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A. Základní údaje
A1. ldentifikačníúdaje
Název

akce

Stupeň
Místo

,,Územní studie veřejných prostranství nad okrajovou uticí a obora
ve Sternberku"

Územní studie

obec Šternberk [505188]
Katastrální územíŠternberk |7 63527l
Lokalita 718 a719 (a s nimi souvisejícíptochy zz4, zz5, zŻ7, zŻ8, P14,
P15 a P19)

Pořizovatet

Městský-úřad šternberk, odbor stavební, Horní náměstí 78l16,
785 01 Sternberk

Zhotovitet

ING. zDENĚx

- STAVEBNí rlRMA a.s.
ľoĺłĺr

Žetezniční611/5a,779 oo olomouc

lng. arch. Blanka Zlamalová
autorizovaný architekt (č. autorizace 1708, všeobecná platnost)
btan kazlamatova@seznam. cz
tet.: 739 086 535
lng. arch. Zuzana Pražáková
zpr azakova @zd e n e kto
te[.: 775 37ó 803

Spolupráce

m e k.

cz

Jiří Sototář - doprava
lng. Lucie Weissová - sadovnĺckéúpravy

Ing.

A.2. Důvody pořízení územnístudie

Pořízení územnístudie vyptývá jednak z ptatného územníhoptánu šternberk, kteý nabyt
účĺnnostidne 05.02.Ż014, tak z požadavku jednottĺvých vlastníkůpozemků v dotčeném
území.Jedná se o jednu ze tří vetkých rozvojových tokatĺt navrhovaných územním
plánem pro rodinné bydtení. Jmenovítě se jedná o plochu 718 a 719 a s nimi související
ptochy z24, zz5, z27, z28, P14, P15 a Pí9.

Lokatitu (zastavitetné ptochy 718 a Zí 9) netze v současnédobě uvolnit pro navrhovaný
účetbydlení, a to především z důvodu absence návrhu minimálně záktadní kostry
veřejného prostranství, od které se bude odvíjet navazující struktura zástavby. Účetem
této územnístudie je prověřit veřejná prostranství ve všech vazbách včetně staveb,
terénníchúprav, zeleně či vodních ploch, které je formují.
Územní studĺe bude sloužĺtjako územně ptánovací podktad pro rozhodování o změnách
v území.Pořízení územnístudie upravuje ustanovení s 30 zákona č. 18312006 Sb,.
o územnímptánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

A.3. Podklady - zhodnocení dříve zpracovaných dokumentací
Zhotovĺteti byta poskytnuta cetá řada podktadů. Území je podrobně zdokumentované.
Seznam předaných podktadů a jejich vyhodnocení:

nazev

zpracovatel

Územní plán města Šternberk

HaskoningDHV

1

2

3

Katastrální
šternberk

mapa

spo[. s r.o.

datum

Czech

města

Repubtic,

nabyt

účinnosti
5.2.2017

digitátní Verze

Geotechnický znalecký posudek
lng. Vtadimír Horák - znalec leden 2009
Šternberk,Vinný vrch - průzkum v oboru těžba, odvětví geologie,
pozůstatkůdůtníčinnosti

spec. geotechnika

Geotechnĺcký znatecký posudek je vypracován na podktadě výstedků průzkumu
lng. A. Kropáčka (Geo Tec - GS, a.s. Praha, z ledna 2009). Z něj vyptývá, že výstavba
rodinných domů je v územímožná. Původnítěžebnímíra Jutĺana, která se nachází nejbtíže
řešenéhoúzemi, se řešených ptoch Z18 ani 719 nedotýká. 7e závérű posudku ptyne
doporučenína důstedný geotechnický dozor při výkopu záktadů (přebírka záktadové spáry)
a provádět průzkum pro plánované objekty k ověření hloubky pevného podtoží.Místy se
mohou vyskytnout skalní horniny, zasypané jámy přemístěné zeminy, atp.

zdroj: Geotechnický znaleclE posudek, Ing' V Horák, leden 2009
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duben
Ds GEo projekt, lng. Petr Doležel
Šternberk,ul. Rýmařovská
Ż007
okruŽní křižovatka na sil. lll 14451
SchváIeno z hlediska územního plónovóní územním rozhodnutím č. 43109 ze dne 5.8.2009

Schvátená dokumentace týkajícíse kruhového objezdu označenéhov ptatném Út iaro plocha

P19.
Územní studie s navrŽeným kruhovým objezdem počítáa respektuje jej. Výkresová část
zohtedňuje navrženou okružníkřižovatku tak, jak je zpracována; do výkresové části byty
převzaty prostorové nároky, dalšírozpracování studie neřeší.

5

Územní studie dopravy
města Šternberka

v

květen

klidu DHV CR, spot. s r.o.,
řešiteté:T. Kučera, J.Ĺvára

Ż011

Územní studie dopravy v ktidu na celém územíměsta. 7e závěru a sčítánístudie vyptývá,
že v lokatitě nad okrajovou ulicí a obora nebvl zaznamenán deficit parkovacích stání.

6

Vodovod šternberk - lokatita
Vinný vrch
Zásobování rozvojových ptoch
pitnou vodou

srpen 201

Vodis Otomouc s.r.o.
lng. Josef Vychodit

5

Z poskytnuté výpočtovézprávy:
Stávajícísystém zásobování pitnou vodou je na hranici využitetné kapacity systému, jakýkoli
stavební rozvoj v řešených tokatitách je podmíněn rozsáhlými investicemi do rekonstrukce
a zkapacitnění stávajícího vodovodního systému. Dítčímúpravám zkapacĺtněnísítě chybí
celková vize, vzájemná provázanost a začleněnído dtouhodobé koncepce.

Zásobování tokatit 718 a 719 je v ÚP navrženo pomocí ATS (automatické ttakové stanice)
umístěnéVe VDJ Jesenická. Alternativním řešením můžebýt ATS umístěná u ptochy
Z18 - pracovní název pro tuto ČSje ATS obora. Toto řešení se jeví jako výhodnější podrobněji viz str. ó studie Vodovod Šternberk - lokalita Vinný vrch, Zásobování rozvojových
ptoch pitnou vodou.

VDJ JESENĺcKA
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šternberk - lokatita Vinný vrch
odkanalizování rozvojových ploch

říjen 2015

VODIS Olomouc s.r.o.,
lng. Antonín Bouchal

Studie odkanalizování rozvojových ploch, včetně ptoch 718 a Z19. Poskytnutá studie počítá
s 11 RD v ploše Z18 a 44 RD v ploše Z19 (územnístudie navrhuje pouze 11 a Ż6 rodinných
domů). Pro řešenou lokatitu je navrhovaná převážně oddítná kanalizace.
V prostoru ptochy Z18 je nutné respektovat omezení, která jsou dána btízkostí ochranného
pásma vodního zdroje Horní Huť - vsakování je zde proto znemožněno. Zemní prostředí je
navíc pro podzemní vodu velmi málo propustné až téměř nepropustné, je nezbytné zbudovat
retenčně - vsakovací nádrźe, a to pro obě ptochy z18 iz19. UP však počítápouze s retencí
pro plochu Zĺ9.

Zhotovitel studie odkanalizování rozvojových ptoch doporučuje pro nově navrŽené poměry
řešení posoudit a opravit.
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zdroj: Šrcrnberk - lokalita Wnny vrch, odkanalizování rozvojových ploch, zpľacoval V)DIS
oĺomouc s.ľ.o., ]0/20]5, varianta ]
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Pavel Grasse architektonická
Urbanistická studie pořízená
šternberk Vinný vrch - Tolstého - kancelář, lng. arch. Pavel Grasse
Obora
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Územní studie šternberk
Nad Smetanovou ulicí

Pavel Grasse

architektonická
kancelář, Ing. arch. Pavel Grasse

říjen 2004

prosinec
Ż011

je v návrhu zohtedněna, je zřejmá z výkresových přítoh. Zhotovitel
respektuje dopravní napojení, čteněnízástavby zobrazuje zpracování
Územní studie

lng. arch. Grasseho.

B. Vyhodnocení uzemi a navrh řešení
Rozsáhté územíse nachází na severu katastrálního územíšternberk při výjezdu na Komárov
a obec Hlásnice. Jedná se o zastavitetné ptochy s označenímZĺ8 aZ19.

Plocha Zí8 má rozlohu 1,354ha a plocha Z19 5,Ż34ha. obě zastavĺtetnéptochy mají
územnímptánem stanovené funkčnívyužití,,Bl - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské".
Podmínky pro využitíptoch jsou stanoveny územnímplánem následovně:

HIąvní využití
bydtení v rodinných domech

Přípustnévyužití

občanskévybavení veřejné, malá komerčni zaŕÍzeni azaŕízenípro tětovýchovu a sport
stoužícízejména pro uspokojení potřeb obyvatetů dané ptochy
dětská hřiště
venkovní otevřená zaŕizenítětovýchovy a sportu do 1000 m2
řadové (skupinové) garáźe výhradně pro uspokojení kapacity dopravy v ktidu obyvatet
a uživatetůdané ptochy
zaŕízenipřidružené drobné nerušícívýroby
zaŕizeni pro rektamu
nezbytné liniové trasy a ptochy technické a dopravní infrastruktury
ptochy veřejných prostranství
ochranná a ĺzolačnízeleň
soukromá a vyhrazená zeleň, zahrady

Nepřípustné využití
hromadné garáže (parkovací domy) a podzemní hromadné garáže jako samostatné
stavby
veškerévyužití,které není v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně
přípustným využitím
všechny činnosti, zařizení a stavby, jejichŽ negativní účinkyna životníprostředí
překračujítimity stanovené přístušnými právními předpisy nad přípustnou míru

Podmíněně přípustné využití

ptochy z18, z19

-

se

stanovenými hygienickými timity htadĺn h[uku
v chráněném venkovním prostoru a V chráněných venkovních prostorech staveb dte

stavby

ptatných právních předpisů pouze za podmínky:

prokázání sptnění stanovených hygienických timitů htadin htuku v chráněném
venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb dte ptatných
právních předpisů

V

případě nesplnění stanovených hygienických timitů htadin hluku budou

realizovaná potřebná protihtuková opatření

Podmínky prostorového uspořádání
přípustné jsou pouze takové stavby a zaŕízení,které nesnižujíkvatitu prostředí
a pohodu bydtení Ve Vymezené p[oše, jsou slučitelnés funkcí bydtení a stoužízejména
obyvatetům v této vymezené ptoše
respektování současnéprostorové kompozice sídta (měřítko a kontext okolní zástavby
v dané tokatitě)
výšková hladina zástavby nesmí přesáhnout 2NP + podkroví

B.1. Charakterĺstika území

B.í.A Charakteristika řešeného územía přístup do územíze stávajícíchzastavěných

ploch města

Jedná se o zastavitelné uzemí, navazující na stabilizovanou zástavbu mezujícíulicemi
Jesenická, okrajová, Rýmařovská a obora. Území je výrazně svažĺtéjihozápadním směrem,

což zajišťuje dobré oslunění ptoch určených pro bydtení.
Stávajícízástavba je různorodá, charakteristická svými vnějšímirysy. Jedná se o samostatné
rodinné domy (severně temující utici okrajová a východně temující ulĺci Jesenická), velmi
zhuštěnou zástavbu řadových domů s dovnitř orientovanýmĺ dvory (mezi ulicemi Rýmařovská,
Tkalcovská a Větrná), ulice obora je lemována pozemky, které nejsou v době zpracování
studie zastavěné. Pro oblast nad Smetanovou ulicí (Nad lomem a Htásnicko) je zpracována
územnístudie, která předktádá hustě zastavěné, přísně regulované územís charakterem
sídtiště.

Územní studie si ktade za cil koncepčně navázat na stávající charakteristickou zástavbu,
zároveň je ate vzhledem k poloze řešeného územívůčiměstu a bezprostředně přitehtým
tokatitám zjevná exkluzĺvita pozemků. V souvislostech s tokalitou Nad Smetanovou a Totstého
je nutné vyřešit nevyhovující dopravní provázanost.
Záktadní úvaha vyptývá z repetetivního přístupu severně od ulice okrajové tak, aby rytmus
zástavby v územíbyt ptynutý.
V severní části řešeného území(z25 a ZŻ7 - dnes určeno územnímptánem pro ptochy
veřejného prostranství určenépro realizaci komunikace) se nabízívymezit územnírezervu
pro obdobné napojení na zastavěné územíměsta v době, kdy bude nyní řešené územínad
uticí okrajovou a obora kapacitně vyčerpáno.

Z podktadu majetkoprávní mapy je zřejmé, že soukromé nezastavěné pozemky č.p. a04Żl1
(zahrada) a č.p.6055/11 (orná půda) mohou posloužit jako průtah do řešeného území.
Jejich poloha navíc umožnízktidnění dopravního provozu. Zhotovitel si je vědom rizika
průjezdnosti, zejména Ve vazbě na statickou dopravu plynoucí z nedostatku parkovacích

míst v uticích Tkalcovská a Větrná. V případě nutnosti bude tento prostup určen pouze pro
pěší.

B.í.B. Charakteristika navrhovaného řešení
Území má výhodnou orientaci. Na západ a jih se otvírajídátkové pohtedy do krajiny, východ
má na horizontu hradbu stávající zeleně a stabilizované zástavby městského a příměstského
charakteru. Smyslem územnístudie je navrhnout základní strukturu v území.
Navrhované řešení reftektuje charakter stávající zástavby v bezprostřední btízkostĺ řešeného

území.z jižni strany

je

řešenéúzemílemováno zhuštěnou zástavbou mezi ulicemi
Tkalcovská a Větrná, mezujícím prvkem je pak řada samostatně stojícíchrodinných domů.
Tyto domy jsou dnešní faktickou hranicí území,pro zachování kontinuity se v návrhu tyto

rodinné domy opakují, a to jak svým objemem, tak i vetikostí pozemku. Vytváří se identická
ulice. Severovýchodním směrem je navržena bloková zástavba s vnitřním dvorem' svou
dimenzí odkazujícík zhuštěnézástavbě utic Tkalcovská a Větrná. Zároveň je tento blok
zástavby možným iniciačnímbodem pro území- v případě směny pozemků města se
soukromými vtastníky a bez náktadných napojení na technickou infrastrukturu je možnézačít
územírealizovat.
Na řadu rodinných domů a blokovou zástavbu jsou navázány ptochy veřejných prostranství.
Jejĺch uspořádání přímo navazuje na požadavek Úp na objekt tikvidace dešťových vod, kteni
přitéhá ke kruhovému objezdu P19. Páteřní komunikaci tvoří spojnice mezi okružnímĺ
křižovatkami P19 a P'l5. Tato komunikace je navržena tak, aby byta v co největší míře
lemována zelení. Vnitřní část tokatĺty tvoří územnírezerya, která výhtedově posloužípro
realizaci veřejně prospěšné zástavby. Zhotovitel uvažuje např. s domem pro seniory
službami, mateřskou školkou, školou, apod. Náptň vyplyne z aktuálních potřeb města, které
se neustále proměňují a v současnédobě, vzhledem k nezastavěnosti tokatity, nemá návrh
čehokoti konkrétního reátný záktad.
Severní pás řešenéhoúzemívčetně ptochy Z18 je určen pro zastavění rodinnými domy.
Pozemky jsou uvažovány o rozměrech cca 700 - 1000 m2, navlžená zástavba má jednotný
ráz. opticky jsou spojeny shodně orientovanými htavními průčetímidomů, které musí být
osazeno na stavební čáru, předzahrádkami, jednotnou výškou oplocení, které tvoří čáru
utiční.
Výstavbu rodinných domů provází ĺ stavby ,,dop[ňkové", jako jsou garáže, přístřešky pro
odstavení vozĺdel, zahradní domky, nebo např. předsazené vstupy do objektů. Tyto nejsou ve
výkresové části zobrazeny záměrně. Předpoktádá se dodženípravidel plynoucích z vyhtášky
č. 501 /Ż006 5b. (Vyhtáška o obecných požadavcích na využíváníúzemí)a s osazením htavní
hmoty objektu na stavební čáru. Stavby ,,dop[ňkové" musí být umístěny na pozemku za
stavební čáru, mohou být s hlavním objemem domu přímo/funkčněpropojeny. Pozice vjezdu
není závazná, grafická přítoha zobrazuje doporučenéumístění.
Hlavním cílem studie je navrhnout základní čteněníúzemína plochy pro bydlení a veřejná
prostranství, určit systém komunikací a ptoch zeteně. Zpracovatet předpoktádá, že dítčí
ptochy budou dáte řešeny až na záktadě skutečnépoptáVky po pozemcích, cílem studie není
navrhnout jediné správné řešení, ale naopak prověřit možnosti, které územínabízí.
Pro ceté řešené územíje žádoucí,aby v dítčíchptochách byta zástavba řízena tak, aby byto
dosaŽeno alespoň obdobné výškovéhtadiny domů, orientace hlavních objektů, obdobné
řešení tvarosloví střech, podobného rázu oplocení, atd.

Regulačníprvky:

V řešeném územíjsou vymezena veřejná prostranství. Jedná se o komunikace a parkovací
stání, ptochy zeleně, ptochy určenéobčanskévybavenosti. Ptocha veřejných prostranství,
určených územnístudií pro občanskou vybavenost, je vymezena svým rozsahem ve dvou
variantách (aLternativa 1 a alternativa 2). Utičníi stavební čára jsou navlženy jako závazné.

Rodinné a řadové domy jsou regulovány takto:
potoha jednottivých domů (rodinných i řadových) na pozemku je dána stavební čárou,
na kterou musí být umístěno hlavní průčetístavby (neplatí pro 3 rodinné domy
v ubíhajícímseverním cípu řešeného (lzemí při ýjezdu z města)
rodinné domy budou mít maximátně dvě obytná podlaží,mohou být podsktepeny
řadové domy - zhuštěná zástavba (iniciačníbod -) budou mít maxĺmátně tři obytná
podtaží,mohou být podsktepeny
veškerédoptňkové stavby musí být jednopodtažní s ptochou, případně puttovou
střechou, jejich poloha musí být v souladu s Vyhtáškou č. 501 ĺŻ006Sb., tyto stavby
musí být odsunuty za stavební čáru směrem do pozemku
zděná konstrukce
optocení musí mít maximální výšku 1,5 m, doporučená
s průhtednou výp[ní, v každéřadě domů musí mít oplocení shodnou výšku
maximátní zastavěná plocha stavební parcely je 35%

je

Stavební čára je linie, na kterou je předepsáno umístit htavní průčetístavby. Stavby
rodinných domů nesmí svým půdorysem tuto liniĺ směrem do předzahrádek přesahovat.
Stavební čára je defĺnována jako:
kompaktní (uzavřená) linie s možnostířadové výstavby na její hraně (zhustěná
btoková zástavba s vnĺtřnímdvorem při severovýchodní hranici řešeného územi - tlł.
lnĺciačníbod),
jednotitá (otevřená) linie s možnostísolitérnívýstavby na její hraně, tj. s odstupy
mezi jednottivými domy (ostatní vymezené ptochy samostatně stojícíchrodinných
domů)
Pro plochu veřejného prostranství, která je určena pro občanskou vybavenost, není stavebni
čára definována. Plocha je vymezena čárou utiční.

Uličníčára je tinie definujícíúzemívzhtedem k veřejnému prostranství (u rodinných domů
je shodná s hranicí oplocení)

zdroj: Pavel Hniličką: Sídelníkąše, Host - vydavatelství, s.ľ.o., 20] 2, druhé doplněné vydání,
stľana ] 34

Vybudování jednotně vyhtížející
čtvrtĺpovaŽuje zhotovitel za pozitivní výstedek s ohledem
na pokorný přístup k územnímu plánování. Za kvatitní příktad městského bydtení považuje
zhotovitel např. Lomenou ulicĺ na pražskéořechovce. Cítem návrhu jsou dostatečně široké
komunikace, pohodlné chodníky, jednotná tinie ptotů a dostatek zeleně.

8.2. Doprava

B.2.A. PoŽadavky plynoucí z územníhoplánu

a

jejich vyhodnocení

Zásadním parametrem pro navrženéřešeníje koncepce dopravního napojení na stávající
komunikačnísíť.Z územníhoplánu vyptývají tyto požadavky:

P14 - plocha dopravní infrastruktury vymezená pro úče[realizace okružníkřižovatky na
kříženíu[. Jesenická (silnice x/445) a navrhované komunikace po severní hraně
zastavitelné ptochy pro bydleníz19 (ptocha zŻ7|.
Zhotovitel (lzemní studie navrhuje pl:ochu Z27 stanovit jako územnírezervu pro budoucí
napojení zóstavby.

Pí 5 - plocha dopravní ĺnfrastruktury vymezena za účetemrealizace okružníkřižovatky
na kříŽení ulice Jesenická (silnice 1|/445) a navrhované komunikace po severní hraně
zástavby v ulici Smetanova, v souladu s územnístudií ,,Nad Smetanovou u[icí".
Zhotovitel územnístudie nóplň tohoto zóvazku považuje za zásadní pro navrhovąné řešení.
Umístění okružníkřižovatky je v souladu s předloženou územnístudií. okružníkřižovotka
P15 uzavírá páteřní komunikaci, která protíná plochu Z19.

P19 - plocha dopravní infrastruktury vymezena za účetemrealizace okružníkřižovatky na

kříženíutic Rýmařovská a u[. obora, v souladu s vydaným územnímrozhodnutím.
Zhotovitel územnístudie okružni křižovatku P19 do nóvrhu zohledni]. okružníkřižovatka
uzavírá páteřní komunikaci, kteró protiná plochu Z19. Provozní řešenímusí zohlednit i
přechody pro pěší,aby byla zajištěna plynulost pohybu nejen vozidel, ąIe i osob.

z24 - plocha ochranné ze[eně podét navrhované propojující komunikace (zŻ5\ k izolaci
přitehté ptochy pro bydteni Z18, v úseku mezi ulicemi obora a Rýmařovská., a redukci
negativních dopadů dopravního provozu na této komunikaci.

Zhotovitel studie navrhuje využitíplochy přehodnotit
rodinných domťl, které územnístudie navrhuje.

a využítve

prospěch zástavby

zz5 - plocha veřejného prostranství je

vymezena za účetemrealĺzace komunĺkace, která
propojí lokalitu obora s ulicí Rýmařovská, zlepšíprostupnost územía přenese část dopravní
zátéžez ulic obora a Totstého, kde tze v souvislosti s Vymezením datšíchrozvojových ptoch
pro bydlení v tokatitě obora očekávat zvýšenídopravní intenzity a s ním spojené negativní
dopady na obytné prostředí v této rezidenční částÍměsta.

Zhotovitel ťlzemní studie navrhuje plochu Z25 stanovit jako (lzemní rezervu pro budoucí
napojení zástavby obdobně jako ji předkládá tato ťlzemnístudie při jižníhranici řešeného
(lzemí.

-

plocha ochranné a izolačnízeteně je Vymezena podét navrhované propojující
komunikace (zŻ7| k izotacĺ přitehlé ptochy bydtení 719, v úseku mezi ulicemi Jesenická

z26

a Rýmařovská, a redukci negativních dopadů z dopravního provozu na této komunikaci.

Zhotovitel studie navrhuje využitíplochy přehodnotit
rodinných domů, které (lzemní studie navrhuje.

a využítve

prospěch zástavby

z117 - ptocha veřejného prostranství je vymezena za účetemrealĺzace komunikace, která
propojí ulici Jesenickou s Rýmařovskou, ztepšíprostupnost územía přenese část dopravní
zátěźe z ulic okrajová, Rýmařovská a Jesenĺcká, kde tze v souvĺslosti s Vymezením datších
rozvojových ptoch pro bydlení v tokatitě obora a nad Smetanovou uticí očekávat zvýšení
dopravní intenzity a s ním spojené negativní dopady na obytné prostředí v této rezidenční
části města.

Zhotovitel (lzemní studie navrhuje plochu Z27 stąnovit jako územnírezervu pro budouci
napojení zastavby obdobně jako ji předkláda tato územní studie při jižníhranici řešeného
(lzemí.

z28 - ptocha dopravní infrastruktury je určena pro umístění pozemních (řadových) garáźí,
které budou řešit současný deficit parkovacích stání v severní části města, zejména podét
ulic Totstého a Rýmařovská. Ptocha pro pozemní (řadové) garáźe je vymezená na severním
okraji stabilizované zástavby, v návaznosti na hranici zastavěného území.
Zhotovitel novrhuje místo pozemních komunikací uvažovat s parkovacími plochami.
Stavební objekty garóží vyžądujínapojení na sítě technické infrastruktury. Vzhledem ke
skutečnosti, že uvažované pozemní garaže maji sloužit zejména obyvatelťlm ulic Tkąlcovská
a Větrná, kde je potřeba parkovacích stání nejvíce žódoucí,a skutečnosti, že jejich
využitelnost pro mistní je sporná vzhledem ke vzdóIenosti, navrhuje zhotovitel uvažovąt se

sběrným parkovištěm, které by potřebu odstavit vozidlo řešilo dle aktuáIních potřeb.

B.2.B. Návrh dopravního řešení
Ptocha 7.19 je napojena okružníkřižovatkou P15 na silnici ll/445, u[. Jesenická, z jihu jsou
ptochy 719 a Z18 napojeny okružníkřižovatkou P19 na silnici lll/4451, u[. Rýmařovská.
Komunikace v řešeném územíjsou dáte koncipovány takto:
Územní studie navrhuje využítsoukromé pozemky č.p.4042/1 (zahrada) a č.p. 6055l11 (orná
půda) jako prostup do řešeného území.Zhotovitel navrhuje tento prostup realizovat pro
pěšíi pro motorová vozidla. Pokud by utice pak byta neúnosně zatíženaparkováním osobních
vozidel z ulic Tkalcovská a Větrná, kde je parkování kritické, navrhuje zhotovitel tento
prostup určit jen pro pěší.Výhoda zákazu motorových vozidel by byta v omezení provozu
v bezprostřední btízkosti veřejných prostranství, respektive územníchrezerv pro ně
určených.

Severním směrem je navrženo prodloužení,které spolu s paralelní komunikací rozdělí
severní pás ptochy Z19 na třetiny.
Dopravní obslužnost v části rodinných domů je navržena komunikaci vždy o dvou jízdních
pruzich, které jsou oboustranně lemovány chodníky. Na chodník pro pěšínavazují
předzahrádky domů, které zajistí izotačnízeleň, stejně jako parkovací stání pro jednotlivé
stavební objekty. Každá stepá utice je opatřena obratištěm ve tvaru ,,T". Výhledově je
možnéobratiště vzájemně propojĺt a případně provoz usměrnit. Zároveň je možné
v budoucnu tyto komunikace smys[uplně prodtoužit.

ilustľačnífoto;typická ulice městského

a

příměstského bydlení, zdroj: Google maps

Jihozápadní část 718 je řešena obdobně jako severní část uzemi, je doptněna o navržene
parkoviště o kapacitě cca 38 stání (nahrazuje územním ptánem uvažovanépozemní garáźe,
které z hlediska využite[nosti postrádají opodstatnění)
Podét komunikací lll445, ul'. Jesenická a lll/4451, ut. Rýmařovská je dopravní obslužnost
rodinných domů navržena jednosměrnou komunikací, která je s uvedenými silnicemi
ll. a lll. třídy v souběhu (ptatí pro alternativu 1). Variantně (alternativa 2) jsou tyto rodinné
domy napojeny na komunikace ll. a lll. třídy přímo.

1

ilustračnífoto:Ępická ulice městského a příměstského bydlení, zdroj: Google maps

Území, které je určeno především pro ptochy bydl'ení, bude muset reagovat na požadavky na
bezpečnost provozu a omezení rychtosti motorových vozidet. Zhotovitel navrhuje označit
územíznačkami lPŻ6a a lP2ób. ,,obytná zona" nadřadí chodce motoristům. Vzhledem
k exkluzivitě pozemků tze očekávat zvýšený počet chodců a dětí na ulicích a toto dopravní
omezení poktádá zhotovitel za účetné.
Navrženékomunikace a jejich výměry (platí k nóvrhu v alt.1):
druh komunĺkace

poprs

výměra

komunikace pro motorová vozĺdla

ulice mezĺ rodinnými domy, páteřnĺ -

komunikace spojujícíokružní

10350 m2

křižovatky

chodníky, trasy pro pěší

chodníky temujícísilnice mezi RD, - 3870
ptochy pro pěšípodét veřejných

m2

prostranství

vjezdy na soukromé pozemky

sníženévjezdy ke garážím rodinných - Ż10 mz

domů, strukturou nebo

barevně

odtišenéptochy vymezujícíprostor

vjezdu

Detailní zpracování by měto být předmětem datšíchstupňů projektové dokumentace:
zhotovitel předpoktáoá aarĺĺřeśení'v dítčíchfázích, které budôu vycházet z aktuátnícń
potřeb v území.

B.2.c. Bilance statické dopravy
Pro každý jeden navržený rodÍnný dům

vtastní pozemek RD

1 parkovací stání

předzahrádka RD

1

odstavné stání

Btoková zástavba v ploše Z19 přĺtéhajícík silnici ll/445, u[. Jesenická, má navržena
parkovací stání jako šikmá, v souběhu s uvedenou komunikací. Kapacita navrženého
parkoviště je v této fázĺ návrhu 26 parkovacích míst. Zhotovitet uvažuje s kombinací
parkovacích stání se stromy v ,,ostrůvcích" s podsadou. Bude tak vytvořena kompaktní alej,

která bude ceté územítemovat a Vymezovat. ostrůvky mohou být řešeny jako zvýšenéoproti
komunikaci a chodníku, což zajistí většíbezpečnost uživatetů vůčipřitehté sitnici ll. třídy.
Stromy vysazené v pravidetném rozponu vytvoří dojem aleje, typické pro místníkomunikace
vedoucí z města.

B.2.D. Městská hromadná doprava, integrovaný dopravní systém

je zajišťována v rámci lntegrovaného dopravního systému
otomouckého kraje (spot. ARR|VA Morava a.s.). Nejbtĺžšízastávka je vůčiptochám Z18 aZ19
vzdálena v docházkové vzdálenostĺ na spojnici utic Větrná a okrajová.

Místníhromadná doprava

t'''''-.::'

t
a

ii
.:ja.

zdroj: Google Maps, 05/2017

B.3. Technická infrastruktura - v souladu s platným ÚP
Zásobování zemním plynem
Ptochy změn v tokatitách obora a Vinný Vrch (m.j. Zĺ8) budou zásobovány zemním plynem
prostřednictvím nových, v územním ptánu navrhovaných řadů, napojených ze stávajícíNTL
plynovodní sítě.
Zastavĺtelnéptochy Z19 budou napojeny na zemní plyn ze stávající plynovodní sítě, která
težív dosahu.
Zásobování teplem
Územní ptán předpoktádá stabilizaci stávajícího systému centrátního zásobování teplem.
Napojení zastavitelných ptoch a ptoch přestavby je vymezeno Ve výkresové části ptatného
územníhoptánu.
Zásobování elektrickou energií

Územní ptán respektuje stávajícírozvody VN

ochranných pásem.

a WN V

řešeném územívčetně jejich

Plocha z19 bude zásobována elektrickou energií prostřednictvím trafostanice TsN

napojené nadzemním přívodem ze stávajícítrasy procházejícíseverně od rozvojové ptochy.

2

Zásobování vodou
Z navrhované ATS v areálu vodojemu Jesenická bude vedena druhá větev navrhovaného
vodovodního řadu pro zásobování ptoch záměrů Z18 a Z19, z většíčásti mimo dosah
stávajícího tlakového pásma.

Kanalizace
Ptochy záměrů 718 a 719 u Rýmařovské utice budou odkanalizovány oddí[nou kanalĺzací.
Dešľovévody z komunikací v ptochách Z18 aZ19 budou akumulovány v objektech likvidace
dešľovýchvod, z nichž bude dešľová kanalizace zaústěná do systému povrchových příkopů
stoužícíchk odvodnění tokatity obora. ostatní dešľovévody budou zasakovány v rámci
jednottivých pozemků. Sptaškové odpadní vody budou odváděny oddítnou splaškovou
kanatĺzacízaústěnou do stávajících kanalizačníchstok nacházejících se na v bezprostřední
btízkosti rozvojových ptoch.
Návrh konečnéhořešenímusí být řešen v souladu s ČsN 73 6005 Prostorové uspořádání
sítítechnického vybavení. Vedení jednottivých sítíby měto být koordinováno s cíti této
územnístudie - technická infrastruktura bude řešena v rámci veřejných prostranství'

B.4. Majetkoprávní vztahy
Vlastníci pozemků dotčených územnístudĺí:
Parcelní
čísto
404Ż11

Výměra/

Vlastnické právo
Kráčmarová Marta
Komenského 369 /36, 785

šternberk

m2

Druh
pozemku

443

zahrada

01

Plocha dotčená
územnístudií:
443 mŻ

prostup do
území

6047 /1

šubová Věra, Větrná 9o7/Ż1,
795 01 Rýmařov
Zaptetat Frantĺšek, Nádražní
1786/ 14, 785 01 Sternberk
Zaptetat Rostis[av, Voskovcova
72712, Nové Sady, 779 00
Otomouc

41254

orná půda

Ż1166 mz

605511

Sitko Tomáš, Tichá 93 /11 , 779 00
Samotišky
Smola David Mgr.ł Uničovská
?11olR1 7R5
n1
Sternberk
LtJvrvtt
,vJ
vt
J

59458

orná půda

Ż607Ż mŻ

6055t13

Handt Jiŕi,7a zahradami 380/8,
785 01 Šternberk
Pospíši tová A[ice,-Za Zahradami
Żz17 /zŻ,785 01 Sternberk
Šmejkat Jiří lng- Radniční
156/ 17, 785 01 Sternberk

16266

orná půda

10445 mz

69t5111

ees*+repusłłła

Změna

1€535

W

vlastnických
práv v průběhu
zpracování
územnístudie víz níže

Praha 3
6055 / 17

Česká repubtika
Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024l11A, 130 00
Praha 3

ó055/35

Město Šternberk
Horní náměstí 78l16, 785
Šternberk

4854

orná půda

551

orná půda

496 mz

511

orná půda

511 mz

4619

orná půda

4619 mz

3393 mz

01

6055/36

Česká repubtika
Státní pozemkový úřad
Husinecká 10Ż4111A, 130 00
Praha 3

6055t37

Město Šternberk
Horní náměstí 78/16, 785
Šternberk

01

6055ĺ18

Sitko Tomáš, Tichá 93/11,779 00
Samotišky
Smola David Mgr.ł Unĺčovská
Ż130181, 785 01 Sternberk

5446

orná půda

6055/29

Město Šternberk
Horní náměstí 78/16,785 0'|
Šternberk

4380

orná půda

6055/30

Město Šternberk
Horní náměstí 78/16,785
šternberk

501 6

orná půda

Ż194 mz

5ŻŻ7

orná půda

5Ż27 mz

560Ż

orná půda

5602 mz

3900

orná půda

3900 mz

60

orná půda

ó0

6055/3Ż

60s5/33

6055t34

6065t 11

Město Šternberk
Horní náměstí 78/16, 785
Šternberk
Město Šternberk
Horní náměstí 78l16, 785
šternberk
Město Šternberk
Horní náměstí 78/16, 785
Šternberk
Kráčmarová Marta
Komenského 369 /36, 785
šternberk

01

01

01

01

01

m2

prostup do
území

Zhotovitet zpracoval majetkoprávní mapu s Vymezením řešeného území.Na podktadě této
mapy je zřejmé, že je nezbytné určit iniciačníbod, od jehož realizace je možnérozvoj
v územízaćít.
Tímto bodem by moht být btok zhuštěnéřadové zástavby s vnitřním dvorem při utici
Jesenická. Toto řešení nabízíjednak úspornénapojení na sítě technické infrastruktury navíc

V rámci majetkoprávní mapy můžeposkytnout prostor k investičníčinnostĺ.Směna pozemků
je možností,jak začítv územípracovat ve prospěch veřejných prostranství.

B.5. Návrh zeleně a veřejných prostranství
B.5.A. Zeleň a veřejná prostranství

Navržená veřejná prostranství se nacházejí V urbanizovaném prostředí městského
charakteru. Smyslem veřejných prostranství je zvýšit kvalitu života a snížitnegativní dopady
stresujícíchelementů obyvatet, jako je především doprava a navazující htuk.
Návrh předktádá širokéspektrum navrhované zeleně různéhocharakteru. Městská
a příměstská zeteň spoluvytváří obraz územi, ovlivňuje mikroklimatický režim, rekreační
hodnotu, obyvatelnost, hygienické podmínky ĺ estetĺckou úroveň. Veřejná prostranství, která
patří mezi nezastavěné ptochy ve městě jsou ptochy města, kde se můžea měla by se
objevit ze[eň. Druhovost prostor poskytnutých uživatetům podporuje socĺální schopnosti
obyvatel. Kvalitní prosto6 který mohou tidé využívata kde se mohou setkávat, dává smyst
bydtení ve městech.

ET
ř
pľostor pľo setkávání, zdroj: pinterest.com

Zhotovitel navrhuje pro veřejná prostranství vymezit někotik ploch:
V ptoše Z19, v bezprostřední btízkosti okružníkřižovatky P19 je stanoven územním plánem
prostor pro objekt likvidace dešťovýchvod. Nabízíse proto objekt likvidace dešťovýchvod
řešit pomocí plastových zasakovacích btoků. Tyto ptastové btoky se umístípod povrch
a vytvoří dostatečný prostor, jakousi podzemní nádrž, pro akumulaci vody. Umožňujípak
rychté odvedení dešľovévody z povrchu, která je poté v nádržĺz btoků akumulována a bud'
se pomalu vsakuje, nebo řízeně odvádí mimo městské pozemky. Tyto systémy jsou vhodné
pro odvodnění cetých průmystových či obchodních areátů, parkovišť, zatravněných ptoch
a datšíchměstských pozemků, kde je třeba, aby voda nezůstávala na povrchu nebo svým
divokým odtokem nepůsobila škody. Nespornou výhodou těchto voštĺnovýchbtoků je možnost
zatravnění a ozetenění, prostor nad nimi je možnénavrhnout jako prostor podobný parku.
Návrh uvažuje s využitím vymezené ptochy pro ktidovou zónu s možnostíposezení, s dětským
hřištěm, které je umístěno záměrně co nejdát od okružníkřižovatky a herní loukou.
Navzdory trendu doby, kdy si tidé budují vlastní hřiště na vlastních pozemcích za vysokými
ptoty, je zhotovitel přesvědčen o pozitivních aspektech stýkání se v kvalitních, veřejnosti
přístupných prostorách. Pro všechny obyvatele čtvrtĺ,komunity, je vzájemná socializace
důtežitá.Budou-ti se tidé z jedné části města potkávat, budou se cítit v prostředí
bezpečněji.

V severozápadním cípu ptochy 718 bude dte předaných podktadů nutné řešit samostatný
objekt likvĺdace dešľovýchvod. Shodně s konceptem řešeníveřejného prostranství ptochy
Z19 uvatuje zhotovitel s ozeleněním potřebné ptochy. Tím bude mít i tato část, svoje vlastní

veřejné prostranství určenék rekreaci obyvatel.

Zeteň obecně by měta být řešena v úzkévazbě nejen na navrhované dopravní řešení, ale
i navrhovanou zástavbu. Studie vymezuje někotik kategorií zeleně. Podrobnější návrh, výběr
stromů a rostlin by mět být předmětem datšíhostupně projektové přípravy, optimálně ve
vazbě na každou dítčíčást územív rámci etapizace.
Kategorizace navržené zeleně (plątí k návrhu v alt.1):
kategorie

poprs

poznámka

vymera

tiniová zeleň
udržovaná

doprovodná udržovaná
zeleň podét tiniových
staveb, převážně
komunikací, zeleň
křižovatek včetně
okružních, ostrůvků zeleně
podét komunikací, apod.

optická bariéra podét
komunikací lll445, ul.
Jesenická a lll/4451,
ut. Rýmařovská, okružní
křižovatky P15 a P19, zeleň
parkovišť; navrženo včetně
prvku ateje

cca 3100

m2

menšíparkově
upravené ptochy

menšísadovnicky upravené zajišťujíozelenění
ptochy zeleně s převažující podzemních voštinových
btoků pro likvidaci
dekorativní funkcí
dešťov1ich vod; součástíje
i dětské hřiště, ktidová zóna
a herní louka

cca 4900

m2

cca 2400
vnitřní část uzavřeného
zeleň uzavřeného zeleň uvnitř vnitrobloku
bytové zástavby, charakter vnitrobloku iniciačníhobodu
vnitrobtoku
územi, prostor soukromý
soukromého pozemku

m2

zeteň obytných
souborů, zahrady

cca 26000 mz

zahrady u bytové výstavby,
zcela soukromé

RD

zeleň předzahrádky

předzahrádky bytové
výstavby, zcela soukromé

charakter městské zeleně,
optická součást ulic

cca 4890

m2

k

navrženébtokové zástavbě (reftektující zhuštěnou zástavbu mezi uticemi
Rýmařovská, Tkalcovská a Větrná) uvažuje návrh s vytvoření ,,ze[eného" vnitrobloku mezi

Vzhtedem

řadovýmĺ domy, stejně tak podét všech komunikací bude vysazena ochranná zeteň.

ilustľačnífoto: Ępická zeleň vnitrobloku, zdroj: Google obrázlql

Průtah, respektive prostup pro pěší,do řešeného územíz jižnístrany, z ulice okrajové, je
záměrně řešen prostorově velkoryse a navrhuje tuto komunikaci osadit středovou atejí.
Středová atej můžebýt řešena rovněž jako jednostranná, pokud bude toto řešení vhodnější
vzhledem k řešení dopravy, zejména statické. Jednostranná atej by umožnita řešit statickou
dopravu postranními zátivy.

Doptňkem systému sídetnízeleně je zeleň integrovaná
s rozdílným způsobem využití,zejména v rámci ptoch bydtení.

v

rámci jednottivých ptoch

Výsadba musí být navržena tak, aby respektovata průběh tras inženýrských sítía jejich
ochranných pásem.
Veřejná prostranství určená k relaxacĺ a pro umístěníherních prvků bude vhodné temovat
živýmĺptoty. Zhotovitel doporučuje listnaté dřeviny domácího původu. Tyto budou opticky
oddělovat ktidové zóny a působit jako protiprachová clona,a pomohou elĺminovat negativní
dopady dopravy. Zároveň jsou v menšíchparkově upravených ptochách navrženy solitérní
stromy domácího původu, případně jejich skupiny, cetá ptocha těchto prostranství bude
sjednocena trávníkem. Cítem je vytvořit zónu ktidu s vlastní intimitou, která poskytne
obyvatelům nově řešenéměstské části prostor pro trávení volného času, respektive
volnočasových aktivit.

B.5.B. Nakládání s odpady
Pro řešenéúzemíje vyhrazeno místo v bezprostřední btízkosti okružníkřižovatky P19,
které by mohto sloužit jako centrátní místo pro sběr tříděného odpadu. Zhotovitel
navrhuje použítpodzemní sběrné kontejnery, které jsou už v centru města využívány.
Pozĺtivem je nejen vyššíkapacita sběrných nádob, ale i estetická hodnota. Tento způsob
třídění odpadu velmi dobře doptňuje městský mobitiář, který bude v rámci veřejných
prostranství použit.
B.

5.c. Městský mobiliář

V řešeném územíbude nezbytné řešit osazení veřejného osvětlení, v ktidových zónách
tavičky, stojany na ko[a, odpadkové koše, popetníky, atp. Zhotovitel doporučuje zvolit
mobitiář dodávaný českým výrobcem, ve vysoké kvatitě zajišťujícídlouhou žĺvotnost s co

nejsnazší údržbou.Konkrétnívýběr městského mobitiáře by mět být předmětem datších
stupňů projektové přípravy ve vazbě na konkrétnínávrh veřejných prostranství.
záktadní ro^łaze uvažuje zhotovitel
výrobky např. společnosti mmcité
(www.mmcite.cz)

V
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Zpracovala: lng. arch. Ĺuzana Pražáková, dne 8. června 2017
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