouze v lokalitě US1 je v trase původní 

polní cesty navržena místní komunikace, která jako účelová pokračuje severním směrem. Do jejího 

dalšího vedení nezasahujeme. 
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6. PODMÍNKY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

V grafické části, výkres č. 3 – Technická infrastruktura. 

Nově navržené stavební parcely budou napojeny na budovanou splaškovou kanalizaci obce se 

šachtami na pozemku jednotlivých majitelů. Odpadní vody budou odvedeny na budovanou čistírnu 

odpadních vod Ruda nad Moravou (provoz r. 2020). 

Dále bude nově řešeno prodloužení vedení elektro, vodovodního a plynovodního potrubí, a jednotlivé 

přípojky budou ukončeny v pilíři na hranici pozemků. Vodoměrná šachta bude max. do 1,5 m od 

hranice pozemku jednotlivých parcel. Podrobné řešení dimenzí a dílčích popisů bude v dalším stupni 

projektové dokumentace. 

 trasy inženýrských sítí řešit v rámci stávajícího a navrženého veřejného prostranství 

 napojení na veřejnou technickou infrastrukturu – stavby budou napojeny přípojkami na stávající 

a navržené inženýrské sítě umístěné v přilehlém veřejném prostranství 

6.1. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis vodovodu: 

Navržená stavba vodovodu umožní připojení plánovaných rodinných domů na stávající a navržené 

veřejné vodovodní rozvody. Účelem navrhovaných vodohospodářských objektů je zabezpečit 

vybudování infrastruktury inženýrských. sítí pro bytovou zástavbu. Vybudování těchto objektů je tedy v 

souladu s požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí. Voda pro zásobování obyvatel bude 

odebírána z veřejného vodovodu obce. 

Trasy navrženého vodovodu jsou umístěny do veřejného prostranství (především chodníky a zelené 

pásy) a jsou napojeny na stávající vodovodní řady. 

Vodovodní potrubí je navrženo z HD PE příslušných profilů DN 80 v celkové délce 1380 m. Materiál 

potrubí se může měnit, a to na základě požadavku budoucího správce vodovodního systému. 

Vodovodní řady budou vybaveny pro odběr vody pro hasební účely nadzemními hydranty, také 

dimenze stávajících a navržených řadů umožňuje dostatečný odběr pro požární potřebu (min. DN 80). 

Umístění nadzemních hydrantů řešit na veřejném prostranství mimo stavební pozemky. 

V nejnižších a nejvyšších místech rozvodné sítě budou plnit funkci kalosvodů a vzdušníků podzemní 

hydranty. 

Při styku s ostatními inženýrskými sítěmi bude nutné dodržení ČSN 73 60 05 – prostorové uspořádání 

sítí. 

Velikost potřeby vody se může mírně měnit podle skutečného počtu bydlících obyvatel. 

Podle zpracovaného územního plánu obce jsou vymezeny koridory pro umístění vodovodních řadů, 

které však nesouvisí s řešením územní studie. 

Potřeba vody: 

Vzhledem k předpokládanému vývoji a v souladu se směrnými čísly roční potřeby dle vyhlášky 

č. 120/2011 Sb. uvažujeme specifickou potřebu vody pro obyvatelstvo hodnotou q0 = 120 l/(os.d) 

včetně vybavenosti a drobného podnikání 

 specifická potřeba vody:   120 l/ob.den 

 koeficient denní nerovnoměrnosti  1,5 

Zastavitelné plochy: 

 Předpokládaný počet obyvatel 81 

 Qp = 81 x 0,120 = 9,7 m3/d 

 Qm = 9,7 x 1,5 = 14,6 m3/d = 0,17 l/s 

Plochy územní rezervy: 

 Předpokládaný počet obyvatel 81 
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 Qp = 81 x 0,120 = 9,7 m3/d 

 Qm = 9,7 x 1,5 = 14,6 m3/d = 0,17 l/s 

6.2. ODKANALIZOVÁNÍ, EXTRAVILÁNOVÉ VODY 

Popis kanalizace: 

Kanalizace v řešeném území je navržena jako oddílná, splaškové vody z objektů budou odváděny 

navrženou gravitační splaškovou kanalizací do budované splaškové kanalizace, dešťové vody budou 

zasakovány, v případě, že zasakování nebude možné z důvodu nevhodného podloží, budou 

odváděny navrženou gravitační dešťovou kanalizací do vodního toku. Dle platné legislativy budou u 

rodinných domů vybudovány dešťové akumulační jímky. 

Odkanalizování území je řešeno odvedením odpadních a dešťových vod do nově navrhovaných stok 

vedených v navržených veřejných prostranství řešeného území. 

Vedení tras - kanalizační stoky jsou situovány do veřejných prostranství při respektování spádových 

poměrů v území.  

Materiál potrubí může být upřesněn na základě požadavku investora či budoucího správce kanalizační 

sítě. Především se jedná o použití plastových trub. 

Při styku s ostatními inženýrskými sítěmi bude nutné dodržení ČSN 73 60 05 – prostorové uspořádání 

sítí. 

Splaškové vody 

Množství splaškových odpadních vod z navržené lokality nemá určující vliv na dimenzi potrubí. Je 

navrženo potrubí průměru DN 300. 

splašková kanalizace 532 m 

Dešťové vody 

Dešťové vody z rodinných domů, komunikací a zpevněných ploch budou zasakovány (na základě 

hydrogeologického průzkumu), případně odváděny navrženou dešťovou kanalizací do vodního toku 

(viz bod „systém kanalizace“) nebo budou řešeny stávajícím způsobem – povrchový odtok. 

Dešťové vody v celé lokalitě budou minimalizovány – řešit hospodaření s dešťovou vodou (HDV) dle 

platné legislativy (uvádět do vsaku, kumulovat v retenčních nádrží umístěných u jednotlivých 

rodinných domů, s možným následným využitím jako užitková voda, s napojením na navrženou 

dešťovou kanalizaci a odvodem do vodního toku). 

HDV je nutno navrhnout ve spolupráci s hydrogeologem. V případě, že bude posudek o vhodnosti 

zasakování kladný, nebudou dešťové vody napojovány na navrženou kanalizaci. Odvodnění veřejných 

prostranství bude řešeno do podélných drenáží a následně buď do stávající kanalizace, nebo volného 

prostoru. 

dešťová kanalizace 500 m 

Dešťové vody z extravilánu 

Lokalita není ohrožena dešťovými vodami z extravilánu. 

Ochrana melioračních zařízení 

Meliorované plochy nezasahují do navržené lokality. 

Výpočet množství odpadních vod: 

 odpovídá cca potřebě vody 

6.3. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Do řešeného území zasahuje záplavové území Q100 vodního toku Morava.  

Územní studie je rozdělena do dvou úrovní: 

 zastavitelné plochy 

 plochy územní rezervy 
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Zastavitelné plochy: 

Jedná se o plochy, které jsou v grafické části orámovány černou barvou a jsou navrženy ve dvou 

lokalitách. Do těchto ploch záplavové území zasahuje, ale pouze mimo, ve studii vymezené, rodinné 

domy s výjimkou plochy 03, u které je RD zasažen pouze okrajově.  

Plochy územní rezervy: 

Jedná se o plochy, které jsou v grafické části orámovány modrou barvou a jsou rovněž navrženy ve 

dvou lokalitách. Do severní lokality záplavové území nezasahuje, jižní lokalita je zasažena celá. 

Na základě konzultací s Povodí Moravy s.p. jsou možná tato opatření: 

 zvážit, zda prostor pro odlehčení (snížení povodňového průtoku) je smysluplný 

o zpracovat posudek, který by prokázal efektivnost inundace (objednatel obec) 

o v případě, že efekt by byl zanedbatelný, provést ohrázování včetně zastavěného 

území, které je rovněž zaplavováno 

 ochránit hrázkou zastavěné území včetně plochy územní rezervy mimo ploch 16 a 17 

o terénně upravit komunikaci podél zastavěného území a na úrovni ploch 16 a 17 

vytvořit bezpečnostní průleh 

o místo plochy 16 a 17, určených pro bydlení, realizovat travnatou plochu 

o zpracovat podrobnější dokumentaci (objednatel obec) 

 realizovat domy s průtočnými plochami 

o bez garážových stání, bez oplocení 

o domy realizovat nad „stoletou“ vodou (cca 80 cm nad terénem) 

o domy musí mít vlastní povodňový plán 

 v rámci aktualizace Plánu pro zvládání povodňových rizik navrhnout opatření (projektant 

bude objíždět obce a je možno řešit konkrétní problematiku) 

V ÚP jsou navrženy ochranné hráze nebo navýšení stávajících. Koridory jsou převzaty i do územní 

studie. 

6.4. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Připojení zastavitelných ploch je na stávající distribuční síť. 

Je navrženo nové vedení nn ve veřejném prostranství napojené na stávající vedení nn, respektive ze 

stávající sloupové trafostanice. 

Domovní pojistkové skříně společně se skříněmi elektroměrnými budou osazeny uvnitř budov nebo na 

fasádách budov, případně na stavební nebo uliční čáře 

Délka trasy kabelu nn - 1200 m 

Výpočet zatížení bytového a nebytového odběru: 

bytový odběr   0,85 kW/bj  

nebytový odběr   0,35 kW/bj 

Zastavitelné plochy: 

 bydlení    27 bytů 

 potřebný příkon  27 x (0,85 + 0,35) = 32,4 kW 

Plochy územní rezervy: 

 bydlení    27 bytů 

 potřebný příkon  27 x (0,85 + 0,35) = 32,4 kW 
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6.5. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM 

Navržený STL plynovod bude napojen na stávající STL plynovody procházející v blízkosti řešených 

lokalit (ulice Olšanská, Nová čtvrť, U zámku)). Trasa navržených plynovodů je umístěna do veřejného 

prostranství (především chodníky a zelené pásy). 

Při styku s ostatními inženýrskými sítěmi bude nutné dodržení ČSN 73 60 05 – prostorové uspořádání 

sítí. 

Délka navrženého STL plynovodu - 1005 m 

 

Výpočet potřeby zemního plynu: 

Zastavitelné plochy: 

 bydlení    27 bytů 

 potřeba    27 x 2 = 54 m3/h 

Plochy územní rezervy: 

 bydlení    27 bytů 

 potřeba    27 x 2 = 54 m3/h 

6.6. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

Sdělovací kabely budou řešeny ze stávající sítě sdělovacích kabelů. Pro lokality budou nalezeny 

rezervy v místní síti v blízkosti řešených lokalit. 

Délka trasy sdělovacích kabelů – 1022 m. 

Při styku s ostatními inženýrskými sítěmi bude nutné dodržení ČSN 73 60 05 – prostorové uspořádání 

sítí. 

6.7. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Napájení nových svítidel pro osvětlení bude ze stávajících rozváděčů, sloužících ke spínání veřejného 

osvětlení v obci. 

Při styku s ostatními inženýrskými sítěmi bude nutné dodržení ČSN 73 60 05 – prostorové uspořádání 

sítí. 

Délka trasy kabelů VO – 1073 m 

6.8. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Nakládání s odpady v řešených lokalitách bude řešeno stávajícím způsobem jako v celé obci, včetně 

separace a sběru recyklovatelného odpadu, a sběru a likvidace nebezpečného odpadu 

V řešených lokalitách jsou vymezeny plochy pro shromažďování tříděného komunálního odpadu. 

 

7. PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTER ÚZEMÍ 

7.1. OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 

V řešeném území ani v jeho návaznosti se nenacházejí kulturní hodnoty chráněné legislativně. 

Navržené řešení respektuje kulturní hodnoty území, zejména do současné doby dobře zachovaný 

jednotný charakter stávající zástavby. 

Z hlediska širších vztahů jsou lokality situovány na exponovaném jižním a západním okraji sídla a 

v prostorovém utváření sídla mají významný potenciál. Parcelace, výšková hladina zástavby a 

regulativy prostorového uspořádání jsou navrženy s cílem navázat na relativně jednotnou identitu 

stávající zástavby a umožnit tak její plynulé a nerušící pokračování. Pozemky jsou do volné krajiny 

orientovány nezastavitelnými zahradami, aby byl zaručen plynulý přechod sídla do krajiny. 
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7.2. OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 

V řešeném území ani v jeho návaznosti se nenacházejí přírodní hodnoty chráněné legislativně. 

Území je v převážné míře zemědělsky využívané, nevyskytují se zde plochy zvláště chráněných 

území, registrované významné krajinné prvky, památné stromy ani jiné objekty, podléhající ochraně 

dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Do řešeného území nezasahují prvky územního systému 

ekologické stability (ÚSES). 

V řešeném území se dále nenacházejí žádné chráněné přírodní zdroje, výhradní ložiska nerostných 

surovin (VLNS) a není stanoveno chráněné ložiskové území (CHLÚ). 

7.3. OCHRANA CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 

Občanské vybavení 

Občanské vybavení se v řešeném území nenachází, je rozptýleno v rámci sídla v odpovídající 

docházkové vzdálenosti. V řešeném území jsou navržena veřejná prostranství pro trávení volného 

času a neformální setkávání obyvatel a dětí. 

Ochrana před povodněmi 

Do řešeného území lokality US2 zasahuje záplavové území Q100. Řešení viz. kapitola 6.3. 

Protipovodňová opatření. 

 

8. PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OCHRANU 
VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

8.1. PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Navrhované řešení rozvojového území pro obytnou zástavbu nevykazuje žádné negativní důsledky na 

životní prostředí. 

 navržená zástavba rodinných domů bude napojena na veřejný vodovod, odkanalizována na 

budovanou splaškovou kanalizaci, odpadní vody budou odvedeny na budovanou čistírnu 

odpadních vod (provoz r. 2020), dešťové vody budou řešeny dle platné legislativy (zasakování, 

kumulace na pozemku, odvedení kanalizací), způsob vytápění a ohřevu teplé vody bude řešen na 

základě požadavku investora (např. zemní plyn, el. energie,  alternativní zdroje -  tepelná 

čerpadla, solární panely apod.) 

 nakládání s odpady v řešených lokalitách bude řešeno stávajícím způsobem jako v celé obci, 

včetně separace a sběru recyklovatelného odpadu, a sběru a likvidace nebezpečného odpadu 

 chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb, charakterizované dle platných 

právních předpisů, jsou navrženy mimo izofony specifikující maximální hlukovou zátěž z dopravy 

na silnici II/369 

 z hlediska klimatických podmínek je lokalizace plochy pro funkci bydlení vhodná 

 pro odpočinek a rekreaci obyvatel jsou navrženy plochy veřejných prostranství se zelení 

Předpoklad vzniku příznivého životního prostředí uvnitř řešených lokalit je rovněž zahrnut 

v podmínkách pro umístění a prostorové uspořádání staveb (stanovení odstupů mezi objekty) a ve 

vymezení dostatečně kapacitních veřejných prostranství. 

8.2. PODMÍNKY PRO OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

Řešená lokality pro obytnou výstavbu jsou situována jižním a západním okraji sídla v návaznosti na 

stávající plochy bydlení. Předpoklady pro vytvoření zdravých životních podmínek navazují na 

podmínky popsané v předchozí kapitole. 

 záměry na umístění zdrojů hluku příp. vibrací v blízkosti chráněných venkovních prostorů nebo 

chráněných venkovních prostorů staveb charakterizovaných právními předpisy v oblasti ochrany 
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veřejného zdraví a naopak, je nutno posoudit na základě hlukové studie a následně projednat 

s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví 

 konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být předem projednány 

s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví 

 řešené území se nachází mimo dosah negativních vlivů narušujících životní prostředí 

9. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ 

Územní studie nevymezuje žádné nové veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření. 

10. PODMÍNKY PRO VYMEZENÁ OCHRANNÁ PÁSMA 

Stávající ochranná pásma jsou respektována. 

Ochranná pásma inženýrských sítí v řešeném území nejsou vymezena z důvodu grafické 

přehlednosti. Pásma jsou dána platnou legislativou. 

11. PODMÍNKY PRO POZEMKY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

Územní studie nenavrhuje žádné nové pozemky územního systému ekologické stability. 

V řešeném území se nenacházejí žádné stávající prvky územního systému ekologické stability. 

12. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 

Lokalita US1 

Etapa I. 

Zkapacitnění komunikace Olšanská - Nová čtvrť, vybudování obslužné komunikace v zastavitelné 

ploše Z07 a zavedení sítí. Zastavění pozemků vymezených v rámci zastavitelných ploch Z07 a Z08 

(11 rodinných domů).  

Etapa II. 

Zastavění pozemků vymezených v rámci územní rezervy R01 (10 rodinných domů), po změně 

územního plánu.  

Lokalita US2 

Etapa I. 

Zastavění pozemků vymezených v rámci zastavitelných ploch Z09a a Z09b (16 rodinných domů), 

podél stávajících komunikací U zámku a Olšanská, pro část zástavby je nutné vybudování 120m 

úseku nové komunikace. 

Etapa II. 

Zastavění pozemků vymezených v rámci územní rezervy R02 (17 rodinných domů), po realizaci 

protipovodňových opatření a změně územního plánu 

13. ÚDAJE O POČTU LISTŮ A POČTU VÝKRESŮ ÚZEMNÍ STUDIE 

Textová část (počet stran) 23 

Textová část - odůvodnění (počet stran) 5 

Přílohy (počet stran) 5 

Grafická část (počet výkresů) 5 
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ODŮVODNĚNÍ 

1. ÚDAJE O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

Požadavek na zpracování Územní studie lokalita US1 a lokalita US2 (dále jen studie) v obci Ruda nad 

Moravou vyplývá z Územního plánu obce Ruda nad Moravou. 

Objednatelem studie je obec Ruda nad Moravou, která na základě smlouvy o dílo ze dne 11.1.2018 

vypracováním studie pověřila firmu Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.. 

Územní studie řeší lokality US1 a US2 dle platného Územního plánu Ruda nad Moravou. Územní 

studie řeší koncepčním způsobem územně technické a urbanistické podmínky pro využití území ve 

vazbě na územně plánovací dokumentaci (územní plán a související předpisy). Studie se zabývá 

územím z hlediska celku, nikoliv detailním využitím jednotlivých pozemků ani přesnou velikostí, tvarem 

a architektonickým řešením jednotlivých staveb v území. Na územní studii bude navazovat 

podrobnější dokumentace, které ve vazbě na studii budou detailně řešit jednotlivé stavby v území. 

Zpracovaná územní studie bude vložena do evidence územně plánovací činnosti a bude sloužit jako 

podklad pro rozhodování v území (§ 30 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů). I když územní studie není závazným podkladem pro územní 

rozhodování, je podkladem neopominutelným. Stavební úřad musí při územním řízení porovnat 

navrhovaný záměr s jejím řešením a v případě odchylky tuto v územním rozhodnutí odůvodnit s tím, 

že v odůvodnění rozhodnutí prokáže, že nalezl z hlediska cílů a úkolů územního plánování 

a veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení.  

2. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍ STUDIE S PLATNOU ÚPD  

Urbanistické řešení v základních obrysech respektuje zásady stanovené územním plánem obce Ruda 

nad Moravou. Řešené území je v územním plánu vymezeno jako zastavitelné plochy pro bydlení 

v rodinných domech (příměstské) a částečně jako plochy územní rezervy pro bydlení v rodinných 

domech (příměstské). Územní studie respektuje podmínky stanovené pro tyto plochy s rozdílným 

způsobem využití. 

Vzhledem na skutečnost, že od vzniku územního plánu došlo ke zpřesnění a doplnění mapového 

podkladu (katastrální mapa) a vzhledem k podrobnějšímu měřítku územní studie (1:1000) vůči 

územnímu plánu, dochází ke zpřesnění hranic jednotlivých ploch vymezených v územním plánu dle 

dostupných dat a skutečného stavu v území (parcelace, hranice ochranného pásma VN apod.). 

Hranice navrhovaných ploch a pozemků jsou vedeny po stávajících hranicích parcel tam, kde je to 

opodstatněné a možné a po skutečné hranici ochranného pásma VN, tak aby nevznikaly nevyužitelné 

zbytkové plochy. K dalšímu nutnému zpřesnění dojde i v následujících stupních projektové 

dokumentace, poté co proběhne zaměření. 
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Schéma zobrazující odchylku ve vymezení ploch 
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3. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

Požadavky vyplývající ze zadání územní studie viz kapitola 1.3. 

Pokyny pořizovatele stanovené zadáním byly splněny, studie zohlednila podmínky využití území 

vycházející z vydaného územního plánu. Limity využití území jsou respektovány v souladu s vydaným 

územním plánem. Podrobněji viz. kapitola 4. Komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení.  

4. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ  

Územní studií je navrženo uspořádání území v přiměřeném detailu, odpovídajícímu stupni 

dokumentace. Jsou navrženy plochy pro bydlení, respektující podmínky platné pro příměstské bydlení 

v rodinných domech, plochy veřejných prostranství zahrnující plochy veřejné zeleně, místní 

komunikace a sběrné místo komunálního odpadu. Územní studie obsahuje informaci o specifických 

podmínkách využití jednotlivých ploch (pozemků). Návrh členění území je podkladem pro dělení a 

scelování pozemků. Členění území vychází z aktuálního stavu území a aktuálních podkladů obce. 

Rozvržení veřejných prostranství, parcelace, výšková hladina zástavby a regulativy prostorového 

uspořádání (zejména půdorysný tvar, podlažnost, orientace stavby, tvar a sklon střech) jsou navrženy 

s cílem navázat na relativně jednotnou identitu stávající zástavby a umožnit tak její plynulé a nerušící 

pokračování. Navržená stavební čára a stavební hranice vymezují zastavitelnou plochu pozemku pro 

umístění stavby rodinného domu (vč. garáže). Tato plocha tvoří u většiny pozemků, a to zejména u 

pozemků navržených na okraji sídla, pouze zlomek výměry pozemku, zbytek je určen pro zahrady 

rodinných domů, čímž je retenční schopnost území do jisté míry zachovávána. Pozemky jsou do volné 

krajiny orientovány nezastavitelnými zahradami, aby byl zaručen plynulý přechod sídla do krajiny. Tyto 

opatření mají za účel ochranu hodnoty krajinného rázu. 

Veřejné prostranství se zelení pro trávení volného času a neformální setkávání obyvatel je navrženo 

v centrální poloze obou řešených lokalit. Konkrétní podoba veřejných prostranství vyplyne z reálných 

potřeb obyvatel a obce a z podrobnějších stupňů dokumentace. Možné je například umístění kiosků, 

pergol, dětských hřišť, vodních prvků, ploch a podobně. Výměra veřejných prostranství odpovídá 

charakteru obce a je přizpůsobena reálné využitelnosti navržených veřejných prostranství v dotčené 

venkovské lokalitě. 

Šířka veřejných prostranství odpovídá platným předpisům (vyhl. č. 501/2006 Sb.). Dopravní a 

technická infrastruktura je řešena v návaznosti na širší území. Studie řeší dopravní obslužnost území 

návrhem nových místních komunikací ve funkční podskupině D1, v podobě obytné zóny, ve které je 

umožněn pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel a her dětí ve společném prostoru za 

stanovených podmínek provozu podle zvláštních předpisů. Komunikace je navržena s nerozděleným 

jízdním pruhem a chodníkem z důvodu zachování venkovského charakteru území a pro jednodušší 

údržbu. Zasíťování je řešeno prodloužením stávajících inženýrských sítí. 

Výrazným limitem lokality US1 je nadzemní vedení vysokého napětí, prostorové uspořádání území je 

proto navrženo tak, že ochranné pásmo zasahuje navrženou komunikaci a část veřejného 

prostranství. Soukromé pozemky pro bydlení v rodinných domech díky tomuto řešení nejsou zatíženy 

limitem ochranného pásma vysokého napětí. 

Výrazným limitem lokality US2 je jeho poloha v záplavovém území Q100, na základě konzultací 

s Povodí Moravy s.p. jsou možná různá opatření uvedená v kapitole 6.3. Protipovodňová opatření. 

V rámci řešení územní studie byly zohledněny výsledky jednání s obcí a občany. Byla projednávána 

varianta řešení pro lokalitu US1 navrhující obsluhu části řešeného území jihovýchodně od stávající 

komunikace Olšanská - Nová čtvrť komunikací objízdnou, propojenou do stávající slepé ulice 

Olšanská. Tato alternativa byla ovšem zamítnuta z důvodu majetkoprávních vztahů, proto územní 

studie řeší obsluhu území slepou komunikací. Jako rezerva, je navrženo alespoň výhledové pěší 

propojení předmětné lokality do slepé ulice Olšanská. 
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5. VYHODNOCENÍ SOULADU S PŘEDPOKLÁDANÝM ZÁBOREM ZPF VYMEZENÝM 
V ÚZEMNÍM PLÁNU  

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno v ÚP Ruda and 

Moravou ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 

29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České 

národní rady č. 10/1993 Sb. a přílohy 3 této vyhlášky a příslušného metodického pokynu. 

Při řešení záboru ZPF se postupovalo dle společného metodického doporučení Odboru územního 

plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP (srpen 2013) (dále jen 

metodické doporučení). 
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6. VYHODNOCENÍ SOULADU SE STAVEBNÍM ZÁKONEM A OBECNÝMI POŽADAVKY NA 
UŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Tato územní studie prověřila možná řešení využití zastavitelného území v lokalitách US1 a US2 

v katastrálním území Ruda nad Moravou, v obci Ruda nad Moravou, z hlediska naplnění cílů a úkolů 

územního plánování podle § 18 a § 19 stavebního zákona a stanovila nejvýhodnější podmínky využití 

tohoto území a to zejména vymezením pozemků veřejných prostranství, pozemků pro stavbu 

rodinných domů a stanovením podmínek pro umisťování staveb na nich. 

Řešení územní studie je v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o 

obecných požadavcích na využívání území. Jsou splněny veškeré požadavky na vymezování 

pozemků a umisťování staveb na nich, kterých řešení náleží realizovanému stupni dokumentace. 



Ruda nad Moravou - Územní studie lokalita US1 a lokalita US2  textová část 

29 

 

PŘÍLOHA Č. 1 – BILANCE KAPACITNÍCH MOŽNOSTÍ ÚZEMÍ 

 

LOKALITA US1 

    Pozemky pro stavbu RD 

  označení pozemku plocha pozemku m2 zastavitelná plocha pozemku m2 
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 Z
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1 1845 441 

2 2043 432 

3 1216 392 

4 1175 398 

5 1666 253 

6 1222 279 

7 1191 243 

8 1527 421 

9 1212 324 

10 1689 360 

11 1554 514 

Celkem 16341 4057 

R
e
z
e
rv

a
 R

0
1

 

1 1875 379 

2 1799 350 

3 1818 349 

4 2121 420 

5 2526 408 

6 2501 362 

7 1637 280 

8 1799 307 

9 1439 222 

10 2162 337 

Celkem 19677 3414 

 

   
Pozemky veřejných prostranství 

Zeleň 5883 

z toho veřejná prostranství pro setkávání                    
a aktivity obyvatel 2720 

z toho ostatní zeleň (ochranná a izolační) 3163 

Komunikace 3017 

Celkem VP 8900 
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LOKALITA US2 

    
Pozemky pro stavbu RD 

  označení pozemku plocha pozemku m2 zastavitelná plocha pozemku m2 
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1 741 248 

2 650 217 

3 938 321 

4 946 343 

5 795 262 

6 1320 363 

7 810 322 

8 1502 505 

9 1518 201 

10 1241 201 

11 1408 244 

12 1398 244 

13 1416 251 

14 1395 243 

15 1492 287 

16 1824 360 

Celkem 19396 4611 
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1 1294 414 

2 966 224 

3 960 295 

4 1589 414 

5 1261 302 

6 1121 279 

7 1958 280 

8 1971 279 

9 2311 405 

10 2845 371 

11 1273 378 

12 1344 490 

13 1616 429 

14 2179 439 

15 1484 457 

16 1378 418 

17 2208 339 

Celkem 27757 6213 
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Pozemky veřejných prostranství 

Zeleň 2701 

z toho veřejná prostranství pro setkávání                    
a aktivity obyvatel 433 

z toho ostatní zeleň (ochranná a izolační) 2268 

Komunikace 3664 

Celkem VP 6365 
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PŘÍLOHA Č. 2 – DOKLADOVÁ ČÁST 

Záznam z jednání s místostarostou obce Ruda nad Moravou 
Dr. Ing. Vladimírem Skoumalem dne 12.3.2018: 

Dne 12.3.2018 proběhlo jednání mezi USB spol. s r.o., zastoupeným Ing. arch. Ivanou Machek a 

Mgr. Martinem Novotným a obcí Ruda nad Moravou zastoupenou Dr. Ing. Vladimírem Skoumalem za 

účelem osobního projednání zadání zpracovávané územní studie a požadavků obce. 

Impulsem k zadání územní studie byla skutečnost, že množství vlastníků dotčených pozemků má 

zájem o stavbu rodinných domů. Obec si dělala v této věci průzkum mezi vlastníky pozemků a 

výsledek v podobě dvou mapek s parcelami barevně rozlišenými dle toho, zda vlastnící mají (růžová) 

nebo nemají (zelená) zájem o stavbu byl odevzdán jako podklad zpracovateli (viz níže). 

Zpracovatelé byli upozorněni, že probíhá realizace kanalizace v obci, dle domluvy byla zpracovateli 

zaslána aktuální dokumentace. 

Dále byli zpracovatelé upozorněni na skutečnost, že část řešeného území (R02) je součástí 

záplavového území Q100, proto řešení územní studie musí nutně zahrnovat i vypořádání se s daným 

limitem a podmínky pro využití dotčeného území, včetně konzultace s Povodím Moravy. 

Byly předběžně konzultovány náměty pro řešení lokality US1, zejména možnost propojení komunikace 

obsluhující novou zástavbu do stávající slepé ulice Olšanská. Mezi zástupcem obce a zpracovateli 

byla shoda, že nejvhodnějším řešením by bylo řešení průjezdné, z důvodu obsluhy i údržby území by 

bylo vhodnější než dvě slepé ulice. Toto řešení ovšem ještě nebylo projednáno s vlastníkem 

dotčeného pozemku na konci stávající slepé ulice Olšanská. 
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Záznam z emailové komunikace s místostarostou obce Ruda nad Moravou 
Dr. Ing. Vladimírem Skoumalem v průběhu řešení územní studie: 

V návaznosti na zadání územní studie a úvodní konzultaci s místostarostou obce Ruda and Moravou 

Dr. Ing. Vladimírem Skoumalem byli navrženy tři varianty řešení pro lokalitu US1, z toho dvě varianty 

obsluhující zastavitelné území Z07 objízdnou komunikací propojenou do stávající slepé ulice Olšanská 

a jedna varianta obsluhující zastavitelné území Z07 slepou ulicí. Tyto varianty byly zaslány Dr. Ing. 

Vladimírovi Skoumalovi a byly konzultovány se zastupiteli obce a s majitelem dotčeného pozemku na 

konci slepé ulice Olšanské. Na základě těchto konzultací byla zvolena varianta, která byla zpracována 

jako finální návrh územní studie pro lokalitu US1, tedy varianta se slepou ulicí. 

Územní studie lokalitu US2 neřešila ve variantách. 

V rámci emailové komunikace bylo s Dr. Ing. Vladimírem Skoumalem jako zástupcem obce 

domluveno řešení komunikací jako zklidněných obytných se smíšeným provozem, bez výškově 

odděleného jízdního pruhu a chodníku, z důvodu zachovaní pro obec charakteristického vzhledu a 

souladu se stávajícími obytnými ulicemi v obci a z důvodu jednodušší údržby. 

Záznam z jednání s Povodí Moravy, s.p. dne 18.5.2018: 

Dne 18. 5. 2018 proběhlo jednání mezi USB spol. s r.o., zastoupeným Ing. Pavlem Veselým a Povodí 

Moravy, s.p. zastoupené Ing. Ivou Jelínkovou za účelem konzultace ohledně zpracovávané územní 

studie pro obec Ruda nad Moravou. 

Projektant seznámil s návrhem řešení územní studie, která je dotčena záplavovým územím. V rámci 

diskuze byla dohodnuta opatření, která budou zapracována do textové části územní studie. 

Jedná se o tato opatření: 

 zvážit, zda prostor pro odlehčení (snížení povodňového průtoku) je smysluplný 

o zpracovat posudek, který by prokázal efektivnost inundace (objednatel obec) 

o v případě, že efekt by byl zanedbatelný, provést ohrázování včetně zastavěného 

území, které je rovněž zaplavováno 

 ochránit hrázkou zastavěné území včetně plochy územní rezervy mimo ploch 16 a 17 

o terénně upravit komunikaci podél zastavěného území a na úrovni ploch 16 a 17 

vytvořit bezpečnostní průleh 

o místo plochy 16 a 17, určených pro bydlení, realizovat travnatou plochu 

o zpracovat podrobnější dokumentaci (objednatel obec) 

 realizovat domy s průtočnými plochami 

o bez garážových stání, bez oplocení 

o domy realizovat nad „stoletou“ vodou (cca 80 cm nad terénem) 

o domy musí mít vlastní povodňový plán 

 v rámci aktualizace Plánu pro zvládání povodňových rizik lze navrhnout opatření (projektant 

bude objíždět obce a je možno řešit konkrétní problematiku) 

 

Záznamy zpracovali 

Ing. arch. Ivana Machek 

Ing. Pavel Veselý 

 


