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A. ÚVOD 

Územní studie Lipová-lázně – plochy Z711, Z72 a Z73 (dále jen územní studie) je zpracována 
na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem – Obcí Lipová-lázně a zhotovitelem – Urba-
nistickým střediskem Ostrava, s.r.o., dne 7. 7. 2021. Pořizovatelem územní studie je Městský úřad 
Jeseník, odbor stavebního úřadu a územního plánování. Podkladem pro zpracování územní studie je 
Zadání územní studie Lipová-lázně – plochy Z711, Z72 a Z73, zpracované pořizovatelem. 

Účelem zpracování územní studie je stanovení koncepce budoucí výstavby rodinných domů 
včetně související dopravní a technické infrastruktury v zastavitelných plochách bydlení v rodinných 
domech – venkovských BV Z71 a Z73 a v zastavitelné ploše veřejných prostranství PV Z72, spočívající 
v definování základních prostorových a kapacitních limitů a regulací a stanovení způsobu napojení 
na dopravní a technickou infrastrukturu. Po vložení dat o územní studii do evidence územně pláno-
vací činnosti bude územní studie sloužit jako podklad pro rozhodování v území.  

Cílem zpracování územní studie je dosáhnout efektivního využití řešené plochy k plnění její funk-
ce, tedy bydlení v rodinných domech, pro zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech – ven-
kovské BV Z71 a Z73, vymezené v Územním plánu Lipová-lázně. Předmětem územní studie je návrh 
parcelace, stanovení podmínek regulace výstavby, návrh dopravní obsluhy jednotlivých stavebních 
pozemků, návrh napojení na technickou infrastrukturu a vymezení veřejných prostranství. 

Územní studie je zpracována v souladu s § 30, odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jejím obsahem je: 
- vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
- řešení dopravní obsluhy území, napojení na stávající komunikační síť 
- vymezení ploch veřejných prostranství pro vedení komunikací 
- orientační rozdělení ploch určených pro obytnou výstavbu na jednotlivé stavební parcely 
- řešení technické infrastruktury a napojení na stávající sítě 
- stanovení podmínek prostorového uspořádání území a architektonického řešení staveb. 

Návrh řešení územní studie byl v průběhu zpracování konzultován na pracovní schůzce se zá-
stupci Obce Lipová-lázně a zástupci pořizovatele, konané v Lipové-lázních dne 13. 10. 2021. Rozpra-
cován byl ve třech variantách, které se lišily zejména návrhem řešení dopravní obsluhy. Na pracovní 
schůzce byla vybrána výsledná varianta, která byla následně dopracována k projednání se zastupi-
telstvem obce, s vlastníky dotčených pozemků, s vlastníky a správci inženýrských sítí a s dotčenými 
orgány. 

Pro zpracování územní studie byly použity následující podklady: 
- Územní plán Lipová-lázně, vydaný Zastupitelstvem obce Lipová-lázně dne 29. 9. 2014 formou 

opatření obecné povahy s nabytím účinnosti dne 17. 10. 2014, ve znění Změny č. 1, vydané Za-
stupitelstvem obce Lipová-lázně dne 18. 12. 2018 formou opatření obecné povahy s nabytím 
účinnosti dne 1. 3. 2019; 

- Zadání územní studie Lipová-lázně – plochy Z71, Z72 a Z73, zpracované pořizovatelem v dubnu 
2021; 

- Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník – Aktuali-
zace č. 4 (Městský úřad Jeseník, prosinec 2016); 

- Aktuální katastrální mapa, převzatá z Katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřického 
a katastrálního (www.cuzk.cz) – září 2021.  

B. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešeným územím územní studie jsou zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech – venkov-
ské BV Z71 a Z73 a zastavitelná plocha veřejných prostranství PV Z72, vymezené v Územním plánu 
Lipová-lázně v platném znění. Řešené území zahrnuje pozemky nebo části pozemků parc. č. 2279/5, 
2279/27, 2329, 2330/1, 2331/1, 2331/2, 2331/3, 2331/7, 2331/9, 2331/13, 2331/35 a 2331/36 
v k. ú. Dolní Lipová, a má výměru 2,063 ha.  

 
Výřez z Koordinačního výkresu Územního plánu Lipová-lázně, ve znění Změny č. 1 

 Řešená lokalita se nachází v přibližné nadmořské výšce 488,50 – 502,50 m n. m., nejnižším bo-
dem je jihozápadní cíp zastavitelné plochy BV Z73. 
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Výřez z ortofotomapy 

V následující tabulce je uveden výčet pozemků, nacházejících se v řešené ploše, včetně jejich 
výměry, druhu pozemku, způsobu využití a vlastníka. Údaje o vlastnickém právu, druhu a výměře 
pozemků jsou převzaty z Katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
(www.cuzk.cz) – září 2021.  

 

 

 

 

 

 

Přehled majetkoprávních vztahů v řešeném území, základní údaje o dotčených pozemcích 

vlastník, adresa parcelní   
číslo 

výměra        
pozemku v m2 

*) 

druh pozemku,         
způsob využití 

Obec Lipová-lázně, č.p. 396, 790061 Lipová-lázně 2279/5 103/103 
vodní plocha,             

koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené

Adlová Lenka, č.p. 683, 79061 Lipová-lázně 2279/27 88/38 
vodní plocha,             

koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené

Obec Lipová-lázně, č.p. 396, 790061 Lipová-lázně 2329 2759/90 ostatní plocha, neplodná 
půda 

Obec Lipová-lázně, č.p. 396, 790061 Lipová-lázně 2330/1 3768/1081 ostatní plocha, ostatní 
komunikace 

Obec Lipová-lázně, č.p. 396, 790061 Lipová-lázně 2331/1 1272/1016 trvalý travní porost 
Obec Lipová-lázně, č.p. 396, 790061 Lipová-lázně 2331/2 906/906 trvalý travní porost 
Obec Lipová-lázně, č.p. 396, 790061 Lipová-lázně 2331/3 8966/8966 trvalý travní porost 
Obec Lipová-lázně, č.p. 396, 790061 Lipová-lázně 2331/7 3040/3040 trvalý travní porost 
Obec Lipová-lázně, č.p. 396, 790061 Lipová-lázně 2331/9 230/230 trvalý travní porost 
Obec Lipová-lázně, č.p. 396, 790061 Lipová-lázně 2331/13 140/140 trvalý travní porost 
Berger Jindřich, č.p. 510, 79061 Lipová-lázně 2331/35 2522/2522 trvalý travní porost 
Látalová Miroslava, č.p. 539, 79061 Lipová-lázně 2331/36 2500/2500 trvalý travní porost 

*) celková výměra/výměra v řešené ploše 

Grafické znázornění vlastnických vztahů je obsahem výkresu č. 2. Výkres majetkoprávních vzta-
hů. 

 

 

C. ŠIRŠÍ VZTAHY 

Řešená plocha je situována v k.ú. Dolní Lipová, na severovýchodním okraji zastavěné části obce, 
v lokalitě Kolonka; jde o pozemky zemědělské půdy, navazující na stávající zástavbu.   

Na jihu a jihozápadě navazuje řešená plocha na stávající obytnou zástavbu, ze všech ostatních 
stran je obklopena zemědělskými pozemky; jihovýchodně navazuje na řešenou plochu zastavitelná 
plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV Z74. Na západní straně je řešená plocha lemo-
vána vodním tokem Kolonka – levobřežním přítokem Staříče a dále koridorem, vymezeným pro pře-
ložku silnice I/60 Jižní částí řešené plochy prochází vedení VN 73 – 78, podél jihovýchodní hranice 
prochází vedení VN 73 – přípojka k distribuční trafostanici DTS 129 Kolonka. Dopravní přístup 
do řešené plochy je v současné době zajištěn od jihozápadu, prostřednictvím stávající místní komu-
nikace. 
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Řešené území na výřezu z leteckého snímku 

 

 

D. SOUČASNÝ STAV VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Řešená plocha určená k zástavbě má přibližně obdélníkový tvar; terén je svažitý, klesá k jižnímu 
okraji plochy. Tvoří ji převážně zemědělské pozemky – trvalé travní porosty, převážně v V. třídě 
ochrany, severozápadní část řešené plochy je zařazena mezi půdy ve IV. třídě ochrany; pozemky 
jsou odvodněné.  

 

Využití řešené plochy je omezeno zejména trasou vzdušného vedení vysokého napětí (VN) č. 73 
– 78, které prochází jižní částí řešené plochy. 

 

 
Pohled na řešenou plochu od jihozápadu 

 
Pohled na příjezdovou komunikaci k řešené ploše 
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E. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Limity využití území omezují změny v území z důvodů ochrany veřejných zájmů; vyplývají 
z právních předpisů nebo jsou stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, příp. vyplývají 
z vlastností území.    

Limity využití území pro řešenou plochu jsou: 

- vzdušné vedení VN 73 – 78 a odbočka vedení VN 73, jejichž ochranná pásma podle §46, odst. (3), 
zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, tvoří souvislý 
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenos-
ti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u napětí 
nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace 7 m (10 m pro zařízení postavená 
do 31. 12. 1994) 

- vzdušné vedení NN zásobující elektrickou energií sousední nemovitosti (vzdušné vedení NN nemá 
stanoveno ochranné pásmo) 

- provozní pásmo pro údržbu vodních toků – podél bezejmenného levobřežního přítoku Staříče. 

 

 

F. VAZBA NA ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVÁ-LÁZNĚ 

Plocha řešená územní studií zahrnuje zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech – venkov-
ské BV Z71 (Kolonka I.) a Z73 (Kolonka II.) a zastavitelnou plochu veřejných prostranství PV Z72 
(Místní komunikace Kolonka). 

Pro plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV stanoví územní plán následující podmínky 
pro využití: 

PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ BV 

Hlavní využití: 
- stavby rodinných domů 
Přípustné využití:  
-     stavby bytových domů 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- stavby a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, pro sociální služby,                         

pro zdravotní služby, pro kulturu a církve, pro veřejnou správu, pro obchodní prodej,                  
pro tělovýchovu a sport, pro ubytování, pro stravování a pro nevýrobní služby                                     

- stavby pro drobnou nerušící výrobu a pro nerušící výrobní služby 
- stavby pro technické služby obce  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zastávky hromadné dopravy, chodníky,                    

cyklostezky, veřejná zeleň, apod. 
- stavby garáží a přístřešků pro odstavení vozidel (pouze jako staveb doplňkových ke stavbě hlavní)
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury – místní a účelové komunikace, odstavné, parkovací         

a manipulační plochy   
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury 
- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné               

na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
Podmíněně přípustné využití: 
- realizace staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci nebo pro občanské vybavení pro vzdělávání 

a výchovu, pro sociální služby a pro zdravotní služby na plochách č. Z8, Z18, Z20, Z22,  Z49, Z50, 
Z54, Z69, Z75, Z79 a P10 je přípustná pouze při prokázání nepřekročení maximální přípustné           
hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech 

- přestavba stávajícího výrobního objektu na stavbu pro bydlení v ploše přestavby č. P11                    
je podmíněna zpracováním studie posouzení vlivů budoucího provozu dopravy na přeložce silnice 
I/60, která prokáže, že nebudou překročeny hygienické limity 

Nepřípustné využití: 
-     zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat 
- stavby a zařízení pro výrobu a skladování, zemědělské stavby a zařízení, stavby a zařízení                 

pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů  
- stavby a zařízení pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením  
- stavby a zařízení pro sběr druhotných surovin   
- stavby čerpacích stanic pohonných hmot, myček, autobazarů, autoservisů a pneuservisů 
- a ostatní stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním a přípustným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. podlažnost 2 NP a obytné podkroví  
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – pro stavby v zastavěném území max. 0,40, pro zastavitelné 

plochy a plochy přestavby max. 0,20 – 0,40 dle konkrétní lokality 

Územní studie navrhuje využití řešené plochy v souladu s výše uvedenými podmínkami, avšak 
s dílčím upřesněním a vymezuje pozemky pro stavby rodinných domů, pozemky veřejných prostran-
ství pro stavby komunikací a pozemky doprovodné zeleně vodního toku (pozemky zeleně přírodního 
charakteru).  

Podmínky využití pozemků pro stavby rodinných domů jsou územní studií upřesněny v tom 
smyslu, že přípustné jsou pouze stavby rodinných domů, včetně staveb a zařízení, nezbytných 
k bezpečnému užívání pozemků, bezprostředně související s bydlením a podmiňující bydlení – např. 
garáže, hospodářské budovy, skleníky, bazény, apod.; nepřipouští se stavby rodinné rekreace ani 
občanského vybavení včetně ubytovacích zařízení, jakými jsou např. penziony, ubytovací apartmá-
ny, atd. Stejně tak jsou územní studií upřesněny podmínky prostorového uspořádání – maximální 
podlažnost pro řešenou plochu je stanovena na 1 NP a obytné podkroví, koeficient zastavění po-
zemku je ponechán v souladu s územním plánem v hodnotě 0,40. Podrobněji jsou podmínky prosto-
rového uspořádání území a architektonického řešení staveb definovány v kap. J. Podmínky prosto-
rového uspořádání území a architektonického řešení staveb.  
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G. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Návrh urbanistické koncepce člení řešenou plochu do jednotlivých pozemků s rozdílným způso-
bem využití – vymezuje pozemky pro výstavbu rodinných domů s členěním na jednotlivé stavební 
pozemky, pozemky veřejných prostranství pro zajištění dopravní obsluhy (pozemky pro výstavbu 
pozemních komunikací) a pozemky zeleně přírodního charakteru – doprovodnou zeleň vodního toku 
(Kolonka, levobřežní přítok Staříče). Navrhuje rovněž řešení technické infrastruktury. Navržená ur-
banistická koncepce je vedena snahou o co nejekonomičtější využití řešené plochy; zároveň jsou 
respektovány vlastnické vztahy v území. 

Návrh členění řešené plochy na jednotlivé stavební pozemky respektuje strukturu a charakter 
navazující stávající obytné zástavby, systém dopravní obsluhy řešené plochy navazuje na stávající 
komunikace a respektuje návrh platného Územního plánu Lipová-lázně. V řešené ploše je vymezeno 
15 stavebních pozemků, označených č. 1 – 15 (pozemky pro výstavbu rodinných domů). Vymezené 
stavební pozemky mají rozlohu od cca 940 m2 po cca 1 260 m2, v průměru kolem 1050 m2, což od-
povídá zejména současným trendům a požadavkům na výměru pozemků pro stavby rodinných do-
mů; minimální výměra stavebního pozemku je územní studií stanovena na 800 m2. Navržená kapaci-
ta řešené plochy je tedy 15 rodinných domů; pro bilance nároků na zdroje a sítě technické in-
frastruktury se uvažuje se třemi obyvateli na jeden rodinný dům. Navržená parcelace respektuje 
vlastnické vztahy v území a stávající hranice pozemků.  

Přehled vymezených stavebních pozemků  
Pořadové číslo  

stavebního pozemku 
Výměra stavebního pozemku v m2 Výměra zastavitelné části  pozemku dle 

koeficientu zastavění pozemku 0,4 
1 1261 504 
2 1261 504 
3 1243 497 
4 1233 493 
5 996 399 
6 1015 406 
7 1015 406 
8 996 394 
9 993 397 

10 990 396 
11 989 396 
12 957 383 
13 950 380 
14 942 377 
15 958 383 

Součástí návrhu urbanistické koncepce není vymezení pozemků veřejných prostranství – veřejné 
zeleně. Tyto pozemky se vymezují v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno, že pro 
každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obyt-
né se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře 
nejméně 1000 m2, přičemž do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. Výměra zastavi-
telných ploch BV Z71 a Z73 je dohromady pouze 1,708 ha, pozemky veřejných prostranství – veřejné 
zeleně není tedy nutno vymezovat. 

H.  KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu, základní koncepce dopravního řešení 
ve vazbě na Územní plán Lipová-lázně 

Současný dopravní přístup do řešené plochy je zajištěn ze západní strany z místní komunikace, 
která je vedena podél vodního toku Kolonka a účelových komunikací, vedených podél hranice řeše-
né lokality a přes její severovýchodní okraj. 

Místní komunikace, vedená podél toku Kolonky, je jednopruhová s nehomogenní šířkou vozovky 
(od cca 3,0 po cca 3,5 m). Je opatřena asfaltobetonovým povrchem v dobré kvalitě. Zapojena je 
do silnice III/45319 a po cca 100 m od zaústění kříží regionální železniční trať č. 292 (ten je chráněn 
výstražným křížem a dopravní značkou P6 „Stop, dej přednost v jízdě“). Komunikace se od přejezdu 
stáčí přímo k vodnímu toku Kolonka, odkud je vedena k hranici současné zástavby. Ukončena je im-
provizovaným obratištěm pro osobní vozidla. Tuto místní komunikaci lze zařadit mezi obslužné ko-
munikace funkční skupiny C (místní komunikace III. třídy), provoz na této komunikaci je také ome-
zen pro nákladní vozidla maximální délky 12 m (dopravní značkou B17 „Zákaz vjezdu vozidel nebo 
souprav, jejich délka přesahuje vyznačenou mez“). 

Současná účelová komunikace (jde o polní cestu, vedenou po pozemku parc. č. 2330/1, k.ú. Dol-
ní Lipová) je vedena od železničního přejezdu, kde je zapojena do výše uvedené místní komunikace, 
severovýchodně. Její uspořádání je jednopruhové s šířkou cca 2,5 – 3 m, povrch je ze štěrkodrti 
(provozně zpevněné). Tato polní cesta je opatřena zákazovou značkou B11 „Zákaz vjezdu všech mo-
torových vozidel“ s dodatkovou tabulkou umožňující vjezd dopravní obsluze. Komunikace je využí-
vána sezónně pro dopravní obsluhu přilehlých polních a lesních pozemků. Při východní hranici loka-
lity se z této komunikace odpojuje lesní cesta (neevidovaná, zpevněná betonovými panelovými díl-
ci), která prochází severovýchodním okrajem řešené lokality k vodnímu toku Kolonka. 

Pro cyklistickou a pěší dopravu jsou využívány všechny přístupové komunikace (chodníky nejsou 
na jejich trasách vybudovány). 

Kvalitu dopravní obsluhy řešeného území hromadnou dopravou lze hodnotit jako velmi nízkou. 
Nejbližší autobusová zastávka se nachází na silnici III/45319 (Lipová-lázně, rest. Selská světnička), 
a to ve vzdálenosti cca 350 m od okraje řešené plochy (po místní komunikace, zastávka je situována 
v bezprostřední blízkosti křižovatky se silnicí III/45319). Dopravní obsluhu zajišťuje rovněž železniční 
zastávka Lipová-lázně, zastávka, která se nachází v blízkosti železničního přejezdu. Počty autobuso-
vých a vlakových spojení jsou však nízké. 

Koncepce dopravního řešení tedy vychází především ze stávajícího stavu dopravní infrastruktury 
v území a pro dopravní obsluhu navrhuje využití stávajících komunikací, ze kterých bude řešena do-
pravní obsluha vnitřní. Stávajícími komunikacemi se rozumí místní komunikace vedená podél vodní-
ho toku Kolonka a současná účelová komunikace navazující na výše uvedenou místní komunikaci 
u železničního přejezdu. Odbočku z této účelové komunikace (panelová lesní cesta) je navrženo zru-
šit a zapojit ji do nových komunikací, řešených v rámci lokality. Toto řešení odpovídá i platnému 
územnímu plánu, který pro dopravní obsluhu lokality vymezuje zastavitelnou plochu PV Z72, v jejímž 
rámci jsou navrženy nové obslužné komunikace a přestavba účelové komunikace na místní komuni-
kaci. Problematickým místem dopravního návrhu je současné zapojení účelové komunikace do 
místní komunikace, které je v rámci studie doporučeno upravit. 
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Provoz chodců a cyklistů je navrženo řešit jako smíšený, a to v souladu s ustanovením ČSN 
73 6110 (Projektování místních komunikací), kde komunikace bez samostatných (zvýšených) chod-
níků je přípustné zřizovat při intenzitě < 500 vozidel/24 h v obou směrech. 

 

Návrh dopravní obsluhy řešeného území, vnitřní komunikační síť a její technické řešení 

Pro dopravní obsluhu řešené plochy je navrženo využívat místní komunikaci, vedenou podél 
vodního toku Kolonka a účelovou komunikaci, vedenou podél východního okraje řešené plochy. 
Na tyto komunikace budou navazovat navržené komunikace „A“ a „B“. Komunikace „C“ a „D“ jsou 
navrženy jako přestavba stávající polní cesty. Tyto komunikace vytvoří pravidelný systém dopravní 
obsluhy s obvodovými komunikacemi (komunikace „A“ a „C“), umožňujícími obsluhu přilehlých ze-
mědělských pozemků a vodního toku, a spojovací komunikací, vedenou napříč lokalitou (komunika-
ce „B“). 

Stávající úsek místní komunikace, vedený podél toku Kolonka, je v rámci územní studie uvažován 
jako stabilizovaný. Jeho jednopruhové uspořádání je považováno za vyhovující. Ačkoliv nejsou na její 
trase vybudovány výhybny, vyhýbání vozidel je zajištěno v rámci samostatných sjezdů ze sousedních 
staveb a pozemků, případně přidružených ploch (například plocha pro umístění kontejnerů u želez-
ničního přejezdu). To je v odůvodněných případech a ve stísněných podmínkách, které lze 
s ohledem na blízkost vodního toku v lokalitě uvažovat, dle příslušné ČSN 73 6110 považováno 
za možné řešení.  

Vnitřní dopravní obsluhu řešeného území je navrženo řešit prostřednictvím nových komunikací, 
které jsou pracovně označeny jako komunikace „A“ až „D“. Ty tvoří vzájemně propojený přibližně 
pravoúhlý systém, odpovídající tvaru řešené plochy a umožňující její optimální využití pro umístění 
pozemků pro rodinné domy.  

Komunikace „A“ navazuje na současný uslepený (s provizorním obratištěm pro osobní vozidla) 
úsek místní komunikace, vedený podél vodního toku Kolonka. Je řešena jako jednopruhová obou-
směrná s typem příčného uspořádání MO1 8/4,5/30, které je charakterizováno prostorem místní 
komunikace v šířce 8 m (na něj navazuje manipulační prostor podél vodního toku), šířkou vozovky 
3,0 m a vodícími proužky v šířce 2 x 0,5 m (tyto vodící proužky budou sloužit i pro provoz chodců). 
Bezpečnostní odstupy jsou uvažovány v šířce 2 x 0,25 m. Délka komunikace „A“ je cca 204 m a je 
ukončena úvraťovým obratištěm pro lehká nákladní vozidla (např. vozidla pro svoz odpadu). 
Na uslepený úsek komunikace „A“ pak navazuje přeložka lesní cesty, která je v současném stavu 
veden severovýchodní částí řešené lokality. Ta je řešena v jednoduchém jednopruhovém uspořádání 
s šířkou vozovky 3 m a krajnicemi. Její zpevnění lze uvažovat také jako provozní, kdy se zajistí pouze 
nezbytná únosnost pro lesní dopravu (provozním zpevněním nevzniká vozovka). 

Komunikace „B“ představuje spojnici mezi navrženými komunikacemi „A“ a „C“. Navržena je po-
dél vedení VN, s hranou komunikace ve vzdálenosti cca 2 m od krajního vodiče. Její šířkové uspořá-
dání odpovídá uspořádání komunikace A, prostor místní komunikace však není homogenní a respek-
tuje hranici pozemku parc. č. 2331/36 (k.ú. Dolní Lipová). Délka komunikace „B“ je cca 100 m. 

Komunikace „C“ představuje komplexní přestavbu stávající polní cesty na místní jednopruhovou 
obousměrnou komunikaci s typem šířkového uspořádání MO1 8/4,5/30 (viz komunikace „A“ a „B“). 
Vedena je v trase stávající polní cesty a je ukončena na hranici řešené lokality (na slepý úsek bude 
navazovat stávající polní cesta). Délka komunikace „C“ je cca 116 m. 

Komunikace „D“ představuje komplexní přestavbu stávající polní cesty na místní dvoupruhovou 
komunikaci s typem šířkového uspořádání MO2 10/6/30 (MO2 12/6/30 dle prostorových možností 
pro vedení sítí technické infrastruktury). Přestavba je navržena od železničního přejezdu, včetně 
úpravy zapojení místní komunikace, vedené podél toku Kolonka. K úpravě je rovněž navržen i želez-
niční přejezd. Celková délka komunikace „D“ je přibližně cca 291 m. Upravit by také bylo nutno cca 
28 m stávající komunikace vedené podél toku Kolonka. 

Předpokládá se, že komunikace „A“ bude realizována v I. etapě výstavby. Následně by byla reali-
zována komunikace „B“. Přestavby polních cest (komunikace „C“ a „D“) pak budou řešeny také 
v souvislosti s možnou výstavbou na zastavitelných plochách BV Z74 a Z75, u nichž platný územní 
plán předpokládá dopravní obsluhu z těchto komunikací (proto je komunikace „D“ řešena ve dvou-
pruhovém šířkovém uspořádání). Po dobudování komunikací „C“ a „D“ lze předpokládat, že hlavní 
dopravní obsluha řešené lokality bude vedena z tohoto směru. 

Dopravní řešení této územní studie přiměřeně respektuje platný územní plán. Trasy navržených 
komunikací nejsou v některých umístěny případech přímo umístěny ve vymezených zastavitelných 
plochách PV Z72, ale zasahují do navazujících zastavitelných ploch BV Z71 a Z73. V případech, kdy 
vymezený pozemek rodinného domu zasahuje do zastavitelné plochy PV Z72 (okrajově se to týká 
vymezených pozemků č. 3, 7, 12 a 13), je možnost výstavby omezena regulačními prvky (uliční 
a stavební čarou). 

 Z hlediska urbanisticko-dopravního půjde o místní komunikace funkční skupiny C – obslužné dle 
ČSN 73 6110, doporučeno je zřízení tzv. zóny 30 ve smyslu technických podmínek TP 218 Navrhová-
ní zón 30 (schváleny Ministerstvem dopravy pod č.j. 42/2010-120-STSP/1 s účinností od 15. 1. 2010). 
V tomto případě je vhodné vjezd do takové zóny opatřit dopravně-zklidňujícím opatřením 
(např. dlouhý zpomalovací práh).  Řešená lokalita je uvažována jako lokalita s předností zprava. Pro 
toto uspořádání jsou v grafické části této studie vyznačena rozhledová pole budoucích křižovatek 
studie (viz výkres 5. Výkres dopravní infrastruktury), a to pro vozidla skupiny 2 (předpokládá se pro-
voz vozidel pro odvoz odpadu). Strany rozhledových trojúhelníků jsou stanoveny podle ČSN 73 6102 
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích pro dovolenou rychlost 30 km/h. 
V rozhledových polích nesmí být umístěny žádné překážky ve smyslu výše uvedené normy, čemuž je 
přizpůsobeno i vymezení uličních čar (vymezující např. linii oplocení). 

Zatřídění komunikací do funkční skupiny D1 – místních nemotoristických komunikací s režimem 
obytné zóny sice není územní studií přímo navrhováno, je však možné s tímto návrhem uvažovat v 
podrobnější projektové dokumentaci. Detailní návrh obytné zóny se totiž dle doporučení Technic-
kých podmínek 103 Navrhování obytných a pěších zón, schválených Ministerstvem dopravy č. j. 
1002/08-91 O-IPK/l v r. 2008, provádí na základě podkladů investora a ve spolupráci s pracovníky 
místní i státní správy, a to v zájmu řešení širší oblasti i jednotlivých detailů. Návrh jednotlivých prvků 
v obytné zóně by tak musel být rozpracován nad rámec rozlišení územní studie. Jde např. o realizaci 
zvýšených prahů na vjezdech, estetické úpravy prostoru místních komunikací, včetně jejich de-
tailnějšího materiálového řešení, situování parkovacích stání apod.  

Polohy jednotlivých sjezdů k vymezeným stavebním pozemkům nejsou územní studií řešeny, 
předpokládá se však jejich realizace přes snížené obruby a chodníkové přejezdy. Poloměry nároží 
většiny navržených vnitřních křižovatek jsou stanoveny pro vozidla typu malý a střední nákladní au-
tomobil a obvykle činí 7 m, výjimečně 5 m (v místě, kde se pohyb nákladních vozidel nepředpoklá-
dá). Průjezd zvolených směrodatných vozidel byl předběžně ověřen dle příslušných technických 
podmínek (TP 171). 
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Parkování a odstavování vozidel v řešeném území 

Odstavování a parkování osobních vozidel bude zajištěno na vlastních pozemcích mimo uliční 
prostor (v souladu s §20, odst. 5, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů). Parkování vozidel návštěvníků je navrženo tamtéž, nové par-
kovací plochy nebyly požadovány. 

 

Pěší a cyklistická doprava v řešeném území 

V řešeném území bude chodcům a motorovým vozidlům sloužit hlavní dopravní prostor. Provoz 
chodců v řešeném území je tedy řešen na principu tzv. smíšeného provozu. Toto opatření je 
v souladu s platnou ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, která připouští upustit od zřizo-
vání samostatných chodníků na komunikacích s intenzitou motorových vozidel < 500/24 h v obou 
směrech a s převážně obytnou zástavbou. Pro cyklisty nejsou územní studií navržena žádná opatře-
ní. Předpokládá se, že cyklisté budou rovněž využívat společný prostor s motorovými vozidly a chod-
ci. 

 

Ostatní druhy dopravy 

Pro potřeby územní studie se za ostatní druhy dopravy považuje především veřejná hromadná 
doprava. Nejbližší autobusová zastávka se nachází na silnici III/45319 (Lipová-lázně, rest. Selská 
světnička), a to ve vzdálenosti cca 350 m od okraje řešené plochy (po místní komunikace, zastávka 
je situována v bezprostřední blízkosti křižovatky se silnicí III/45319). Dopravní obsluhu zajišťuje rov-
něž železniční zastávka Lipová-lázně, zastávka, která se nachází v blízkosti železničního přejezdu. 
Počty autobusových a vlakových spojení jsou však nízké. Se zavedením hromadné dopravy do této 
části Horní Lhoty se neuvažuje, opatření ke zlepšení dostupnosti hromadné dopravy tak nejsou 
územní studií navrhována. 

 

Základní bilance dopravní infrastruktury 

Základní bilance dopravní infrastruktury zahrnují délky navržených komunikací, jejich plošné vý-
měry, celkové výměry prostoru komunikací podél komunikací.  

Délky navržených komunikací, plošné výměry vozovek, zeleně a komunikačních prostorů: 

označení v územní studii délka (m), včetně komunikací 
mimo řešené území 

plocha vozovky (m2), včetně            
komunikací mimo řešené území 

komunikace „A“ 204 822 
komunikace „B“ 100 427 
komunikace „C“ 116 558 
komunikace „D“ 291 1 697 

lesní cesta 26 78 
celkem 737 3 582 

Rovněž byl proveden odhad dopravního zatížení generovaného navrženou zástavbou, a to dle 
zásad technických podmínek Metody prognózy intenzit generované dopravy. Základní předpoklady 
pro výpočet generované dopravy jsou, že jde o plochu bydlení individuálního charakteru, kde je vy-
mezeno celkem 15 pozemků pro rodinné domy (s obydleností 3 obyvatel na 1 rodinný dům). 

Podrobnější postup výpočtu objemu generované dopravy je uveden v následujícím textu. 

Výpočet generované dopravy v řešeném území 
Kategorie území, úroveň dokumentace 
1 Území vymezené danou funkcí B – území obytná 
2 Typ zástavby B1 – individuální obytná zástavba 
3 Úroveň dokumentace Územní studie 
Výpočet výchozího ukazatele území U 
4 Výměra území S ha - 

5 Počet rodinných domů RD počet 
RD 15 

 Průměrný počet obyvatel na jeden rodinný 
dům OB počet 

obyvatel 3 

6 Výchozí ukazatel území U obyvatel 45 
7 1 výchozí ukazatel území 1 U obyvatel 45 
Přímý výpočet intenzity IAD 
  dolní mez horní mez 

8 Koeficient intenzity IAD na jednotku                 
ukazatele U kiad voz 1,8 2,9 

9 Koeficient vlivu kvality obsluhy MHD                 
na intenzitu IAD kMHD - 1 1,2 

10 Intenzita dopravy I voz/den 81 157 

11 Vliv urbanistických podmínek (popis) 

Jde o lokalitu v rámci sídla, předpokládá se  
až dominantní podíl IAD (až 70 %), obvyklá   
hybnost obyvatel (Kiad) se očekává v hodnotě cca 
2,2 cesty/obyvatele os. vozidlem, je uvažována nižší 
kvalita dopravní obsluhy MHD (nízká frekvence spo-
jů) a dobrá dostupnost pro pěší a cyklisty. Rovněž se 
předpokládá nižší obydlenost domů (průměr 
v Lipové-lázních je cca 2,1 obyvatelé/byt)  

12 Intenzita dopravy po úpravě vlivem                
urbanistických podmínek (po zaokrouhlení) I voz/den 100 

13 Vliv sdílené dopravy neuplatní se 
14 Intenzita dopravy na vjezdu I voz/den 100 
15 Vliv přetažené dopravy neuplatní se 

16 Nárůst intenzity dopravy na okolních               
komunikacích I voz/den 100 

Přínos lokality z hlediska intenzit dopravy je odhadnut na cca 100 os. voz/24 hod v jednom smě-
ru, v obou směrech pak 200 voz/24 hod. Denní variace dopravy jsou dle následující tabulky. Ve špič-
kové hodině mezi 17 – 18 hodinou se očekává průjezd cca 15 voz/h v obou směrech (9 vozidel 
na vjezdu do lokality a cca 6 na výjezdu). 

Denní variace dopravy z řešené lokality 

čas 0-
1 

1-
2 

2-
3 

3-
4 

4-
5 

5-
6 

6-
7 

7-
8 

8-
9 

9-
10 

10-
11 

11-
12 

12-
13 

13-
14 

14-
15 

15-
16 

16-
17 

17-
18 

18-
19 

19-
20 

20-
21 

21-
22 

22-
23 

23-
24 

vjezd 1,0 0,6 0,4 0,4 0,7 1,4 2,2 3,0 3,7 4,4 4,9 5,2 5,4 5,7 6,2 7,0 7,9 8,5 8,4 7,5 6,1 4,5 3,1 1,8 
výjezd 0,9 0,8 0,8 1,1 2,1 3,9 5,8 6,9 6,8 6,1 5,4 4,9 5,0 5,3 5,8 6,2 6,3 6,1 5,6 4,7 3,7 2,8 1,9 1,2 
vjezd 1 1 0 0 1 1 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 9 8 8 6 5 3 2 
výjezd 1 1 1 1 2 4 6 7 7 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 4 3 2 1 
celkem 2 1 1 2 3 5 8 10 11 11 10 10 10 11 12 13 14 15 14 12 10 7 5 3 
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Současné dopravní zatížení místní komunikace, vedené podél vodního toku Kolonka, je cca 210 
voz/24 hod v obou směrech. Celkové dopravní zatížení tak nepřesahuje 500 voz/24 h, které je orien-
tačně doporučeno jako limitní pro výstavbu chodníků. Chodníky podél nových komunikací pro do-
pravní obsluhu (komunikace „A“, „B“ a „C“) tedy nejsou navrhovány. V případě komunikace „D“ je 
nutno jejich výstavbu zvážit, a to v souvislosti s možnou realizací rodinných domů v zastavitelných 
plochách BV Z74 a Z75 (zde je potenciál pro realizaci cca 25 – 30 rodinných domů). 

 

Ostatní doprovodné stavby 

Problematickým prvkem dopravní obsluhy řešených zastavitelných ploch BV Z71 a Z73 a přede-
vším navazujících ploch BV Z74 a Z75 je realizace navržené přestavby polní cesty (komunikace „D“ 
v rámci této studie). Její výstavba není v počátečních fázích zastavování řešených lokalit Z71 a Z73 
bezpodmínečně nutná. Úzce však souvisí s budoucím využitím zastavitelných ploch BV Z74 a Z75 
(pro cca 25 – 30 rodinných domů), kdy se dá předpokládat, že z této komunikace bude realizována 
podstatná část dopravní obsluhy.  

Tato studie doporučuje přestavbu současné polní cesty realizovat ve dvoupruhovém šířkovém 
uspořádání s typem MO2 10/6/30, případně MO2 12/6/30 (bude řešeno v souvislosti s přeložkou 
vzdušného vedení VN). Vzhledem k tomu, že je předpokládaná jako budoucí páteřní komunikace (s 
uvažovanou obsluhou zastavitelných ploch BV Z74 a Z75), je doporučeno upravit i místo zapojení 
místní komunikace, vedené podél toku Kolonka. Navrženo je vyhnutí stávající trasy místní komuni-
kace a v místě zapojení do komunikace „D“ rozšíření na celkových 5,5 m umožňující současné vyjíž-
dění a odbočení vozidel. Vzhledem k současným stísněným poměrům bude pravděpodobně nutný 
zásah do pozemku parc. č. 1168 (k.ú. Dolní Lipová; vlastníci SJM Koutný Luboš a Koutná Anna), a to 
v rozsahu cca 190 m2. Rovněž je nutno uvažovat s přeložením stávajícího vedení VN (odbočky 
k distribuční trafostanici (DTS 0129 Lipová – Kolonka) v současné délce cca 280 m do zemního kabe-
lu, vedeného podél komunikace „D“.  

Za problematické lze také považovat umístění budoucí křižovatky. Tu není možno z důvodu 
územně - technických umístit dále než 10 m od nebezpečného pásma přejezdu. Křižovatku bude 
nutno opatřit buď dopravní značkou P6 a „Stůj, dej přednost v jízdě!“, případně dopravně inženýr-
ským opatřením zamezit vyjíždění vozidel ve směru k přejezdu nebo opatřit světelně signalizačním 
zařízením. V rámci dopravního řešení byly pro nové uspořádání křižovatky ověřeny rozhledové troj-
úhelníky, které byly stanoveny pro rychlost 30 km/h s osazení dopravní značky P6 (Stůj, dej přednost 
v jízdě) na vedlejší komunikaci (jde o současnou místní komunikaci vedenou podél Kolonky). Roz-
hledová pole jsou vymezena pro vozidla skupiny 2 a mají strany délky 35 m vlevo a 45 m vpravo. 
Vrchol rozhledového trojúhelníku je umístěn ve vzdálenosti 3 m od vnější hrany uvažované hlavní 
pozemní komunikace. Ve směru k přejezdu nejsou v těchto polích žádné překážky, ve směru 
k řešeným zastavitelným plochám budou tato pole určujícím prvkem pro linii oplocení pozemku 
parc. č. 1168. Ve výkrese č. 5 Výkres dopravní infrastruktury jsou rovněž vyznačena rozhledové troj-
úhelníky u železničního přejezdu. Jeho poloha se nemění (navržena je pouze jeho šířková úprava), 
současné zabezpečení je navrženo ponechat (výstražný kříž + dopravní značka P6), nicméně jiný 
druh zabezpečení není touto studií vylučován. Rozhledové trojúhelníky byly prověřeny pro nejpoma-
lejší silniční vozidlo. Do těchto trojúhelníků nejsou umísťovány žádné nové zařízení nebo překážky.  

 

I.  KONCEPCE ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Za technickou infrastrukturu jsou obecně považovány vedení a stavby a s nimi provozně souvise-
jící zařízení technického vybavení, jako vodovodní řady, stokové sítě, plynovody, elektroenergetická 
vedení, telekomunikační vedení, vodojemy, čistírny odpadních vod, distribuční trafostanice a další. 
Trasy vedení technické infrastruktury jsou vymezeny přiměřeně měřítku zpracování územní studie. 
Přesné polohy vedení včetně dimenzí budou následně dořešeny v dalším stupni projektové doku-
mentace. Při souběhu a křížení sítí technické infrastruktury s ostatními sítěmi technického vybavení 
je třeba dodržet požadované vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání technických sítí. 

 

Zásobování pitnou vodou 

V Lipové-lázních je vybudován veřejný vodovod, jehož provoz zajišťuje vak Vak – Vodovody 
a kanalizace Jesenicka, a. s. Zdrojem pitné vody pro vodovod v obci je prameniště Na Pomezí (k.ú. 
Vápenná). V prostoru prameniště je vybudována akumulace 200 m3 (524,30 – 520,90 m n. m.) 
a čerpací stanice, která čerpá vodu výtlačným řadem DN 150 do vodojemu Na Pomezí o objemu 
400 m3 (581,00 – 576,4 m n. m.). Z vodojemu je voda gravitačně přiváděna přes přerušovací komoru 
(PK 20 m3) do části spotřebiště Dolní Lipová a do vodojemu Lipová 400 m3 (547,80 – 543,80 m 
n. m.), ze kterého je pak zásobována ostatní zástavba. 

Výpočet potřeby vody pro řešenou lokalitu je orientačně proveden na základě údajů obsažených 
ve Směrnici č. 9 ze dne 20. července 1973 MLVH ČSR a MZ ČSR – hlavního hygienika ČSR (pro výpo-
čet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení a posuzování vydatnosti vod-
ních zdrojů) a v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovo-
dech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Předpokladem výpočtu je realizace až 15 rodinných domů. Odhad provedený územní studií 
pro maximální zastavěnost počítá s průměrně 3 obyvateli na rodinný dům/byt. Celkem tedy lze 
předpokládat nárůst počtu obyvatel o cca 75 osob. Spotřebu vody lze pak odhadnout následovně: 

- průměrná denní potřeba vody Qp pro obyvatele činí (dle prognózy) 45 obyv. x 130 l/os/den = 
  5 850 l/den = 5,850 m3/den = 0,68 l/s, 

- maximální denní potřeba Qd,max při koeficientu denní nerovnoměrnosti kd=1,3 činí 0,09 l/s, 

- maximální hodinová potřeba vody Qh,max při koeficientu hodinové nerovnoměrnosti kh=1,8 
  činí 1,6 l/s. 

Navrhovaná zástavba rodinných domů se nachází v přibližné nadmořské výšce 490 – 502 m n. 
m., přičemž hydrostatický tlak v síti pro řešenou lokalitu je dán redukčním ventilem s výstupním 
tlakem 0,4 MPa, který se nachází v nadmořské výšce cca 480 m n. m. Hydrostatický tlak v místě na-
pojení vodovodu je cca 0,32 MPa s možným navčením o cca 0,07 MPa (dle informací VAK - vodovo-
dy a kanalizace Jesenicka), minimální přetlak je odhadnut na cca 0,18 MPa (rovněž bez započítání 
ztrát). Podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. činí maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě 0,6 
MPa, minimální hydrodynamický přetlak v rozvodné síti při zástavbě do dvou nadzemních podlaží 
pak musí být v místě napojení přípojky nejméně 0,15 MPa. V dalších stupních projektové dokumen-
tace je doporučeno tlakové poměry podrobněji prověřit (zejména pro pozemky situovány v jižní 
části řešené lokality v předpokládaných nižších nadmořských výškách. 
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Zásobování pitnou vodou je navrženo řešit ze stávajícího vodovodního řadu, vedeného v ulici 
podél vodního toku Kolonka. Z tohoto vodovodu lze zásobovat celou lokalitu. Vodovodní řad 
pro řešenou lokalitu bude realizován podél navržených komunikací, koncové větve uslepených vo-
dovodů budou osazeny koncovou hydrantovou sestavou (v případě komunikací „A“ a „C“). Předpo-
kládaná dimenze vodovodních řadů v řešeném území bude DN 80 (materiál PE v případě umístění 
mimo komunikace, případně tvárná litina pro umístění vodovodu v komunikaci). 

 

Likvidace odpadních vod 

V Lipové-lázních je vybudována oddílná stoková síť, která je napojena na stokovou síť Jeseníku. 
Čištění odpadních vod v obci je zajištěno na centrální ČOV v České Vsi, která má kapacitu 93 000 EO. 
Kanalizaci provozuje JVS spol., s.r.o. 

Územní plán Lipová-lázně navrhuje rozšíření stokové sítě i do řešeného území. Napojení nových 
staveb řeší prodloužením stávající trasy splaškové kanalizace v ulici podél vodního toku Kolonka 
a vybudováním nové trasy v zastavitelné ploše PV Z72 (podél nebo v navržených komunikací „C“ 
a „D“). Územní studie navrhuje přednostně využít stávající splaškovou kanalizaci v ulici podél vodní-
ho toku Kolonka, do které budou svedeny odpadní vody z celé lokality. Nová kanalizace bude navr-
žena z materiálu PVC-U DN/OD 250 SN10, šachty budou betonové DN 1000, plastová TEGRA 600, 
přípojková plastová DN 400. 

Předběžně odhadnutý počet obyvatel, kteří by byli připojeni na kanalizace z řešených zastavitel-
ných ploch Z71 a Z73 je cca 45 (to odpovídá cca 45 EO). V případě, že nedojde k napojení budoucích 
staveb na splaškovou kanalizaci, bude likvidace odpadních vod realizována individuálně výstavbou 
domovních ČOV nebo akumulací odpadních vod v domovní žumpě (s pravidelným vývozem na ČOV).  

 

Hospodaření s dešťovými vodami, likvidace dešťových vod 

V Lipové-lázních ucelený systém dešťové kanalizace provozován není. Dešťové vody jsou zadržo-
vány v území vsakováním, případně jsou zachytávány prostřednictvím otevřených příkopů podél 
komunikací. Budování systému dešťové kanalizace platný územní plán nenavrhuje, srážkové vody je 
nutno v maximální míře zadržet v území, omezení odtoku srážkových vod zajistit jejich akumulací 
a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto 
způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným 
odváděním nebo kombinací těchto způsobů. 

Dle geologických map (http://mapy.geology.cz/) je v řešeném území převažujícím typem horniny 
nezpevněný sediment (nivní sedimenty). Půdní typ (podle https://bpej.vumop.cz/) převážně před-
stavuje pseudogleje, půdotvorný substrát pak žula, rula, svor, filit, opuka a jiné. Hydropedologické 
charakteristiky jsou uvedeny v následující tabulce. 

Hydropedologické charakteristiky řešeného území 
Hydropedologická   charakteristika Rozsah hodnot Kategorie 

Hydrologická skupina 0,05 – 0,1 mm/min 
(0,8 x 10-6 – 1,7 x 10-6 m/s) půdy s nízkou rychlostí infiltrace 

Infiltrace a propustnost 0,05 – 0,10 mm/min  
(0,8 x 10-6 – 1,7 x 10-6 m/s) nižší střední 

Retenční vodní kapacita 100 - 160 l/m2 nižší střední 
Využitelná vodní kapacita 80 - 90 l/m2 nižší střední 

Pro umožnění vsakování musí být obecně být splněny následující podmínky: 

- Dostatečná propustnost půdy (viz tabulka výše). Zeminy, jejichž koeficient filtrace je nižší než 
1 x 10-7, jsou již pro vsakování nevhodné.  

- Dostatečná hloubka hladiny podzemní vody – hladinu podzemní vody (HPV) lze stanovit pouze 
hydrogeologickým průzkumem. Obecně však lze konstatovat, že HPV by měla být min. 1 m 
pod vsakovacím objektem, z důvodu zajištění přirozené filtrace vsakující se vody. Případný 
vsakovací objekt však musí být rovněž umístěn v nezámrzné hloubce, což v podmínkách  
řešené lokality představuje odhadem min. 0,6 až 1,0 m.  

- Zasakovaní vody nesmí ohrozit kvalitu podzemní vody. K ohrožení může dojít zejména  
v případech, kdy se vsakuje srážková voda ve spojení s odpadní vodou např. z domovní ČOV. 
Srážkové vody také mohou být znečištěny od povrchů, po kterých stékají – např. plechové 
střechy mohou uvolňovat těžké kovy, vody z povrchů vozovek mohou být znečištěny ropnými 
látkami apod. 

Pro předběžný návrh hospodaření s dešťovými vodami je také možno využít údajů z Mapy po-
tenciálního vsaku (viz https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/povis.dll). Tato mapa zařazuje řešenou plo-
chu mezi nivy (částečně mezi lokality s vysokou charakteristikou potenciálního vsaku 
v severovýchodní části lokality). V těchto lokalitách je vhodné realizovat plošné vsakování přes půd-
ní profil, plošné vsakování přes technické prvky, vsakovací průlehy i nádrže. 

Orientační výpočet průtoku dešťových vod ze zastavitelných pozemků řešené plochy je předběž-
ně proveden dle ČSN 75 6101. Odhad je proveden zvlášť pro stavební pozemky a pro komunikace. 

Pro stavební pozemky je množství srážkových vod odhadnuto na cca 64 l/s, tedy cca 0,06 m3/s 
(na 1 m2 stavebního pozemku je to cca 0,004 l/s). Tento objem je uvažován s ohledem na stanovený 
index zastavění, který je u ploch bydlení v rodinných domech BV stanoven územním plánem maxi-
mální hodnotou 40 %; pro výpočet se uvažuje s rozměry standardního rodinného domu (střecha cca 
150 m2), příjezdovými zpevněnými komunikacemi s doplňkovými zpevněnými plochami.  

Pozn.: Koeficient zastavění pozemku (KZP) dle platného Územního plánu Lipová-lázně stanovuje 
plošný podíl budoucích zastavěných a zpevněných ploch (tj. součet ploch všech staveb a ploch komu-
nikací, manipulačních ploch, chodníků, teras, apod.) k celkové ploše dosud nezastavěného pozemku. 
Při dělení vymezené zastavitelné plochy nebo plochy přestavby na jednotlivé stavební pozemky je 
nutno respektovat stanovený KZP pro každý samostatný stavební pozemek.  

Dešťové vody ze soukromých pozemků rodinných domů (střech objektů a zpevněných ploch 
v zahradách rodinných domů) budou primárně likvidovány prostřednictvím vsaku přes půdní profil 
nebo technické prvky na vlastních pozemcích majitelů nemovitostí, a to v souladu s ustanovením 
§20, odst. 5), písm. c), vyhlášky č. 501/2006 Sb. Pokud budou dále splněny podmínky podle § 21, 
odst. 3) této vyhlášky, není nutno řešit další opatření (realizaci dalších objektů hospodaření s dešťo-
vými vodami – tzv. objekty HDV). Doporučeno je tato vsakovací zařízení kombinovat s akumulačními 
nádržemi, aby bylo případně umožněno dešťovou vodu dále využívat. 

Z nových komunikací je odhad množství dešťových odpadních vod stanoven orientačně na cca 
52 l/s, tedy cca 0,05 m3/s (periodicita deště 1, uvažovány jsou pouze nové zpevněné plochy komuni-
kací z asfaltobetonu, a to včetně celé komunikace „D“). Srážkové vody z komunikací se pak předpo-
kládají jako neznečištěné (dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky), neboť jde o pozemní 
komunikace s nízkou intenzitou provozu, u kterých se znečištění nežádoucími látkami nepředpoklá-
dá. Rovněž dle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami je míra znečištění vod z těchto typů 
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komunikací (komunikace pro chodce a cyklisty, málo frekventovaná parkoviště osobních aut nebo 
málo frekventované pozemní komunikace a příjezdy k domům) považována za nízkou. Možnosti 
odvodnění vozovek však mají širokou variabilitu řešení. Tato územní studie navrhuje využití více 
opatření (tzv. řetězení opatření) HDV. Odvodnění vozovek se navrhuje prostřednictvím povrchového 
vsakování (do zelených pásů), kde bude vsak zajištěn přes souvislou zatravněnou humusovou vrstvu. 
V tomto případě je nutno zajistit mezery mezi obrubami podél komunikací, pokud budou realizová-
ny. Dalším opatřením bude odvedení dešťových vod z  komunikace do vsakovacích rýh nebo prů-
lehů, které budou realizovány v pozemcích veřejných prostranství. 

 

Příklady řešení vsakování 

 

Možné řešení nátoku do průlehu přes mezery v obrubníku                                                                                              
(publikace Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích v ČR, MŽP, 2015) 

Přesnější lokace objektů hospodaření s dešťovou vodou není předmětem územní studie (umís-
tění případných objektů je navrženo pouze orientačně) a musí být řešena dle hydrogeologického 
posudku v podrobnější projektové dokumentaci na základě požadavků správce vodního toku. 

Platný Územní plán Lipová-lázně navrhuje v řešené lokalitě a jejím okolí několik protipovodňo-
vých opatření. Celá lokalita, včetně okolní zástavby, je ohrožována záplavami přívalových vod z při-
lehlých zemědělských pozemků. Územní plán navrhuje zřídit nad těmito plochami záchytné příkopy 
pro zachycení přívalových vod. Tyto příkopy jsou následně svedeny do recipientů (přes propustky 
a výústní objekty). V souladu s platným územním plánem je navržen otevřený záchytný příkop 
nad severní hranicí lokality. Druhý příkop, který je navržen pro ochranu budoucí zástavby v zastavi-
telné ploše BV Z74, a který měl být sveden do vodního toku Kolonka, je územní studií doporučeno 
řešit podél komunikace „C“ a následně svést do polohy podél východní hranice této zastavitelné 
plochy se zaústěním do příkopu, navrženého severně zastavitelné plochy BV Z75.  

 

 

 

 

Zásobování elektrickou energií 

Obec Lipová-lázně je zásobována elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV, a to odbočkami 
z hlavní linky VN 354, napojené z transformační stanice 110/22 kV v České Vsi, případně odbočkami 
z linky VN 73 Česká Ves – Javorník. Linka VN 73 he vedena severovýchodní částí Lipové-lázně, a to 
v souběhu s vedením VN 78, které slouží jako samostatný napaječ pro OMYA a.s. závod II. Pomezí. 
Linky VN 354 a 73 jsou pro zvýšení provozní jistoty vzájemně propojeny. Hlavní linky a většina odbo-
ček je realizována formou vzdušného vedení. 

Zásobování řešené lokality je realizováno z vedení VN 73 Česká Ves – Javorník. Z této linky je vy-
vedena odbočka k distribuční trafostanici (DTS) 0129 Lipová – Kolonka, a to podél stávající polní ces-
ty (vzdušným vedením, vedeným v těsném souběhu s komunikací). Z DTS jsou vyvedeny vedení níz-
kého napětí (NN), které je v okolí řešené lokality realizováno jako vzdušné.  

Pro bilanci příkonu a transformačního výkonu je pro řešenou plochu použit zjednodušující mo-
del, založený na průměrné spotřebě domácností. Bilance je provedena pro maximální zastavěnost 
plochy (15 rodinných domů).  

Při maximalistickém scénáři se uvažuje s elektrickým vytápěním (včetně tepelných čerpadel) 
až u 20 % bytových jednotek (cca 3 rodinné domy). U těchto bytů je uvažováno se stupněm elektri-
zace C, u ostatních bytů (12 domů) se uvažuje se stupněm elektrizace B. Měrné zatížení bytových 
jednotek na úrovni trafostanice VN/NN je uvažováno pro stupeň elektrizace B v hodnotě 2,1 kW/b.j. 
a pro stupeň elektrizace C v hodnotě 10,8 kW/b.j.).  

Pozn.: uvažované stupně elektrizace bytů jsou stupeň B – byty, v nichž se elektřiny používá k osvětle-
ní, pro domácí elektrické spotřebiče a v nichž se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče 
o příkonu nad 3,5 kVA a stupeň C – byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně elektrizace B 
a v nichž se pro vytápění nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče (s podrobnějším členěním se 
na úrovni bilance v rámci územní studie neuvažuje). 

Pro případné veřejné osvětlení je uvažováno s průměrným příkonem jednoho osvětlovacího bo-
du v hodnotě cca 0,1 kW. Osvětlovacích bodů je na délku navržených komunikací uvažováno cca 25 
(po cca 30 m jako svítidla jednostranná), což znamená celkem zatížení cca 2,5 kW (přibližně 
3,1 kVA). 

Potřebný (maximální) soudobý příkon pro navrženou zástavbu, který je odhadnut na cca 70 kVA) 
se navrhuje zajistit ze stávající DTS 0129 Lipová – Kolonka. Pro novou zástavbu bude následně rozší-
řena samostatná kabelová síť NN v jednotné dimenzi (např. AYKY 3 x 120 + 70). Nová kabelová síť 
bude jištěna v rozpojovacích skříních. Trasy vedení NN jsou patrné z grafické části, jde však pouze 
o orientační návrh. 

 

Zásobování plynem 

Obec Lipová-lázně je plošně plynofikována potrubním rozvodem plynu (kromě místní části Bob-
rovník). Místní plynovodní síť v obci je provedena jako středotlaká, v tlakové hladině do 0,3 Mpa. 
Středotlaká plynovodní síť je provedena z materiálu lPe – těžká řada (SDR 11), v profilech  
D 63 – 110. 

Platný Územní plán Lipová-lázně navrhuje rozšíření zemního plynu i do řešené plochy a předpo-
kládá prodloužení současného plynovodu ukončeného v ulici podél vodního toku Kolonka.  
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Pro potřeby bilance spotřeby plynu se uvažuje maximalistický scénář, kdy se předpokládá kom-
plexní plynofikace, tzn. že plynu je využíváno pro vaření, vytápění a ohřev užitkové vody. Bilance je 
provedena pro maximální zastavěnost, tj. 15 rodinných domů, z nichž 12 rodinných domů bude vyu-
žívat plynu k vaření i vytápění. Pro rodinné domy se uvažuje hodinová potřeba plynu v hodnotě 
1,8 m3/h (průměrně) na 1 rodinný dům, kde je počítáno s plynovým sporákem, případně s troubou, 
s příkonem cca 4,5 – 10,5 kW (cca 0,6 – 1,8 m3/h) a plynovým kotlem pro rodinný dům (předpokládá 
se nová budova s dobrou izolací a moderním topným systémem) s příkonem 3 – 12 kW (cca 0,4 – 
1,5 m3/h). Roční potřeba rodinného domu je uvažována v hodnotě 3 400 m3/rok na 1 b. j. 

Celková potřeba plynu je stanovena na cca 22 m3/h jako běžná hodinová potřeba. Roční potřebu 
lze odhadnout na cca 41 tis. m3/rok. Tuto potřebu plynu se navrhuje zajistit rozšířením středotlaké 
plynovodní sítě do řešené plochy. Plynovodní síť pro novou zástavbu je navržena jako středotlaká 
z trubek PE 100, v profilu DN 63 (doporučené profily), napojená na stávající plynovod v ulici podél 
vodního toku Kolonka. Navrženy jsou tři větve, vedené v uličních prostorech nových komunikací „A“, 
„B“ a „C“ a „D“. Návrh zokruhování plynovodů dle platného územního plánu (propojení v trase sou-
časné polní cesty) není v případě zásobování zastavitelných ploch BV Z71 a 73 nutno realizovat. Další 
rozšiřování plynovodní sítě bude řešeno až v souvislosti s výstavbou na sousedních zastavitelných 
plochách BV Z74 a Z75. 

Odběratelé budou napojeni přípojkami ukončenými ve skříních H.U.P., s nízkotlakým reguláto-
rem a plynoměrem, které budou osazeny v hranici parcely. Trasy plynovodů jsou vymezeny přimě-
řeně měřítku zpracování územní studie. Přesné polohy plynovodních vedení včetně dimenzí budou 
následně dořešeny v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

Zásobování teplem 

Pro navrženou výstavbu rodinných domů se uvažuje s decentralizovaným způsobem vytápění, 
tj. se samostatnými kotelnami. V palivo-energetické bilanci je uvažováno s využitím zemního plynu 
i elektrické energie v maximálním poměru 8:2 (z důvodu provedení bilance spotřeby elektrické 
energie). V případě nutnosti je doporučeno také využívat ekologického spalování, včetně spalování 
biomasy (dřevní hmoty) a využívání obnovitelných zdrojů, např. solární energie. 

Pro nové stavby je dále doporučeno nízkoenergetické provedení obvodového pláště, střechy 
a oken tak, aby měrná roční spotřeba tepelné energie na vytápění nepřekročila 50 kWh/m2 podla-
hové plochy. 

 

Elektronické komunikace 

Elektronickými komunikacemi se pro účely územní studie rozumí přenosové systémy, spojovací 
a směrovací zařízení, umožňující přenos signálů po vedení, rádiem, optickými nebo jinými elektro-
magnetickými prostředky.  

Telekomunikační sítě jsou v okolí řešené plochy vedeny podél ulice Záhumení, dálkové optické 
kabely řešeným území nebo jeho okolím vedeny nejsou.  

Do řešeného území se navrhuje rozšíření telekomunikační a datové sítě (pro vysokorychlostní in-
ternet). Nová vedení budou uložena v uličních prostorech, jejich napojení se předpokládá ze stávají-
cích telekomunikačních kabelů vedených podél ulice Záhumenní.  

 

Veřejné osvětlení 

Veřejné prostory a komunikace v lokalitě je doporučeno opatřit veřejným osvětlením. Osvětlo-
vacích bodů je na délku navržených komunikací uvažováno cca 27, umístěných jednostranně po cca 
30 m. Důraz by měl být kladen především na řádné osvětlení vstupů do území, jako jsou prostory 
křižovatek a napojení na stávající komunikace. 

Připojení veřejného osvětlení bude řešeno samostatným napojením na distribuční rozvod nízké-
ho napětí, který bude v lokalitě realizován. Pro rozvody veřejného osvětlení bude v území umístěn 
rozvaděč. Z tohoto rozvaděče pak bude provedeno připojení a ovládání jednotlivých větví rozvodu 
veřejného osvětlení. 

 

Nakládání s odpady 

Řešená plocha je určena pro výstavbu rodinných domů včetně souvisejících veřejných prostran-
ství. Z hlediska nakládání s komunálními odpady lze tedy předpokládat, že každý rodinný dům bude 
mít svou vlastní nádobu na komunální odpad a jednu nádobu na BIO odpad. Tyto nádoby budou 
umístěny na pozemcích jednotlivých rodinných domů a územní studie se jimi dále nezabývá.  

Pro zajištění likvidace separovaného odpadu jsou kontejnerová stání realizována u železničního 
přejezdu. 
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J. PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ A ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ STAVEB 

Územní studie stanoví pro navrženou výstavbu následující podmínky plošné a prostorové 
regulace:          
- Minimální výměra stavebního pozemku – 800 m2. 

- Koeficient zastavění pozemku (KZP) – stanovuje plošný podíl budoucích zastavěných 
a zpevněných ploch (tj. součet ploch všech staveb a ploch komunikací, manipulačních ploch, 
chodníků, teras, apod.) k celkové ploše dosud nezastavěného pozemku. Při dělení vymezené za-
stavitelné plochy nebo plochy přestavby na jednotlivé stavební pozemky je nutno respektovat 
stanovený KZP pro každý samostatný stavební pozemek. Pro pozemky rodinných domů 
v zastavitelných plochách bydlení v rodinných domech – venkovských BV Z71 a Z73 je koeficient 
zastavění pozemku stanoven v souladu s Územním plánem Lipová-lázně na 0,40. 

- Maximální výška zástavby – pro pozemky rodinných domů v zastavitelných plochách bydlení 
v rodinných domech – venkovských BV Z71 a Z73 je stanoven na max. 1 NP a obytné podkroví, 
přičemž využití podkroví není požadováno.   

- Architektonické řešení staveb (vztahuje se na stavby hlavní, pro stavby vedlejší není stanoveno): 
- obdélníkový půdorys 
- minimální zastavěná plocha 80 m2 
- střechy sedlové, rovnoramenné, se sklonem 38 – 48°; střechy ploché, pultové, valbové 
 a polovalbové jsou nepřípustné 
- přípustné jsou pouze samostatně stojící rodinné domy, dvojdomky a řadové rodinné domy 
 jsou nepřípustné 
- nepřípustné jsou stavby netypické architektury – kanadské sruby, americké bungalovy,  
 alpské domy, domy ve stylu „podnikatelského baroka“, apod. 
- nepřípustné jsou stavby mobilních domů.   

- Oplocení – výška oplocení max. 1,60 m, požaduje se průhledný plot; plné neprůhledné ploty 
(betonové ploty, gabionové sypané ploty, apod.) jsou nepřípustné. 

- Uliční čára (hranice oplocení) – stanoví hranici mezi soukromými pozemky a veřejným prostran-
stvím; odděluje veřejný prostor (plochu veřejných prostranství) od pozemků s jiným funkčním 
využitím.  

- Stavební čára – hranice, vymezující v rámci funkční plochy nepřekročitelnou hranici trvalého 
zastavění budovami. Vymezuje odstup hlavního objemu stavby od hranice oplocení; 
před stavební čáru mohou předstupovat schodiště, závětří, zádveří, balkony, arkýře, římsy, pří-
padně jiné konstrukce, přiměřené rozsahem, tvarem a funkcí, které jsou součástí hlavního ob-
jemu stavby. Stavební čára je směrem k veřejnému prostoru (ulici) nepřekročitelná, směrem od 
veřejného prostoru není závazná, tj. stavby nemusí být umístěny na stavební čáře. 

- Hranice stavebních pozemků – je pouze orientační a slouží k ověření kapacity plochy; navržené 
hranice stavebních pozemků není nutno při výstavbě respektovat. 

- Odstupy staveb od hranic pozemků (mezi sousedícími stavebními pozemky) – minimální odstup 
stavby hlavní od hranice pozemku – 3,5 m.  

- Vymezení základních pojmů  
- stavba hlavní – stavba plnící účel, pro nějž je pozemek vymezen 
- stavba vedlejší – stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (garáž, hospodářská  
 budova, skleník, bazén, apod.). 

K. ZÁVĚR 

Územní studie Lipová-lázně – plochy Z71, Z72 a Z73 je zpracována dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Po schválení pořizovatelem budou údaje o územní studii vloženy do evidence územně plánovací 
činnosti a územní studie bude podkladem pro rozhodování v území. 

Řešení územní studie rozvíjí do větších podrobností návrh využití zastavitelných ploch bydlení 
v rodinných domech – venkovských BV Z71 a Z73, vymezených v Územním plánu Lipová-lázně, navr-
huje řešení dopravní infrastruktury ve vymezené ploše veřejných prostranství PV a navrhuje orien-
tační řešení technické infrastruktury – to je třeba chápat jako orientační, které bude upřesněno po-
drobnější projektovou dokumentací na zaměřeném terénu.  

 

L. PŘÍLOHY 

Součástí příloh jsou vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí a dopravní infrastruktury. Dle 
zadání bylo požadována zejména konzultace s dotčenými orgány (zejména HZS, KHS, MěÚ Jeseník-
OŽP, MěÚ Jeseník-ODSH, Policie ČR – dopravní inspektorát, případně další) a obcí Lipová-lázně (ve-
řejné osvětlení, vlastnictví místních, příp. účelových komunikací). 

Svá stanoviska zaslaly následující společnosti a organizace: 

1.  ČEZ DISTRIBUCE, a.s. 

2.  GasNet, s.r.o. 

3.  HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE 

4.  KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 

5.  MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Odbor životního prostředí 

6.  MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Odbor dopravy a silničního hospodářství 

7.  OBECNÍ ÚŘAD LIPOVÁ–LÁZNĚ, Odbor výstavby a životního prostředí 

8.  KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE, Územní odbor Jeseník, Dopravní  
 inspektorát Jeseník 

9.  Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. 

Jednotlivá stanoviska a vyjádření jsou také k dispozici v originálním znění na přiloženém  
CD nosiči. 

 


