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A. NAVRŽENÉ PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ 

A.1. ÚVOD 

Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování o změnách v území. 

Dle ÚP spadá řešené území do rozvojových stavebních plochy o výměře větší než 10 000 m2, u kterých je podmínkou rozhodování 
prověření změn územní studií. 

Řešení územní studie, které obsahuje zpřesnění podmínek pro rozhodování v dotčeném území je včetně výkresové části uveden 
v této kapitole (kap. A). V následující části (kap. B) je připojeno odůvodnění zvoleného řešení, které prostřednictvím konkrétního 
urbanistického řešení podrobně prověřuje navrženou regulaci. V kap. C jsou připojeny přílohy – vyjádření dotčených orgánů 
a organizací k návrhu územní studie. 

A.2. NAVRŽENÁ REGULACE 

Územní studií jsou navrženy následující podmínky pro rozhodování o změnách v území z hlediska funkčního a prostorového 
uspořádání. 

A.2.1. Funkční využití území 

V řešeném území jsou ve výkrese A.01 Regulace vymezeny následující typy pozemků: 

a) pozemky rodinných domů 

– jsou určeny pro rodinné domy (včetně souvisejících objektů domovního vybavení, parkování osobních vozidel a zahradních 
a rekreačních staveb) dle potřeby s možností integrace občanského vybavení či nevýrobních služeb; je možné zde umístit 
potřebnou dopravní či technickou infrastrukturu a veřejná prostranství. 

b) pozemky veřejné zeleně 

– jsou určeny pro veřejná prostranství s charakterem veřejné zeleně sloužící pro relaxaci obyvatel; je možné zde umístit 
zejména veřejně přístupná hřiště, městský mobiliář a potřebnou dopravní či technickou infrastrukturu. 

c) pozemky dopravní infrastruktury 

– jsou určeny pro trasy komunikací nadmístního významu a související využití (např. zastávky hromadné dopravy, veřejná 
prostranství, doprovodná zeleň, sítě technické infrastruktury). 

d) pozemky veřejných prostranství 

– jsou určeny pro veřejná prostranství zajišťující obsluhu přilehlých pozemků, potřebnou dopravní a technickou infrastrukturu 
a související využití (např. doprovodná zeleň, městský mobiliář). 

A.2.2. Prostorové uspořádání území 

Prostorové uspořádání území je stanoveno prostřednictvím těchto regulací: 

a) stavební čára – určuje závazné umístění převažující části průčelí hlavní stavby na pozemku vzhledem k veřejnému prostranství. 
Stavební čára je stanovena jako nepřekročitelná pro umístění jakékoliv budovy nebo její části vyjma arkýřů, markýz, stříšek, 
vyrovnávacích zídek apod. Ostatní budovy mohou být „za“ stavební čárou (ve směru od veřejného prostranství dovnitř pozemku) 
umístěny libovolně. Hlavní budovy na jednotlivých pozemcích mohou tvořit souvislou (tzv. řadovou zástavbu) i přerušovanou 
(tvořenou samostatně stojícími domy) zástavbu. Stavební čáry a kóty určující jejich odstup od hranice sousedního pozemku jsou 
zobrazeny na výkrese A.01 Regulace. 

b) stavební hranice – je stanovena jako nepřekročitelná linie pro umístění jakékoliv budovy nebo její části vyjma arkýřů, markýz, 
stříšek, vyrovnávacích zídek apod. Budovy mohou být „za“ stavební hranicí (ve směru od veřejného prostranství dovnitř 
pozemku) umístěny libovolně. Hlavní budovy na jednotlivých pozemcích mohou tvořit souvislou (tzv. řadovou zástavbu) 

i přerušovanou (tvořenou samostatně stojícími domy) zástavbu. Stavební hranice a kóty určující jejich odstup od hranice 
sousedního pozemku jsou zobrazeny ve výkrese A.01 Regulace. 

c) minimální šířka pozemků veřejného prostranství a pozemků veřejné zeleně je určena kótami ve výkrese A.01 Regulace. 

d) maximální výška zástavby na pozemcích rodinných domů se odvozuje od stanoveného typu zástavby, tj. od rodinných 
domů. Jejich prostorová charakteristika je uvedena v § 2 písm. a) bodu 2 vyhlášky č. 501/2016 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, tj. jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží a podkroví. 

e) velikost jednotlivých budov umisťovaných na pozemcích nepřesáhne 300 m2 zastavěné plochy (převzato z územního plánu). 

f) zastavěnost pozemků rodinných domů – minimálně 50 % plochy každého stavebního pozemku musí být nezpevněno a kryto 
zelení (převzato z územního plánu). 

g) oplocení – ploty na straně jednoho bloku se umisťují v jedné linii a jejich tvarové a materiálové řešení se volí v jednotném stylu. 

h) části pozemků bez oplocení jsou vybrané části pozemků rodinných domů mezi stavební čárou nebo hranicí a pozemkem 
veřejného prostranství, které nelze oplotit. V této části je povoleno umisťovat přístřešky na popelnice, které se na straně jednoho 
bloku umisťují v jedné linii a jejich tvarové a materiálové řešení se volí v jednotném stylu. Části pozemků bez oplocení jsou 
vymezeny ve výkrese A.01 Regulace. 

i) území pro umístění obratiště – schématicky znázorňuje část veřejného prostranství, kde má být na místní komunikaci 
umístěno obratiště umožňující otáčení zejména vozidel hasičských záchranných sborů a vozidel svážejících komunální odpad. 
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B. KOMPLEXNÍ NÁVRH 

B.1. ÚVOD 

B.1.1. Účel a cíle územní studie 

Účelem Územní studie Kojetínská-jih, Miňůvky (dále jen „územní studie“) je v souladu s § 30 odst. 1 stavebního zákona a v souladu 
s Územním plánem města Kroměříže prověření a navržení řešení zástavby na katastrálním území Miňůvky. 

Územní studie se zpracovává v souladu s požadavkem Územního plánu města Kroměříže, ve znění pozdějších změn, ve kterém je 
dle bodu 8 územního plánu podmínkou pro rozhodování v území zpracování územní studie mimo jiné i pro plochy M2a a M2b.  

Cílem územní studie je navržení podrobnějšího využití řešeného území, tj. prověření a případně navržení nového uspořádání 
pozemků a navržení jejich funkčních a prostorových podmínek pro umisťování staveb či zařízení. To vše v souladu zejména 
s Územním plánem města Kroměříž a s cíli a úkoly územního plánování. 

Podrobnost řešení územní studie odpovídá jejímu měřítku a rozsahu. Územní studie je po vložení do evidence územně plánovací 
činnosti neopomenutelným podkladem pro rozhodování státní správy v konkrétních správních řízeních týkajících se rozvoje uvnitř 
řešeného území. 

 

B.1.2. Vymezení řešeného území 

Řešené území se nachází v Kroměříži v k.ú. Miňůvky při jihovýchodní hranici sídla jižně od silnice č. I/47 a obsahuje pozemky 
p. č. 589, 590, 591,592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 806, 869 a 870 katastrálního území Miňůvky, které jsou dle územního 
plánu zahrnuty do ploch venkovského bydleni (BV) s označením M2a a M2b. Řešené území bylo po dohodě rozšířeno tak, 
aby reflektovalo návaznosti v území. 

Výměra řešeného území je cca 5,2 ha. 

 

B.1.3. Použité podklady 

Při zpracování územní studie byly využity zejména tyto podklady: 

 Zadání územní studie Kojetínská-jih, Miňůvky (Městský úřad Kroměříž, 2016); 

 Územní plán města Kroměříže ve znění změny č. 6A (Ateliér KO&SA, 2013); 

 Aktuální Územně analytické podklady SO ORP Kroměříž (Krajský úřad Zlínského kraje, 2016); 

 Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje (Krajský úřad Zlínského kraje, 2016); 

 Studie rodinného domu na p.č. 591 (Srněnský, 2016); 

 Digitální katastrální mapa (ČÚZK, 09/2016); 

 Ortofotomapa (ČUZK, služba WMS, snímkováno 7. 6. 2014); 

 Ortofotomapa (ČUZK, služba WMS, snímkováno 8. 8. 2016); 

 Vyjádření dotčených orgánů a správců sítí k návrhu územní studie (2017). 

 
Obr. B01: Řešené území nad leteckou mapou z roku 2014  

 

 
Obr. B02: Územní plán Kroměříž (01. Hlavní výkres, 1:5000) 
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B.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ 

B.2.1. Širší vztahy a současné využití území 

Řešené území leží v katastru Miňůvky na jihovýchodním okraji kroměřížské městské čtvrti Postoupky. Území je ohraničeno 
ze severovýchodu silnicí I/47, z jihovýchodu účelovou komunikací směrem na Lutopecny. Jihozápadní výběžek území hraničí 
s areálem bývalého mlýna u rybníka Stráž. Na severozápadě se nachází zástavba obytných objektů místy s charakterem individuální 
rekreace. Největší část řešeného území je tvořena pozemky ZPF (orná půda), v severní části území se nachází dva rodinné domy 
se zahradami. V podélném směru je řešené území cca 270 m dlouhé a v příčném až cca 220 m široké. 

Území je v dobré dostupnosti od centra Miňůvek a Postoupek. Navržené ulice budou navazovat na existující silniční síť, 
tj. na západě, jihu a východě na místní komunikaci a na severu na silnici I/47. V těsné vazbě na řešené území se v rámci silnice I/47 
nachází autobusová zastávka. V rámci silnice I/47 na severní hranici řešeného území jsou dostupné všechny sítě technické 
infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, elektřina, elektronické komunikace). Ulicí mezi lokalitou Zahrádky a řešeným územím 
vede trasa plynovodu. 

Řešené území je v širších vztazích zobrazeno na výkrese B.01 Širší vztahy. 

B.2.2. Majetkoprávní vztahy 

Vlastnické vztahy jsou zobrazeny na výkrese B.03 Majetkoprávní vztahy.  

Seznam vlastníků pozemků v řešeném území je obsažen v následující tabulce, část pozemků je v majetku Města Kroměříž. Čísla se 
vztahují k výše uvedenému výkresu. Seznam vlastníků byl zpracován v listopadu 2016. 

Ozn. Vlastník – fyzická osoba  Ozn. Vlastník – fyzická osoba 

01 Podešva Vladislav  20 SJM Novák Pavel a Nováková Eva 

02 Dluhošová Jana & Spálovský Petr  21 SJM Židlík Petr a Židlíková Simona 

03 Ovečková Kateřina  22 SJM Tóth Štefan Ing. a Tóthová Alena JUDr. 

04 SJM Spálovský Antonín a Spálovská Renáta  23 SJM Kroupa Jan a Kroupová Eva 

05 Bradík Pavel & Bradíková Drahomíra & Dvořáková Marta & 
Grohová Anna 

 24 Šulc Marcel Ing. 

06 Vaculíková Drahoslava  25 SJM Jedlička Zdeněk a Jedličková Renata 

07 Veselý Jiří  26 Lipl Vojtěch 

08 SJM Brňovják Jiří a Brňovjáková Jana & Brňovjáková Jana  27 SJM Konupčík Miroslav Ing. a Konupčíková Bohumila 

09 Urválek Jaromír  28 SJM Kolomazník Vojtěch a Kolomazníková Hana 

10 Hülleová Libuše  29 Petrušová Vlasta 

11 Roubínková Vladimíra  30 Zavadil Bohumil 

12 SJM Vacula Josef a Vaculová Anna  31 Gorčáková Lenka & Skálová Dagmar 

13 Sumec Jaroslav  32 Podešva Petr 

14 SJM Zmrzlík Ferdinand Ing.  33 Ohlídalová Danuše & Vystrčilová Pavla 

15 Židlík Jaroslav  34 Vystrčilová Pavla 

16 Novák Petr  35 Bauerová Irena MUDr. 

17 Zaoralová Leona Dis.  36 Nesvadbová Jitka 

18 SJM Zdražil Karel Ing. a Zdražilová Iveta Ing. & Zdražil Karel 
Ing. & Zdražilová Iveta Ing. 

 37 Ševčíková Libuše 

19 SJM Horák Zdeněk a Horáková Drahomíra  38 Vrtěl Josef 

 

B.2.3. Problémy a limity využití území 

Problémy území 

Dle Územně analytických podkladů ORP Kroměříž se v řešeném území nevyskytují žádné problémy nadmístního charakteru.  

Problémy zjištěné podrobnějším průzkumem jsou tyto: 

 celé obytné území v řešeném území je bez navrženého veřejného prostranství pro každodenní rekreaci obyvatel; 

 umístění autobusové zastávky Miňůvky dopravně nevyhovuje, nachází se přímo v křížení ulic; 

 úzký stávající koridor veřejného prostranství (mezi domy č.p. 217 a 235) nesplňuje požadavek na minimální šířku veřejného 
prostranství s obousměrnou komunikací obsluhující rodinné domy (tj. 8 m); 

 severovýchodní část území je zatížená hlukem ze silnice I. třídy I/47; 

 roztříštěnost území mezi mnoho vlastníků; pro realizaci zástavby bude v některých případech nutná dohoda více vlastníků.  

Limity využití území  

Využití území je omezeno níže uvedenými limity využití území: 

 celé území leží v ochranném pásmu II. b stupně (vnější) kolem vodního zdroje Kroměříž; 

 ochranné pásmo silnice I. třídy (50 m od osy komunikace); 

 podél silnice I/47 prochází dálkový telekomunikační kabel; 

 na jihozápadním okraji řešeného území se nachází zemědělský půdní fond II. třídy ochrany; 

 ochranná pásma stávajících sítí technické infrastruktury v komunikacích (zejména plynovodu). 

Řešené území je v širších souvislostech znázorněno na výkrese B.01 Širší vztahy. Problémy, kterými je nutné se při rozvoji území 
zabývat, jsou uvedeny na Výkrese problémů (B.02). 
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B.3. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 

B.3.1. Vztah k územnímu plánu 

Územní studie se zpracovává v souladu s požadavkem Územního plánu města Kroměříže, ve znění pozdějších změn, ve kterém je 
dle bodu 8 územního plánu podmínkou pro rozhodování v území zpracování územní studie pro dvě níže uvedené plochy.  

Dle tohoto ÚP je jádro řešeného území zahrnuto do ploch venkovského bydleni (BV) s označením M2a a M2b. Řešené území dále 
obsahuje tzv. stabilizované plochy ulic, veřejných prostranství a komunikací. Funkční využití navržené v územní studii je v souladu 
s územním plánem, respektuje ho v rámci všech výše zmíněných zastavitelných a stabilizovaných plochách. 

Prostorová regulace ÚP definuje intenzitu využití stavebních ploch tak, že lze zastavět maximálně 50 % plochy každého stavebního 
pozemku. Z toho vyplývá, že minimálně 50 % plochy pozemku musí být nezpevněno a kryto zelení. Jednotlivé budovy nepřesahují 
300 m2. Územní studie tuto regulaci přebírá. 

ÚP Kroměříž v řešeném území nestanovuje žádnou konkrétní výšku zástavby, klade pouze důraz na venkovský charakter, a protože 
ÚS navrhuje v řešeném území pouze pozemky pro rodinné domy; výška rodinného domu je dána § 2 písm. a) vyhlášky 
č. 501/2006Sb. – rodinný dům může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 

Řešení územního plánu je patrné na obrázku Obr. B02. 

B.3.2. Koncepce funkčního využití 

Územní studie řeší podrobnější funkční využití a prostorové uspořádání řešeného území na jižní hraně zástavby obce. Řešené 
území je navrženo zejména k zástavbě rodinnými domy, k výstavbě komunikací obsluhující předmětné pozemky a k realizaci 
veřejného prostranství se vzrostlou zelení a související vybaveností, které zabezpečí nároky místních obyvatel z hlediska jejich 
každodenní rekreace.  

Navržené pozemky rodinných domů navazují na již zastavěné pozemky situované západně od řešeného území (rodinné domy, 
rekreační objekty). Pozemky rodinných domů jsou navrženy také v ochranném pásmu silnice I/47, v území, kde lze předpokládat 
zasažení zástavby negativní vlivy z dopravy na této silnici (zejména hlukem). Konkrétní opatření zajišťující, že v chráněných 
prostorech nebude docházet k překračování hygienických limitů stanovených pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, budou 
součástí dalších stupňů projekční přípravy (územního rozhodnutí). Dle platné legislativy (Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., kterým se 
mění Nařízení vlády č. 272/2011Sb.) lze ochranu před hlukem řešit i technickými opatřeními v rámci konstrukce jednotlivých domů, 
která zajistí jiné větrání obytných místností (např. nuceným větráním).  

Vedení komunikací vychází ze stávajícího stavu cestní sítě a z majetkových poměrů v území (mj. maximálně využívá pozemky 
ve veřejném vlastnictví). Řešené území je obsluhováno dvěma stávajícími komunikacemi, které jsou napojeny na přilehlou silnici 
I/47. Tyto komunikace jsou v řešeném území mezi sebou propojeny nově navrženými místními komunikacemi, které vytváří 
maximálně průjezdnou síť. Vzniklá velikost bloků umožňuje hospodárné a efektivní využití území pro budoucí výstavbu rodinných 
domů. Velikost uvažovaných pozemků se pohybuje v rozmezí od cca 600 m2 do 1300 m2. 

Z důvodu zajištění požadovaných veřejných prostranství ve vazbě na vymezené zastavitelné plochy pro bydlení dle požadavku 
§ 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je vymezen pozemek veřejné zeleně uprostřed území velikosti 
cca 1500 m2. Na jižním a východním okraji řešeného území na hraně zástavby a krajiny jsou umístěny jednostranně obestavěné 
komunikace, které plní funkci estetického předělu mezi sídlem a krajinou. Na jejich hraně směrem do krajiny je uvažováno umístění 
stromořadí, které sníží prašnost z přilehlých polí a zlepší zapojení lokality do krajiny. 

Urbanistické řešení je zobrazeno na výkrese B.04 Urbanistický návrh. 

B.3.3. Kapacity 

 V řešeném území se nachází 41 rodinných domů (z toho 2 stávající a 39 navržených). 

 V navržených rodinných domech může bydlet cca 140 obyvatel (pokud počítáme obložnost 3,5 ob./RD). 

Přehled základních typů využití navržených v řešeném území je uveden v následující tabulce (odpovídá barevnému rozlišení 
v následujícím schématu rozvoje území). 

Způsob využití Celkem [m2] Podíl 

Rodinné domy – stav 2 514 4,8 % 

Rodinné domy – návrh 33 937 65,2 % 

Veřejná prostranství (ulice) – stav 6 558 12,6 % 

Veřejná prostranství (ulice) – návrh 7 574 14,5 % 

Veřejná zeleň – návrh 1 496 2,9 % 

Celkem 52 079 100,0 % 

 

 

 
Obr. B03: Schéma rozvoje území (rodinné domy, veřejná zeleň, veřejná prostranství) nad ortofotomapou z roku 2016 
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B.3.4. Koncepce struktury zástavby 

Koncepce struktury zástavby vychází z převládajícího typu navržených pozemků, tj. pozemků bydlení v rodinných domech. Účelem 
je v přiměřené míře nastavit takové prostorové podmínky, které by navodily uspořádanou rodinnou zástavbu podél dostatečně 
širokých veřejných prostranství. Jejich šířka vychází z daných podmínek a z požadovaných parametrů uvedených v právních 
předpisech (viz § 22 vyhláška č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Požadavek na stavební čáry (kdy má být průčelí 
hlavní stavby umístěno na tuto linii) bylo zvoleno s cílem vytvořit prostorově kvalitní zástavbu. 

Stavební hranice a čáry jsou stanoveny tak, aby byly zajištěny dostatečné minimální vzdálenosti zástavby podél komunikací 
a vhodné podmínky pro urbanisticky kvalitní prostorové uspořádání území. Cílem návrhu je vytvořit tradiční ulici, která je z obou 
stran lemována průčelími domů tvořících jednu linii.  

Umístění průčelí většiny budov (rodinných domů) je regulováno vymezením stavební čáry, která předpokládá umístění hlavního 
průčelí staveb v jedné linii. Ta byla navržena obvykle ve vzdálenosti 6 m od hrany veřejného prostranství. Tato vzdálenost odpovídá 
šířce pásu pozemku pro možné kolmé parkování osobních vozidel před rodinným domem. Výjimkou je území navazující na již 
existující rodinné domy, pro které bylo umístění stavební čáry zvoleno podle stávající úrovně průčelí těchto RD. V některých částech 
území byly kolem veřejných prostranství vymezeny pouze stavební hranice umožňující i odsunutí zástavby dále od veřejných 
prostranství. Jedná se o pozemky ve východní části území, jejichž zástavba je již ve fázi projekční přípravy, a o boční strany 
stavebních bloků. 

Na stavební čáru a hranici se váže také požadavek na situování oplocení; ploty mohou být umístěny až na úrovni průčelí domů. 
Odsunutí oplocení od hrany pozemku má za následek přidanou estetickou hodnotu veřejných prostranství, které tímto způsobem 
působí vzdušněji a velkoryseji. Území je možné využití pro předzahrádky a parkování osobních vozidel. 

Struktura zástavby rodinnými domy je řešena s využitím samostatně stojících domů, jejichž výstavba je nejvíce žádaná. Vzhledem 
k poměrně úzké parcelaci a z toho vyplývající nutnosti scelování pozemků, je toto řešení v daném území velmi vhodné. Toto řešení 
ale není vyžadováno, možné je využít území i pro jiný typ struktury (např. dvojdomky). 

Urbanistické řešení je zobrazeno na výkrese B.04 Urbanistický návrh. 

B.3.5. Koncepce veřejných prostranství a dopravní infrastruktury  

Uspořádání veřejných prostranství je navrženo s ohledem na hospodárné využití pozemků pro výstavbu rodinných domů. 

Veřejná prostranství sloužící pro obsluhu zástavby jsou navržena tak, aby splnila požadavek na umístění obousměrné komunikace 
obsluhující pozemky rodinných domů dle §22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. s šířkou minimálně 8 m. 
Z tohoto důvodu jsou pozemky veřejných prostranství navrženy i na částech stávajících soukromých pozemků (kvalita veřejného 
prostranství je zájmem nejen obce ale i vlastníků k nim přilehlých pozemků). V ulici mezi lokalitou Zahrádky a řešeným územím je 
tak navrženo rozšíření stávajícího veřejného prostranství o cca 3 m na úkor přilehlých soukromých pozemků (konkrétně parcel 
p.č. 299/3 a 300/3, k.ú. Miňůvky). 

Místní komunikace budou v dotčeném území řešeny v režimu obytné zóny nebo zóny 30. Řešené území je na komunikaci I/47 
napojeno dvojicí místních komunikací. Z důvodu minimalizace počtu dopravních napojení na tuto silnici je střední ulice 
pro automobily uvažována jako „slepá“ s možností otáčení vozidel na obratišti, jehož umístění bude respektovat požadavek 
na otáčení vozidel hasičských záchranných sborů. Propojení tohoto veřejného prostranství k silnici I/47 je uvažováno pouze 
na úrovni pěší komunikace. Parkovací stání budou umístěna ve veřejných prostranstvích (tj. ulicích včetně okraje pozemku veřejné 
zeleně), odstavná stání budou řešena v rámci pozemků rodinných domů.  

Pro zajištění plynulého dopravního provozu bylo navrženo přesunutí autobusových zastávek „Kroměříž, Postoupky, Miňůvky“ 
z křižovatky silnice I/47 a ulice vedoucí k bývalému mlýnu do nové polohy. Celý koridor veřejného prostranství podél silnice I/47 
v rámci řešeného území bude rozšířen, aby umožnil umístění autobusové zastávky, chodníku, izolační zeleně a vedení sítí technické 
infrastruktury. Šířka vzniklého veřejného prostoru bude tímto obdobná jako v území, které navazuje na severozápadě. 

B.3.6. Koncepce technické infrastruktury 

Území bude obslouženo potřebnými sítěmi technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, elektrické vedení NN, plynovod STL, 
elektronické komunikace, apod.), jejichž trasy budou umístěny přednostně v koridorech pozemků veřejných prostranství (mimo 
oplocené pozemky), aby byla zajištěna jejich dobrá přístupnost. Návrh řešení vychází ze základní koncepce obsažené v územním 
plánu.  

Koncepce technické infrastruktury je zobrazena na výkrese B.05 Koncepce technické infrastruktury. 

Zásobování vodou 

Nejbližší vodovodní řad (Lt DN 80) se nachází na severním okraji silnice I/47 u stávajících rodinných domů č.p. 156, 157 a 170. 
V územním plánu je navrženo napojení Miňůvek novým přivaděčem z vodojemu Barbořina (1700 m3, 263,3/258,2 m n.m.), tento 
nový vodovod, který prochází i přes řešené území, je vymezen jako veřejně prospěšná stavba TV 1. Podél silnice I/47 je v řešeném 
území navrženo i rozšíření místní vodovodní sítě (veřejně prospěšná stavba TV 4). 

Ochranné pásmo vodovodů do DN 500 je 1,5 m od okraje potrubí. Vlastníkem a provozovatelem vodovodní sítě je společnost VaK 
Kroměříž a.s. 

Navržená zástavba bude napojena na stávající vodovod, a to propojením přes silnici I/47 v trase stávající místní komunikace 
v severním cípu řešeného území (případně na jiném vhodném místě s ohledem na funkčnost navazující sítě). Na nový vodovod 
mohou být napojeny i stávající nemovitosti (rodinné domy, chaty) ležící mimo řešené území. Podle konkrétní situace v území 
Miňůvek a Postoupek (kapacita sítě a tlakové podmínky) bude zvážena realizace nového přivaděče z vodojemu Barbořina. 
Vodovodní řady budou v řešeném území zaokruhovány v rámci sítě veřejných prostranství (ulic) a budou provedeny z trub P100-RC. 
Předpokládaná spotřeba vody pro novou obytnou zástavbu bude Qp = 140 os x 110 l/os/den = 15,4 m3/den.  

Konkrétní řešení zásobování vodou bude v rámci navazujících podrobných dokumentací nutné projednat s provozovatelem 
vodovodní sítě, tj. se společností VaK Kroměříž a.s. 

Odkanalizování 

Nejbližší kanalizační stoka (PVC DN 300) se nachází severně od řešeného území za domy č.p. 156, 157 a 170. V územním plánu je 
navrženo odkanalizování území jednak do této stoky (veřejně prospěšná stavba TK 4) a jednak do stoky DN 400, která končí jižně 
od návsi Miňůvek u rodinného domu č.p. 238 (veřejně prospěšná stavba TK 5). 

Ochranné pásmo kanalizace do DN 500 a hloubky do 2,5 m je 1,5 m. Vlastníkem stoky je Město Kroměříž, provozovatelem 
kanalizační sítě je společnost VaK Kroměříž a.s.  

Navržená zástavba bude napojena na stoku kanalizace DN 300 v nejsevernějším cípu řešeného území. Stoka bude prodloužena 
k jihozápadu v trase stávající místní komunikace procházející kolem domů č.p. 223 a 235. Menší část území je možné odkanalizovat 
gravitačně (rozsah bude upřesněn dle výškových poměrů v území), ze zbytku území bude nutné odpadní vody do této kanalizační 
stoky přečerpávat. V návrhu je uvažováno společné odkanalizování pro celé území (tedy síť gravitačních stok svádějící odpadní 
vody do nejnižšího místa ve východním cípu území, odkud budou čerpány podél silnice I/47. Toto řešení ale předpokládá přípravu 
zástavby celého území najednou. V závislosti na reálném rozvoji území může být zvoleno i dílčí přečerpávání z jednotlivých menších 
částí nové zástavby. Podobně mohou být na prodlouženou gravitační stoku napojeny i okolní nemovitosti ležící mimo řešené území.  

Alternativně lze uvažovat také s gravitačním odkanalizováním celého území, což ale předpokládá realizaci cca 250 m kanalizace 
mimo řešené území. Odváděcí stoku lze umístit na pozemky ve vlastnictví státu a města Kroměříže (podél silnice I/47, pozemek 
orné půdy p.č. 580, stávající ulice), sloužit může i pro odkanalizování zástavby mimo řešené území. 

Dešťové vody budou v maximální míře likvidovány zasakováním či zadržováním přímo na jednotlivých stavebních pozemcích, 
pozemní komunikace a přilehlá prostranství budou řešeny tak, aby v maximální míře umožňovaly vsakování dešťových vod 
(např. komunikace ze zámkové dlažby, odstavná stání z distanční zámkové dlažby, zatravněné průlehy). Podmínky pro vsakování 
budou upřesněny v podrobnější dokumentaci dle geologického průzkumu. Při řešení odkanalizování území (zejména likvidace 
dešťových vod) je nutné respektovat TNV 75 9011.  
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Stávající odtok je orientačně Q = [(0,03 x 1) + (0,03 x 0,4) + (4,6 ha x 0,1)] x 160 l/s/ha = 80 l/s.  

Bez regulace se odtok orientačně zvýší na Q = [(0,4 ha x 1) + (0,7 x 0,4) + (1,1 x 0,6) + (3,0 x 0,1)] x 160 l/s/ha = 262 l/s.  

Konkrétní řešení odkanalizování území bude v rámci navazujících podrobných dokumentací nutné projednat s provozovatelem 
kanalizační sítě, tj. se společností VaK Kroměříž a.s. 

Zásobování elektřinou 

Západní okraj řešeného území je dnes zásobován z distribuční elektrické sítě nízkého napětí (z velké části vzdušná vedení). 
V územním plánu je navrženo napojení území na síť VN s novou distribuční trafostanicí na jižním okraji zástavby. Nové vedení VN 
s trafostanicí je vymezeno jako veřejně prospěšná stavba TE 6.  

Majitelem a provozovatelem elektrické sítě je společnost E.ON Česká republika, a.s. 

Pro zajištění dostatečné kapacity a pro posílení distribuční elektrické sítě NN je na jižním okraji řešeného území v souladu 
s návrhem Územního plánu Kroměříž navrženo umístění distribuční trafostanice 22/0,4 kV, která bude zásobována z jižní strany 
novým venkovním elektrickým vedením VN 22 kV. Variantním řešením může být umístění kioskové distribuční stanice v jádru 
řešeného území (na pozemku veřejné zeleně) a její napojení podzemním kabelovým vedením VN 22 kV. Technické řešení je 
podmíněno splněním podmínek, které stanoví provozovatel distribuční soustavy VN/NN. Distribuční rozvody NN budou provedeny 
zemními kabely AYKY 3x240+120 mm2 (nebo obdobnými dle zvyklostí provozovatele distribuční sítě) přes systém rozpojovacích 
a přípojkových skříní. Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení do 110 kV je 1 m od krajního kabelu. 

Instalovaný výkon zástavby v řešeném území bude zhruba 615 kW, soudobé zatížení bude cca 370 kW. Tyto hodnoty jsou ale 
pouze orientační vzhledem k tomu, že nelze v této fázi přesně stanovit energetickou spotřebu jednotlivých budov (např. zda bude 
elektřina využívána i k vytápění a o jakou zástavbu půjde – nízkoenergetický / pasivní standard). 

Konkrétní řešení elektrifikace území bude v rámci navazujících podrobných dokumentací nutné projednat s provozovatelem 
elektrické sítě, tj. se společností E.ON. 

Zásobování plynem 

Západní okraj řešeného území je dnes zásobován ze středotlakého plynovodu, který prochází stávající místní komunikací. 
V územním plánu je navrženo prodloužení plynovodní sítě STL do řešeného území, nový plynovod je vymezen jako veřejně 
prospěšná stavba TP 4.  

Ochranné pásmo plynovodu je u STL plynovodů v zástavbě 1,0 m od okraje potrubí. Majitelem a provozovatelem plynovodní sítě je 
společnost innogy Česká republika a.s. 

Do navržené zástavby rodinných domů bude rozšířena středotlaká plynovodní síť. Zemní plyn může být využit pro vaření, přípravu 
TUV a vytápění v maximální variantě. Pro zajištění vytápění rodinných domů ale existuje alternativa využití alternativních zdrojů 
energií až po pasivní objekty. Spotřeba plynu v řešeném území bude orientačně maximálně 62 m3/hod. Podmínky napojení 
dle skutečných požadavků na spotřebu (zejména vytápění) bude nutné upřesnit na základě konkrétních záměrů. 

Konkrétní řešení plynofikace území bude v rámci navazujících podrobných dokumentací nutné projednat s provozovatelem 
plynovodní sítě, tj. se společností innogy. 

Elektronické komunikace 

Navrženým řešením je dotčena trasa elektronického vedení (dálkového kabelu) společnosti CETIN procházejícího podél silnice I/47. 
Pro efektivní využití dotčených pozemků bude nutná přeložka tohoto vedení, nová trasa vedení je uvažována na okraji rozšířeného 
koridoru silnice I/47 (na veřejném prostranství). Potřeba přeložky bude vycházet z konkrétních záměrů jednotlivých vlastníků, 
přeložka může být prováděna i po částech. 

Západní část řešeného území je napojena na místní síť elektronických vedení společnosti CETIN. Do navržené zástavby bude tato 
síť rozšířena, případně bude napojena na telekomunikační sítě jiných operátorů. 

 

B.4. ZÁVĚR 

V územní studii bylo prověřeno využití předmětné lokality zejména ve prospěch zástavby rodinných domů. Přitom byly 
vymezeny dostatečně široké koridory veřejných prostranství sloužící pro její obsluhu a také pozemek veřejné zeleně 
(veřejného prostranství s převahou veřejné zeleně) jako zázemí obytné zástavby. 

Zároveň s tím byly nastaveny hlavní prostorové zásady pro umístění okolní zástavby – stavební čáry a stavební hranice, 
které vytváří vhodné podmínky pro vznik kvalitní urbanistické struktury – obestavění nových ulic zástavbou umístěnou 
na jedné stavební čáře i pro vznik dostatečně kapacitních veřejných prostranství. 

Součástí územní studie je návrh úpravy umístění autobusové zastávky „Kroměříž, Postoupky, Miňůvky“ na silnici I/47 
a také koncepce obsluhy území sítěmi technické infrastruktury. 

Resumé územní studie, které obsahuje návrh podmínek pro rozhodování v řešeném území, je včetně výkresové části 
uvedeno v kapitole A. této dokumentace.  
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C. PŘÍLOHY 

C.1. VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ K NÁVRHU ÚZEMNÍ STUDIE 

V průběhu zpracování územní studie byli požádány o vyjádření k návrhu řešení územní studie (verze listopad 2016) vybrané 
organizace a dotčené orgány. V další části jsou připojena vyjádření těchto dotčených orgánů a organizací: 

 Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany; 

 Městský úřad Kroměříž, koordinované stanovisko; 

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje; 

 Obvodní báňský úřad; 

 Úřad pro civilní letectví; 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR; 

 Ředitelství silnic Zlínského kraje; 

 Vodovody a kanalizace Kroměříž; 

 ČEPRO; 

 CETIN; 

 MND; 

 NET4GAS; 

 Dopravní inspektorát Policie ČR Kroměříž. 

Požadavky vztahující se k řešení územní studie byly do ní zapracovány (zejména požadavky Ředitelství silnic a dálnic, Vodovodů 
a kanalizací Kroměříž, odboru životního prostředí MÚ Kroměříž a CETIN). 

C.1.1. Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany 
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C.1.2. Městský úřad Kroměříž, koordinované stanovisko 
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C.1.3. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
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C.1.4. Obvodní báňský úřad 

 

C.1.5. Úřad pro civilní letectví 
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C.1.6. Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

C.1.7. Ředitelství silnic Zlínského kraje 
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C.1.8. Vodovody a kanalizace Kroměříž 
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C.1.9. ČEPRO 
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C.1.10. CETIN 
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C.1.11. MND 

 

C.1.12. NET4GAS 
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C.1.13. Dopravní inspektorát Policie ČR Kroměříž 
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