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Po�izovatel: M�stský ú�ad Krom��í�, odbor stavební ú�ad, odd�lení územního 
plánování

 jako ú�ad územního plánování podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) stavebního 
zákona 

 v návaznosti na ust. § 5 odst. 1 a 2 stavebního zákona 

Zadavatel: M�stský ú�ad Krom��í�, odbor regionálního rozvoje
 Velké nám�stí 115, 76701 Krom��í� 

Cílem zadávané dopravní studie �K rybníku� bylo prov��ení podmínek stávajících 
komunikací místní �ásti Vá�any s ohledem na dal�í rozvoj lokalit Pekelce II. a 
Vá�anské louky a návrh dopravní obsluhy tohoto území. Studie bude slou�it jako 
podklad pro dal�í postup v rozvoji spádového území. Dále bude studie podkladem 
p�i po�izování nového Územního plánu m�sta Krom��í�e. 

�e�ené území se nachází v katastrálním území místní �ásti Vá�any, na severu 
zasahuje do katastru Krom��í�e. Uva�ovaná sb�rná komunikace by m�la spojit 
ulici Lesní a plánovaný prodlou�ený úsek ulice K výstavi�ti v místech v minulosti 
odvodn�ného Vá�anského rybníka. 

Obr. �. 1 � �e�ené území v rámci �ir�ích vztah�

Platný územní plán vymezuje rozvojové plochy v lokalit� �Vá�anské louky� s 
ozna�ením V12 a 32. Postupná urbanizace sousedících rozvojových ploch V9, V10 a 
V11 a dal�í uva�ované zám�ry v území vy�adují nové �e�ení dopravní obsluhy celé 
lokality s ohledem na limity kapacit stávající komunika�ní sít�.  
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Obr. �. 2 � Lokalita dopravní studie nad platným územním plánem¨ 

Obr. �. 3 � Vý�ez z výkresu �. 7 platného ÚP: Vymezení ve�ejn� prosp��ných staveb 
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Úkolem dopravní studie bylo prov��ení kapacit a stavu stávajících komunikací místní 
�ásti Vá�any s ohledem na nar�stající dopravní zatí�ení postupn� dopl�ované 
zástavby rozvojových ploch V9 � V11. Zohledn�ní podmínek stávající zástavby, 
jejich ovlivn�ní a dopad� vlivem zvý�ené zát��e komunikací i území jako celku. 
Vyhodnocení situace a navr�ení nutné úpravy �i zm�nu organizace dopravy. Dal�ím 
úkolem studie je návrh nové sb�rné komunikace umo��ující dal�í rozvoj území, 
zejména v návrhových plochách V12 a 32. Ur�uje trasu a dimenze nové dopravní 
stavby, stanoví podmínky a limity její realizace; navrhne vhodnou polohu a podobu 
k�í�ení se stávajícími i uva�ovanými komunikacemi v�. podmínek pro umís�ování 
staveb �i za�ízení v jejím bezprost�edním okolí, tam kde je to ú�elné; navrhne 
podobu a nápl� ve�ejného prostranství, jeho� sou�ástí nová dopravní stavba bude 
v�. pot�eb technické infrastruktury. To v�e v souladu zejména s cíli a úkoly územního 
plánování a s ní�e uvedenými vstupními podmínkami po�ízení studie. 

Napln�ní cíl� studie: 

o Je navr�ena nová m�stská sb�rná komunikace �K rybníku�, která spojí ulici 
Lesní a plánované prodlou�ení ulice K výstavi�ti; 

o Je navr�ena podoba k�í�ení, zp�sob napojení a p�ípadné zpr�jezdn�ní ulic 

o �K rybníku� a ul. Lesní  

o �K rybníku� a K potoku 

o �K rybníku� a Sk�iván�í 

o �K rybníku� a K výstavi�ti 

o Mezi tokem Vá�anského potoka a nov� navrhovanou komunikací je navr�en 
pás zelen� �í�ky min. 25 m, jeho� sou�ástí je komunikace pro p��í a cyklo 
dopravy; 

o nová dopravní stavba je sou�ástí plochy ve�ejného prostranství v �í�ce 17 m, 
které tvo�í: 

o obousm�rnou komunikací s �í�kou vozovky min. 6 m; 

o oboustranným chodníkem v min. �í�i 2 m odd�leným od vozovky 
zeleným pásem;  

o pás zelen� s mo�ností stromové výsadby v min. �í�i 2,5 metru po obou 
stranách vozovky; 

o Návrh umíst�ní záliv� zastávky MHD po obou stranách 

o ve�ejné osv�tlení v pásu zelen�, zejména p��í a cyklo-komunikace se 
sv�telným ku�elem, který nezvy�uje zatí�ení �ivotního prost�edí 
sv�telným smogem. 
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Záv�r: 
Dopravní zatí�ení postupn� dopl�ované zástavby rozvojových ploch V9 a� V11 
procházející ulicemi Sk�iván�í, K potoku a Zvonková, p�es ulici Po�árník�
s napojením na hlavní silnici ul. Osvoboditel�, je z dlouhodobého hlediska dopravn�
nevyhovující. Postupné zastav�ní rodinnými domy bude mít vliv na provoz v daném 
úseku a tedy zvý�ené dopravní zatí�ení na jednu spojovací ulici Po�árníku �í�ky 
pouhých 5,0m s p�idru�eným pásem podélného stání pro vozidla, které je 
z dlouhodobého hlediska pro obousm�rný provoz nedostate�né. 
Poslední napojení z ulice Sk�iván�í p�es zkolaudovanou p�ístupovou komunikaci 
k trafu je pro dané p�ipojení lokality ú�elovou komunikací slou�ící pro daný objekt 
trafa jako nevyhovující. 
Proto byl zapracován návrh této studie vybudováním nové místní komunikace 
ozna�ené jako �K rybníku�, který svými parametry se vhodn�  za�lení do prostoru za 
potokem a také obslou�í dal�í území v návrhových plochách V10-V12 a 32 dle 
platného územního plánu, které bude svou polohou a po�tem blí�e specifikováno 
v navazující dokumentaci.  
Propojením této v�tve na ulice K potoku, Sk�iván�í a k nové lokalit� ozna�ené V11, 
vznikne komfortní p�ístup s odvedením dopravy na ulici Lesní a dále sm�r centrum 
m�sta po ulici Osvoboditel� a nebo sm�rem ven z m�sta na kruhový objezd - 
Kotojedy a tedy sm�r Otrokovice, Zlín. 
Celá rozvojová plocha V9 a V11 by v budoucnu mohla být provedena jako zklidn�ná, 
s prvky pro zpomalení dopravy. 
V míst� nutnosti p�eklenutí Vá�anského potoku budou umíst�ny mostní objekty pro 
danou �í�ku komunikace.  
V prostoru ve�ejného prostranství jsou navr�eny zastávky BUS a systém propojení 
pro p��í. Prostor je dostate�n� �iroký pro umíst�ní v�ech in�enýrských sítí , v�etn�
osv�tlení a ploch pro zele�. Pás zelen� u potoku �í�ky 25m, s plánovanou výsadbou 
zelen� a procházející stezkou pro p��í a cyklisty, bude klidovou zónou.  

V Krom��í�i dne 03/2022   Vypracoval: Ing. Vojt�ch �ihák 
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Dot�ené pozemky 

kat. území Vá�any 
parcela �.        druh pozemku zábor (m2)   majitel 

p.�. 690/1            orná p�da             -   Dan�k Josef, �s. armády 4002/9, 76701 Krom��í�  
                                                                              �íkovská Vlasta, Popovice 14, 76812 Rataje 
p.�. 690/2            orná p�da                   -             Zbo�ilová Svatoslava, Dru�ba 1190, 76824 Hulín 
p.�. 690/52           orná p�da                   -            Chrástová Karla, Slov. nár. povstání 3986/1, 76701                                                    

Krom��í� 
p.�. 690/18         orná p�da                    -              M�sto Krom��í�, Velké nám�stí 115/1, 76701     
                                          Krom��í� 
p.�. 690/4          orná p�da                    -               Lecian Ladislav Ing., Na Návsi 6/12, Vá�any, 76701  

Krom��í� 
p.�. 690/5          orná p�da                    -               Ku�erová Hana, Pionýr� 271/9, Vá�any, 76701  

              Krom��í� 
 Pospí�il Karel Mgr., Lesní 244/32, Vá�any, 76701    
     Krom��í� 
 Pospí�il Pavel, Na Návsi 264/18, Vá�any, 76701  
     Krom��í� 

p.�. 690/6           orná p�da                    -             �ebestík Josef, Albertova 3983/6, 76701 Krom��í� 
p.�. 690/7           orná p�da  -  Jarka Josef, Allerheiligenplatz 14/54, Víde� A-1200,  

Rakousko 
p.�. 690/8         orná p�da                       -           SJM Butko Tibor a Butková Ludmila, Na Návsi  

12/45, Vá�any, 76701 Krom��í� 
Butková Ludmila, Na Návsi 12/45, Vá�any, 76701 Krom��í� 
Novotný Franti�ek, Na Dílech 162/15, Vá�any, 76701 
Krom��í� 
Novotný Zden�k, Pionýr� 108/7, Vá�any, 76701 Krom��í� 
Sedlá�ková Milada, �. p. 193, 76701 Bezm�rov 

p.�. 690/9         orná p�da                     -             Butková Ludmila, Na Návsi 12/45, Vá�any, 76701   
Krom��í� 
Geráková Libu�e, Denkova 3943/8, 76701 Krom��í� 
Gernová Iva, Na Nohyláku 1365/14, 76701 Krom��í� 

p.�. 690/10     orná p�da                    -                 Holubá�ová Miroslava, Barto�ova 2005/13, 76701  
Krom��í� 
Myná�ová Dagmar, P�í�ná 140/4, Vá�any, 76701 Krom��í� 

p.�. 690/11     orná p�da                   -                 Firla Erich, Okru�ní 921, Lutyn�, 73514 Orlová 
Hejná Anna, Na Návsi 122/51, Vá�any, 76701 Krom��í� 

p.�. 690/12     orná p�da                  -                  Marinová Radmila, Zákostelí 134, 76802 Zdounky 
      Prok� Ji�í Ing., Kv�tinová 374, 25101 Herink 
      �ulé� Miroslav, Albertova 3984/4, 76701 Krom��í� 
p.�. 690/13    orná p�da                   -                  Tesa� Ji�í, Bechlínská 705/2, Let�any, 19000 Praha 9 
p.�. 690/14    orná p�da                    -                  Tesa� Ji�í, Bechlínská 705/2, Let�any, 19000 Praha 9 
p.�. 690/15   orná p�da                    -                   SJM Koutný Ladislav Ing. a Koutná Lenka, Gen. Píky  

4532/5, 76701 Krom��í� 
M�sto Krom��í�, Velké nám�stí 115/1, 76701 Krom��í� 

p.�. 690/16     orná p�da                  -                  SJM Dan�k Martin Ing. a Da�ková Milena, Dubnická  
294,  
Kvítkovice, 76502 Otrokovice 

p.�. 414          vodní plocha               -            �eská republika, Povodí Moravy, s.p., D�eva�ská 932/11,  
Veve�í, 60200 Brno 

p.�. 418/1       ostatní plocha            -               M�sto Krom��í�, Velké nám�stí 115/1, 76701 Krom��í� 
p.�. 415/2       ostatní plocha           -               Dan�k Josef, �s. armády 4002/9, 76701 Krom��í� 
             �íkovská Vlasta, Popovice 14, 76812 Rataje 
p.�. 690/17   ostatní plocha              -             M�sto Krom��í�, Velké nám�stí 115/1, 76701 Krom��í� 
p.�. 1027       ostatní plocha              -             M�sto Krom��í�, Velké nám�stí 115/1, 76701 Krom��í� 
p.�. 690/19    orná p�da                   -            ���������	�
�����������	��������������������	�
���
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kat. území Krom��í� 
p.�. 1044       trvalý travní porost      -                  M�sto Krom��í�, Velké nám�stí 115/1, 76701  

Krom��í�     
p.�. 1028        orná p�da                   -             Kolá�ová Jana MUDr., Sadová 4209/56, 76701 Krom��í� 
             Pechancová Alena Mgr., Vi��ová 4215/8, 76701  

Krom��í� 
                            �vajdová Blanka, Hole�ovská 1159, 76824 Hulín 
p.�. 1029        orná p�da                   -            Hanácká pole s.r.o., Tova�ovského 318/18, 76701  

Krom��í� 
p.�. 3281       vodní plocha                -             M�sto Krom��í�, Velké nám�stí 115/1, 76701 Krom��í� 
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