


Územní studie Vikýřovice, lokalita BV8

„U obecního úřadu“

1. Textová část

    A. Základní údaje

Název akce:  Lokalita „U obecního úředu“, k.ú. Vikýřovice

Místo stavby: 165/1, 165/7 a 165/6

Stupeň dokumentace: územní studie

Datum vypracování: září 2022

objednatel: Obec Vikýřovice

Zhotovitel: ing.arch. Dvořák František
                                           M.R.Štefánika 11, 787 01 Šumperk
                                           ČKA 01559



Územní studie je zpracována na základě zadání pořizovatele obce Vikýřovice jako
podmínka  stanovená  v  územním  plánu  pro  ověření  možností  řešeného  území  při
rozhodování o způsobu využití dané plochy. 

Daná územná studie detailně prověřuje možnosti umístění komunikace s navazující
parcelací plochy pro návrh zástavby pro bydlení. Je zpracována pro zastavitelnou plochu
BV8 – lokalita „U obecního úřadu“ určenou pro individuální bydlení v rodinných domech
venkovské zástavby. 

Hlavním cílem územní studie je návrh celkové urbanistické koncepce a kvalifikovný
podklad pro rozhodování v území, vymezení pozemků pro bydlení v rodinných domech a
prostorové uspořádání řešení dopravní a technické infrastruktury.

Podnětem pro pořízení územní studie je aktuální  zájem části  vlastníků pozemků
jižního pozemku o přípravu konkrétní výstavby v daném území.

    B. Vymezení řešeného území

Podkladem pro vypracování studie je schválená územně plánovací dokumentace.

Lokalita  je  ve  střední  části  obce  v  přímé  vazbě  na  stávající  zastavěné  území.
Rozloha území je 2,141 ha jižně od obecního úřadu, vymezeného ulicí  Petrovskou ze
západní strany, z východní strany vodním tokem a následně tělesem železniční tratě 
č.  293 železnice Desná,  ze severu  a  jihu  navazuje  na obytné zástavby s občanským
vybavením. Vzhledem k rozsahu jde o podrobněji řešený způsob a charakter zástavby,
rozmístění objektů, dopravní obsluhy a navazující infrastrukturu.

C. Urbanistické řešení a zásady architektonického řešení

Urbanistické řešení

Návrh v maximální míře zohledňuje existující dopravní a technickou infrastrukturu a 
parcelaci, doplňuje infrastrukturu zadanou v územním plánu.

Podstatou návrhu je řešení zástavby z ulice Petrovské po pozemek vodního toku
před  železničním  tělesem,  omezené  podmínkami  ochranných  pásem  dráhy  ze  strany
východní, vysokého napětí ze strany severní a ochranného pásma komunikace ze strany
západní. Ze strany jižní navazuje na stávající zástavbu při ulici Petrovské.

Území  bude  dopravně  napojeno  na  ulici  Petrovkou  dvěma  sjezdy  na  místní
komunikace s chodníky, zelenými pásy a odstavnými parkovacímí stáními včetně prostoru
pro tříděný odpad s chodníky, vzájemně propojenými vnitřní komunikací. 

Návrh je rozdělen  na části podle vlastnických vztahů – jižní část v majteku jednoho
soukromého vlastníka  s  uvažovanou zástavbou dvojdomků,  severní  část  ve  vlastnictví
dalších soukromých osob s navrženou formou samostatně stojících domků /předložená
alternativa 1/ s případnou možností kombinace solitérní zástavby se zástavbou řadovou a
dvodomky /alternativa 2/. Jednotícím prvkem je oboustranná uliční zástavba při příjezdové
komunikaci s navazující kolmou zástavbou, orientovanou podél ochranného pásma dráhy. 



Rozdělení  je  vyvoláno  požadavkem  na  etapovitost  zástavby  podle  možností  a
zájmů  různých  majitelů  a  podmínek  pro  realizaci  bez  projektové  přípravy  komplexní
technické infrastruktury.

Architektonické řešení.
Podmínky stanovené územně plánovací dokumentací.
Vymenzené území je určené pro individulání bydlení v rodinných domech. 

 Zahrnuje bydlení s činnostmi přímo souvisejícími a další činnosti vymezené jako 
přípustné využití – podnikatelská činnost, venkovní veřejné prostranství, veřejná a izolační
zeleň, dopravní a technická infrastruktura.

– Zadání podle územního plánu předpokládá výstavbu 18 bytů.
– Navržené řešení uvažuje s výstavbou sólo domků v severní části – 12 bytů na

pozemku  165/1  a  jednoho  izolovaného  domku  se  čtyřmi  dvojdomky  v  jižní
části  /pozemek  165/6/,  obě  části  jsou  odděleny  pozemkem  komunikace  v
majetku obce /pozemek 165/7. Tato alternativa obsahuje celkem 21 bytů

– Návrh je zpracován alternativně pro 26 bytů s využitím části zástavby i formou
dvojdomků  a  řadové  zástavby  podél  ochranného  pásma  železnice.  Obě
alternativy mají shodné dopravní i technické řešení, detailní řešení lze upravit
pouze úpravou parcelace severní propojovací vnitřní částí pozemku.

– Podmínky pro prostorové uspořádání stanovené územním plánem – tj. výšková
hladina zástavby rodinných domů venkovské nesmí přesáhnout jedno nadzemní
podlaží, lze využít podkroví. 

Použití  kompaktnější  zástavby  s  dvojdomky,  alt.  i  řadovou  částí,  je  vyvoláno
snahou  o   intenzivnější  využití  pozemků  s  energeticky  výhodnější  formou,  danou
současnou  situací  s  požadavky  kladenými  na  nové  normy  pro  energeticky  úsporné
způsoby řešení jednotlivých objektů. Při použití dvojdomků se pohybuje parcelace kolem
400m2, u řadové zástavby 600m2,u sólo domků 800m2. 

Předpokládaná forma zástavby vychází z tradičního uspořádání uliční zástavby s
doporučujícími  jednotícími  charakteristickými  prvky  pro  uliční  partery  a  fasády
nízkopodlažní  vesnické  stavby  s  možností  volnějšího  otevření  do  zahradní  fronty  s
přínosem individuálního funkčního a energeticky výhodnějšího řešení.

Charakter  zástavby  odlišuje  intenzitu  zástavby  a  tím  i  plochy  volné  zeleně.  U
objektů dvojdomků alt. řadové zástavby se nepředpokládá oplocená zeleň předzahrádek,
u sólové zástavby toto uzavřením je  již  preferováno,  tím vznikají  odlišné dva způsoby
řešení  uliční  fronty  se  společnými  jednotícími  prvky.  Tím  vzniká  v  lokalitě  kombinace
obytné a soukromé zeleně.

Využití pozemků

Jedná  se  o  výstavbu  rodinných  domků a  garáží  nebo  krytých  stání,  vymezené
stavební čárou a hranicí pozemků jako zastavitelná plocha pozemku. Způsob zástavby je
uvažován ve dvou alternativách - zástavba  jižní části s využitím dvojdomků a severní části
s  rozdělením  na  samosttaně  stojící  sólo  domky,  možná  alternativa  je  i  využití  části
pozemku severní části s dvojdomky alt. řadovou zástavbou. Alternativy vychází ze záměru
využití  dodavatelského  způsobu  výstavby  v  jednotném  architektonickém  řešení  s
intenzivnějším využitím pozemků mimo ochranná pásma.



V dané lokalitě se nepředpokládá intenzívní pohyb externích pěších ani cyklistů,
veřejný prostor  bude sloužit  pro aktivity místních  obyvatel,  tj.  rekreační  plochy,  dětská
hřiště, střední zeleň mimo ochranné pásmo dráhy.

Zeleň
V návrhu je tvořena zelení podél hlavních příjezdových komunikací v individuální

zástavbě, která je napojena na veřejnou zeleň v části navazující na pozemek vodoteče.
Tato  část  je  již  v  ochranném  pásmu  dráhy  železnice  Desná,  využití  je  podmíněno
omezením vyplývajícím z podmínek ochranného pásma.

D. majetkoprávní vztahy, reparcelace

Vlastnické vztahy jsou patrné z výkresu. V řešeném území se jedná o pozemky v
majetku soukromých vlastníků v jižní části a v severní části, oddělené pruhem pozemku
komunikace v majetku obce.

Seznam dotčených parcel
A.165/1  orná půda           16 351m2    Jonová Věra, č. p. 399, 78803 Nový Malín 
                                                           Koláková Dagmar JUDr., č. p. 399, 78803 Nový Malín 
                                                           Krušinská Věra MUDr., č. p. 301, 78803 Nový Malín 
                                                           Kubelová Alena, Petrovská 113, 78813 Vikýřovice 
B.165/6   orná půda             4 598m2     Sládek Karel Ing., Bukurešťská 2792/1, 39005 Tábor 
   167/2  zahrada                     78 m2    Sládek Karel Ing., Bukurešťská 2792/1, 39005 Tábor 
   168/3  orná půda                132m2     Sládek Karel Ing., Bukurešťská 2792/1, 39005 Tábor 
   169/2  trvalý travní porost  494 m2     Sládek Karel Ing., Bukurešťská 2792/1, 39005 Tábor 
C.165/7  orná půda                463m2     Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 78813 Vikýřovice 

Seznam sousedních parcel
167/1 zahrada   1267m2  Komínková Sandra, Pod Senovou 2753/48b, 78701 Šumperk 
169/3            „         „             3 m2    Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 78813 Vikýřovice 
1892/6 silnice-ostatní plocha 13m2                        „                      „
1892/32   „              „             292m2                     „                      „
162/1   zastavěná plocha      764m2  Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 78813 Vikýřovice 
163/1   ostatní plocha           403m2                       „                     „
164/1   zahrada                     967 m2  SJM Kostka Tomáš a Kostková Dagmar, Obecní 592, 78813 Vikýřovice
165/2   zahrada                   2405m2   Vaverková Renata, Obecní 602, 78813 Vikýřovice 
165/3   zahrada                     892m2  SJM Kratochvíl Miroslav MVDr. a Kratochvílová Věra Ing., Obecní 572, 
78813 Vikýřovice 
170/2   vodní plocha            265m2  Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno
170/4         „                                 80m2           „                                     „
1892/10  silnice-ostatní plocha  112 m2  Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 78813 Vikýřovice 
1892/33       „                              254 m2                               „
1899/1    dráha-ostatní plocha   49321 m2  Svazek obcí údolí Desné, Šumperská 775, 78814 Rapotín 

    E. Funkční a prostorové regulační zásady

Způsob  zástavby,  která  odpovídá  požadovanému  charakteru  vesnické  zástavby
vychází  z  podmínky  orientace  jednotlivých  objektů.  Jedná  se  o  objekty  přízemní  s
využitým  podkrovím,  opatřené  sedlovou  střechou.  Sklon  sedlových  střech  by  se  měl
pohybovat v rozmězí 35-45°, použití  střešních vikýřů v případě funkčního opodstatnění
vlivem orientace ke světovým stranám.

Stavební čára je 6m od hranice pozemku, umožňuje bezpečné parkování osobního



automobilu na vlastním pozemku. Zastavitelná část pozemku umožňuje nájezd do garáže
nebo krytého stání.

Stavební hranice je vymezena volným prostorem mezi domy 7m, vzdáleností stavby
od  společné  hranice  min  2m.  Domy  musí  navazovat  na  veřejná  prostranství  podle
stavební čáry. Půdorysný tvar objektu je převážně obdélníkový s možností ustupujícího
objektu garáže nebo krytého stání.

Orientace objektů je se hřebenem rovnoběžným k přiléhající komunikací.  Výška do
10m, jednotná výšková úroveň okapů není striktně určována vzhledem k různé orientaci
objektů výči světovým stranám. Nepřípustná je zástavba domky typu bungalov s valbovou
střechou.

Technické podmínky k vytápění, technické výbavě a energetické podmínky nejsou
direktivně  řešeny s  ohledem k  současné  energetické  situaci.  Je  uvažováno  se  všemi
možnými způsoby vytápění v době realizace. Předpokládá se vytápění částí intenzivnější
formou  zástavby  zemním  plynem,  v  případě  zástavby  izolovanými  objekty  tepelným
čerpadlem, podmínky podle situace energetické situace,  zvažovány budou pořizovací  i
provozní náklady.

Pro  každou  bytovou  jednotky  je  předpokládáno  se  dvěma  odstavnými  stáními,
formou uzavřené garáže i otevřeného stání.

    F. Koncepce dopravní a technické infrastruktury

Vodvod

Lokalita bude zásobována pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu z horního
tlakového pásma dle územního plánu.

Zásobování  vodou  budoucí  zástavby  je  napojením  z  hlavního  řadu  podél  ulice
Petrovské, připojení bude zokruhované při vnitřní propojovací komunikaci. Připojení vody k
jednotlivým RD budou řešeny samostatně, vedení v chodnících podél komunikací.

Trasy navrženého vodovodu  jsou umístěny do veřejného prostranství – chodníků a
zelených pásů, potrubí z HD PE příslušných profilů.

Potřeba vody se může mírně lišit podle skutečného obsazení objektů obyvateli.
Orientační  spotřeba  vody  120l/ob./den,  při  obsazenosti  4  osoby  na  byt  při

maximální zastavěnosti alt. 2 pro 26 bytů.
           Qp= 104 x 0,120 =  12,5m3/d

Qm= 12,3 x 1,5 = 18,75m3/d = 0,22 l/s
Projekčně je zahájena příprava napojení zástavby první etapy.

Kanalizace

Lokalita  bude  odkanalizována  do  navrhované  stoky  splaškové  kanalizace,  které
doplňuje chybějící kanalizační řád v ulici Petrovské. Zástavba první etapy je napojena dle
navrženého řešení do stávajícího řadu v ulici Potoční v souladu s předpokládaným plánem
/je již projekčně průběžně řešeno/, druhá etapa by byla napojena na novou stoku v ulici
Petrovské.



Trasa splaškové kanalizace vnitřní zástavby bude vedena v souběhu s ostatními
sítěmi  při  navrhovaných  komunikacích  ve  veřejných  prostranstvích  při  respektování
spádových poměrů území. Výpočet množství odpovídá spotřebě vody.

Dešťové  vody  z  jednotlivých  domků  budou  částečně  vsakovány  na  pozemku,
zejména v případě izolovaných domků je nutno řeši akumulaci dešťové vody retenčními
nádržemi se zpětným využíváním pro technické účely. 
Při jižní části bude zatrubněn kanál zaústěný do vodoteče.

Zásobování plynem

Zásobování plynem je řešeno v rámci první etapy napojením na stávající plynovod
GIS 1474247 při ulici Petrovské protlakem pod komunikací, rozvody budo řešeny podél
komunikací společně s ostatními rozvody STL plynovodem. 

Navazující  zástavba  bude  řešena  s  navrženou  plynofikací  podél  stávající
komunikace ve veřejném prostranství, způsob vytápění objektů bude podle individuálního
rozhodnutí stavebníků.

Výpočet potřeby zemního plynu:
zastavitelné plochy v maximálním rozsahu alt. 2 pro 26 bytů

Předpokládaná potřeba zemního plynu  pro  plynový  kotel  do  15kW vč  TUV 26x
2m3/h = 52m3/h

Veřejné osvětlení

Nasvětlení nových veřejných komunikací bude provedeno LED svítidly osazenými
na  stožárech  s  výložníkem,  předpokládaná  vzdálenost  stožárů  25-27m,  napojení
samostatným bodem z distribuční soustavy VO.

Distribuční rozvody NN

V lokalitě bude vybudována distribuční síť NN, pro dvojdomky i jednotlivé domky
bude nachystána společná přípojková pojistková skříň na hranici pozemku. Vzhledem k
náročnosti  energetické  situace  nutno zvažovat  možnosti   využití  el.  enrgie   pro  účely
vytápění např. tepelným čerpadlem, orientace objektů je příznivá pro instalace fotovoltaiky
i solárních panelů.

Bytový odběr 0,85 kW/bj, nebytový odběr 0,35 kW/bj.
Předpokládaný odběr pro 26 bytů zastavitelné plochy 31,2 kW
Napojení řešeného území na soustavu bude v místě stávající trafostanice

Vedení VN
Stávající  trasa  vedení  VN  je  při  severním  hranici  zástavby,  ochranné  pásmo

zasahuje do pozemků v této lokalitě. Ochranné pásmo bude respektováno. Dále lokalitou
prochází pásmo nespecifikovaného plánovaného zařízení, bude upřesněno.

Rozvod SEK
V řešeném areálu bude proveden rozvod SEK, optická síť bude řešena v trubkách

HDPE uložených v zemi



V oblasti jižní části zástavby je uložen kabel, přeložka bude prověřena se správcem sítě

Dopravní infrastruktura

Podél území je stávající komunikace III/446 36 s návrhovou rychlostí 50 km/hod,
kolmo jsou napojeny nové místní komunikace s návrhovou rychlostí 30 km/hod, propojené
podél severojižní zástavby při ochranném pásmu dráhy. Sjezdy k jednotlivým pozemkům
jsou řešeny s odstavným stáním. 

Hlavní i vedlejší komunikace jsou v celkové šířce 8,0m, místní komunikace šířky
5,5m jsou  oboustraně doplněny technickým pruhem 1,25m,  v  zástavbě  dvojdomky se
nepředpokládá předsazené oplocení bránami. 

Železnice  Šumperk-kouty  je  ve  vlastnictví  Svazku  obcí  údolí  Desné,
provozovatrelem České dráhy, traťová rychlost 50km/hod. Provoz na dráze bude mít vliv
na kvalitu bydlení podél ochranného pásma, dodržení podmínek hygienické normy bude
nutno ověřit  hlukovou studií  a  následně technickým řešením při  přípravě projektového
řešení.

Statická doprava

Odstavná a parkovací stání u nových staveb jsou řešena jako součást stavby a
umístěna na pozemku stavby, do 100m2 zastavěného stavebního pozemku 1 stání, nad
100m2 zastavěného stavebního pozemku 2 odstavná stání.
Doplňkové odstavné plochy jsou na konci připojovacích komunikací v místech s nádobami
na separovaní sběr odpadků.

    G. Zásady řešení veřejného prostranství

Pro území je určující průběh ochranných pásem sítí VN, komunikace a dráhy. Tato
pásma  omezují  možnosti  a  určují  strategii  zástavby.  Požadovaná  plocha  veřejného
prostranství  stanovená  územním plánem na  veřejné  prostranství  ve  výměře  0,1ha  na
každé  dva  hektary  zastavitelné  plochy  individuálního  bydlení  je  řešena  v  oblasti
ochranného pásma dráhy na konci příjezdové části severní zástavby. 

Při komunikaci je vyčleněná odstavná plocha pro 2 vozidla, místo pro kontejnery,
doplněné střední zelení dle podmínek ochranného pásma pro vyžití místních obyvatel. Je
zde  předpokládané  zařízení  pro  děti  /prolézačky,  robinzonádní  hřiště/  a  prostor  pro
dospělé /ohniště, doplňkové sportovní zařízení dle požadavků místních obyvatel/.

    H. Etapizace výstavby

Navržené řešení vychází ze záměru řešení ve dvou etapách. Rozpracovaná je již
část jižní v majetku jednoho majitele,  vychází ze záměru výstavby objektů ekonomicky
výhodnějším  řešením,  které  reaguje  na  požadavky  úspornější  zástavby  s  menšími
pořizovacími i provozními náklady, ale splňujícími požadavky na soukromé bydlení. 

Je navržen způsob zástavby s charakterem uliční venkovské zástavby přízemního



objektu  s  využitým  podkrovím,  hřebenem  rovnoběžným  s  komunikací,  a  otevřenou
obytnou částí v zahradním průčelí, využívající vhodnou orientaci ke světovým stranám s
přihlédnutím  jak  k  solárním  ziskům  objektů  tak  i  na  požadovanou  intimitu  soukromí
uživatelů. 

V  rámci  první  etapy  zástavby  bude  realizováno  napojení  komunikační  sítě  na
páteřní komunkaci i uložení rozvodných sítí infrastruktury podél komunikace.

Předpokládá se, že tato etapa bude řešena  dodavatelskou zástavbou, která prověří
navržený  způsob  zástavby  z  pohledu  finanční  náročnosti,  energetické  výhodnosti  i
uživatelského komfortu. Tyto závěry ovlivní řešení zástavby přilehlé fronty i s případnými
úpravami podle požadavků a reakcí budoucích majitelů. 

Navázání další  etapy umožňuje zvolit  řešení osvědčené v první etapě, případně
zvolit  běžný  charakter  zástavby  izolovanými  domky,  které  se  projeví  pouze  dílčími
úpravami  parcelace  ve  dvou  frontách  –  podél  jižní  nájezdové  komunikace  a  podél
ochranného pásma dráhy.

Druhá etapa bude pokračovat dalším komunikačním sjezdem a propojením na již
realizovanou jižní část. 

Předpokladem dodržení záměru je dodržení shodných prvků zástavby v uličních
frontách – orientace hřebene střechy,  hlavní  zásady výškové regulace,  určité  jednotící
prvky objektů s možností  individuálních potřeb stavebníků,  plynoucích např.  z rozdílné
orientace ke světovým stranám. 

I. Podmínky, limity a omezení ve využití území

           Řešené území je mimo záplavové zóny a aktivní zóny vodotečí, zasahují do něj
však ochranná pásma elektrického vysokého napětí,  ochranné pásmo dráhy,  na druhé
straně se jedná o území v srdci obce, snadno dostupné, v docházkových vzdálenostech,
které bude dotvářet charakter obce. 

Orietace  objektů  je  dána  komunikačním  systémem,  podlažnost  určena  podmínkami
územního plánu. Objekty budou řešeny jako přízemní, zastřešené sedlovými střechami, s
možnými kombinacemi s využitím pultových střech.

Navržená  zástavba  bude  napojena  na  veřejný  vodovod,  odkanalizována  do
dobudované splaškové kanalizace, dešťové vody budou řešeny zasakováním, akumulací
na  pozemcích.  Způsob  vytápění  a  příprava  TUV bude  řešena  na  základě  požadavků
stavebníků  s  využitím  zemního  plynu,  el.  energie,  tepelných  čerpadel,  solárních  a
fotovoltaických panelů.

Nakládání s odpady separací a sběrem recyklovatelného odpadu. 

Pro chranu veřejného zdraví jsou posouzeny zdroje hluku nebo vibrací hlukovou
studií z provozu železniční dopravy a silniční dopravy.

Čistota  obzduší  bude  posuzována  s  ohledem  na  možnosti  využítí  technologií
vytápění a TUV bez emisí.
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