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1. Důvody a cíle po řízení studie 

Způsob využití lokality „Za Humny“ v Bohuňovicích je dlouhodobě zakotven 
v územním plánu jako plocha pro obytnou zástavbu pro individuální rodinné bydlení. 
Předchozí vlastník zahájil přípravné práce na realizaci výstavby v lokalitě. Byla zpracována 
podrobnější dokumentace a bylo vydáno územní rozhodnutí. Vydané územní rozhodnutí a 
zahájené přípravné práce byly při zpracování předchozího Územního plánu sídelního útvaru 
Bohuňovice důvodem pro zahrnutí plochy do stávajících ploch bydlení. Posléze však bylo od 
realizace záměru upuštěno.  

Současný vlastník uvažuje opětovně o realizaci výstavby v lokalitě a ve vazbě na 
centrální část obce se sportovními plochami a plochami zeleně podal podnět při řešení 
nového územního plánu řešit část lokality, která přiléhá ke stávající místní obslužné 
komunikaci, tak, aby zde byla ve větší míře zastoupena zeleň a prostor byl otevřenější vůči 
veřejnosti. Tento trend vlastníka odpovídá i představám mnohých občanů a zástupců obce o 
výraznějším zastoupení zeleně (parku) s případnou realizací vodních ploch právě v řešené 
lokalitě. V tomto smyslu je také řešen současný územní plán, ze kterého územní studie „Za 
Humny“ vychází. 

Územní studie má svou genezi od koncepční studie zadané investorem, přes souběh 
zpracovávání dokumentace k územnímu řízení a dokončování územního plánu, až po 
zpracování územní studie na základě požadavku vydaného územního plánu a zadání, 
zpracovaného úřadem územního plánování – Magistrátem města Olomouc, odborem 
koncepce a rozvoje. 

Územní studie řeší zejména urbanistické koncepční zásady výstavby v lokalitě, 
provázanost na sousední zástavbu a okolní pozemky, návaznost veřejných prostranství a 
základní provozní vazby technické a dopravní infrastruktury. Dále stanovuje zásadní 
regulace a doporučuje postup všech subjektů v lokalitě a přístup k dalším regulacím, 
vyplývajících z následných stupňů podrobnějších dokumentací a řízení na stavebním úřadě.  

  

2. Podklady 

- katastrální mapa  
- letecké snímky 
- Územní plán Bohuňovice 
- údaje z katastru nemovitostí 
- průzkum území 
- podklady z přípravy DÚR 
 

3. Širší vztahy 

Širší vztahy v urbanistických vazbách a vymezení území 

Lokalita se nachází v návaznosti na centrum obce, tvořené v jádru nákupním 
střediskem, domem služeb, Centrem zdraví a sportovním areálem a ve velké míře 
zastoupením sídelní zeleně. Lokalita je napojená na místní obslužnou komunikaci, která 
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zajišťuje dopravní přístupnost sportovních areálů a stávající obytné zástavby rodinných i 
bytových domů. Z hlediska hromadné dopravy je dostupnost lokality k nádraží ČD cca 600m. 

Hranici řešeného území tvoří z východní strany uvedená komunikace, ze severu pás 
obecních pozemků, využívaných jako odvodňovací příkop, ze západu stávající zástavba 
rodinných domů stejně jako z jižní stany, kde lokalita částečně sousedí s bytovými domy.   

V současné době je v území převážně luční porost a louka je využívána pro občasný 
výcvik koní. V severovýchodní části území vyvěrá voda a území je značně podmáčené. 
Současně se v této části území vyskytuje letitý nálet polokeřů i listnatých stromů (habrů, bříz, 
líp, topolů, javorů, jasanů, akátů, osik apod.) a v minulosti došlo k četným neřízeným 
navážkám stavební suti, v současnosti zarostlé bylinným patrem pod vzrostlými stromy 
z náletu.  

Hodnoty v území 

Jednoznačnou hodnotou území je jeho poloha ve vztahu k centru obce a její 
vybavenosti, včetně rekreačního zázemí v podobě sportovních areálů s tenisovými kurty, 
Centrem zdraví s vodním světem a výraznými plochami veřejné zeleně. S uvedeným souvisí 
i velice dobrá dostupnost hlavních civilizačních potřeb, základních služeb, obchodu, základní 
školy, úřadu i zdravotnických zařízení, včetně dopravní přístupnosti po místní komunikaci a 
pěší dostupnosti přepravního uzlu hromadné dopravy (nádraží ČD Bohuňovice). 

 

4. Dopravní vazby 

Dopravní dostupnost 

Lokalita je dostupná po silnici III. třídy 44610, odbočkou po místní komunikaci, která 
zpřístupňuje stávající zástavbu rodinných i bytových domů a je propojena na další úsek 
komunikace III. třídy 4469a. 

Prioritou pro výsledné řešení se stává upřednostnění respektování a zachování 
obslužného charakteru místní komunikace, bez narušení základních vztahů a provozních 
vazeb. Do budoucna bude zapotřebí dořešit pěší komunikace podél stávající přístupové 
místní komunikace, a to minimálně jednostranné.  

Hromadná doprava 
Hromadná doprava je zajištěna železniční dopravou s dostupností lokality od 

železniční stanice cca do 10 min.. Přes určité nedostatky v dostupnosti (celé území pokrývá 
až 20 min. izochrona dostupnosti) v rámci celé obce, není reálné uvažovat pro relativně malý 
počet osob se zavedením autobusové linkové dopravy. 
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5.   Návrh urbanistického řešení 

Koncepce uspořádání území v širším kontextu 

Návrh studie vycházel ze základního principu uspořádání stavebních pozemků 
s optimální velikostí a tvarem pozemku, při maximální využitelnosti oboustranného 
obestavění navrhovaných komunikací. Koncepční úvahy přitom vycházely z potřeby 
definovat vhodným a odpovídajícím způsobem prostor kolem průjezdní místní komunikace, a 
to odlišným způsobem než zklidněnou část vnitřního prostoru lokality. Dalším úkolem bylo 
též vhodně zakomponovat i nezbytné plochy veřejného prostranství, požadované dle 
ustanovení § 7, odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území ve znění pozdějších předpisů (úprava ze dne 12.8.2009) – „Pro každé dva hektary 
zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se 
vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře 
nejméně 1 000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.“   

V územním plánu jsou navrženy dvě různě koncipované části území.  

5.1. Východní část lokality je v územním plánu definována pro veřejné prostranství a 
pro smíšené území obytné a řešení územní studií nebylo pro tuto část požadováno. Využití 
území je proto řešeno ideově s cílem prokázání provázanosti urbanistických a dopravních 
řešení. Finální výraz objektů, jejich objem a umístění bude řešen až ve vazbě na konkrétní 
záměr investora a v souladu s územním plánem. 

 Otevřený prostor kolem průjezdní místní komunikace, v sousedství sportovního 
areálu s fotbalovým hřištěm, je navržen pro možnost přiměřené vybavenosti komerčního 
rázu i hromadného bydlení (plochy smíšené obytné). Ve vazbě na sportovní plochy v centru 
obce má toto zařazení své opodstatnění. Komerční objekt skýtá možnost doplnit dosud 
chybějící vybavenost v centru o např. zařízení kavárenského typu, či cukrárnu nebo 
restaurační zařízení (to koncipované i ve vazbě na předpokládaný zvýšený turistický pohyb 
v souvislosti s novou cyklostezkou). Dále může jít o obytnou zástavbu cílenou pro určitou 
skupinu obyvatel, jako například malometrážní byty pro seniory apod. Ideální je totiž klidné 
prostředí v zeleni s výbornou pěší dostupností všech základních služeb v obci i umístění 
v centru dění obce. Objekty mohou být koncipované i jako polyfunkční se službami 
souvisejícími s charakterem obytné části (pracoviště lékaře, rehabilitační a masážní služby, 
firma zajišťující úklid a údržbu objektů apod.). Umístění v sousedství pozemků obce skýtá 
variantní možnost využít území i se zapojením obecního pozemku (p.č. 129/21, k.ú. 
Trusovice) a využít tak v zahraničí známého principu PPP (z anglického termínu Public 
Private Partnerships = Partnerství veřejného a soukromého sektoru). Tento typ zástavby 
hromadného bydlení s vybaveností komerčního charakteru vytváří pomyslnou bariéru podél 
stávající příjezdové komunikace, kterou odcloňuje od ploch ve „vnitrobloku“ (s navrhovanou 
zástavbou rodinných domů). Současně je navržený charakter zástavby otevřenější vůči 
veřejnosti a skýtá možnost dostatečného prolnutí zeleně, která má charakter parkových 
úprav, včetně případného zastoupení vodních prvků a vodních ploch (plocha veřejného 
prostranství s převahou zeleně dle územního plánu).  

Veřejné prostranství je v územní studii řešeno v rozsahu cca 7 400 m2. Objekt 
občanské vybavenosti a vjezd do lokality je umístěn jižněji, a to rovnoběžně s příjezdem ke 
stávajícím bytovým domům. Jižně příjezdové komunikace jsou navrženy polyfunkční objekty 
– bytové domy. Hloubka pozemku umožní zástavbu i bez nutnosti začlenění dalšího 
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sousedního pozemku (ve vlastnictví obce Bohuňovice), ovšem umožňuje při konkrétním 
záměru i jeho zapojení do řešení v území. 

Parkové zázemí výše uvedených staveb tedy vytváří přirozený přechodový prostor do 
druhé části lokality, do klidového území s navrhovanými rodinnými domy. V území tak 
přirozeně získáváme dostatečný prostor i pro potřebná veřejná prostranství, jako nezbytného 
rekreačního a relaxačního zázemí obyvatel, a to nejen žijících v lokalitě. Využití plochy 
v další podrobnosti bude předmětem následných stupňů územních a stavebních řízení.  

Při realizaci parkových úprav veřejného prostranství bude potřebné věnovat 
pozornost dořešení odvodnění lokality, které dnes zajišťuje otevřený příkop na pozemcích 
obce v severní hranici řešené lokality. Ve vazbě až na konkrétní záměr a charakter výsadby 
a charakter případných vodních prvků bude finálně definován způsob odvedení povrchových 
vod (varianty stávajícího řešení otevřeného příkopu či zatrubnění uvedené svodnice a 
přičlenění pozemku k zahradám rodinných domů).   

 

5.2. Druhá část lokality je definována pro rodinné domy. Pro tuto část území bylo 
územním plánem požadováno zpracování územní studie. 

Koncepce uspořádání plochy rodinných domů  

A. Pozemky pro výstavbu rodinných domů 
B. Pozemky veřejných prostranství 
 
Území uvnitř lokality je navrženo pro výstavbu rodinných domů. Parcelace pro 

jednotlivé RD je navržena dle grafické části územní studie (výkres Urbanistický návrh, 
doprava). Parcelací je respektován princip územního plánu, tj. průměrná velikost pozemku 
pro výstavbu RD v lokalitě řešené územní studií dosahuje maximálně 1 000m2 (viz. tabulka 
výměrů stavebních pozemků). Navrženy jsou rodinné domy s výměrou pozemků od 607 m2 
do 1 368 m2. 

Rodinné domy jsou obslouženy zaokruhovanou komunikací (součást veřejného 
prostranství), která je pro celkové zklidnění a omezení nevhodné průjezdnosti navrhovaná 
jako obytná ulice. Jde o prvek a charakter ulice, který se v české republice vyskytuje 
v nových lokalitách zatím ojediněle, byť je ideálním řešením pro zajištění zpomalení dopravy 
a zajištění bezpečnosti smíšeného provozu (pěšího, cyklo i automobilového) v obytných 
zónách. Současně jde o účinnější řešení s výrazně estetickým vlivem na prostředí než tomu 
je u jiných, běžně užívaných zpomalovacích prvků v dopravě. Uvedené řešení napomáhá i 
sociální soudržnosti obyvatel, kteří dostávají větší příležitost k pobytu vně svých nemovitostí, 
tj. na ulici, která svým zobytněním dává šanci potkávat se se sousedy a umožňuje také tolik 
potřebný prostor pro vzájemnou komunikaci občanů. 

Celá řešená lokalita je kromě zeleně veřejné i soukromé doplněna v okrajích i 
systémem chodníků, pěšin a menších veřejných prostranství. Samostatnými pěšinami je 
lokalita propojena ze strany jižní (na ulici Na Zahrádkách) a severozápadní (směrem 
k železniční trati). U ústí těchto pěšin jsou navržena menší veřejná prostranství s posezením 
a dětským hřištěm (na jižním okraji se jedná o obecní pozemek). Předpokládá se, že veřejné 
prostranství kolem obytné ulice bude mít díky umístění oplocení až s fasádami domů 
komornější charakter individuálních parkových úprav.  
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Tabulka navrhovaných stavebních pozemků a veřejných prostranství - výměry: 

Objekt č.  Typ zástavby Výměra cca m2 

1 rodinný dům 1 160 
2 rodinný dům 1 139 
3 rodinný dům 946 
4 rodinný dům 865 
5 rodinný dům 901 
6 rodinný dům 843 
7 rodinný dům 880 
8 rodinný dům 1 368 
9 rodinný dům 863 
10 rodinný dům 892 
11 rodinný dům 928 
12 rodinný dům 1 166 
13 rodinný dům 860 
14 rodinný dům 766 
15 rodinný dům 888 
16 rodinný dům 982 
17 rodinný dům 1 087 
18 rodinný dům 1 102 
19 rodinný dům 981 
20 rodinný dům 825 
21 rodinný dům 814 
22 rodinný dům 741 
23 rodinný dům 607 
∑ - 21 604 
Ø - 939 
24 polyfunkční bytový dům s veřejným 

prostranstvím 1 270  
25 

26 komerční občanská vybavenost s veřejným 
prostranstvím 1 420 + 7 470 

- veřejné prostranství - severozápad 244 
- veřejné prostranství – jih (vlastník obec) 498 

 

Regulace výstavby 

Návrh regulace výstavby vychází z principů koncipování zástavby původních hanáckých 
sídel. Sevřená obytná zástavba s širokými uličními fasádami jednotlivých domů uzavírá 
soukromé partie zahradních částí pozemků vůči veřejnosti a naopak neoplocováním 
předzahrádek se tváří k veřejnosti otevřeně. Navenek je dům nedílnou součástí jednotného 
celku (ulice, náves), uvnitř dává možnost uplatnit nerušeně individuální přístup a potřebu 
vlastníka.  

Regulace se tedy týká zejména charakteru zástavby a výrazu uličních front, zejména 
v požadavcích na jednotnost objemových a tvarových řešení základních hmot jednotlivých 
domů v jedné ulici.  
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Základní regulace umíst ění výstavby je stanovena grafickým vymezením maximálního 
rozsahu stavební plochy pro stavbu rodinného domu  dle výkresu Prostorová regulace 
s vymezením základních kót (zaokrouhlené na celé m) a odstupů od hranic pozemků. Je 
definována jak uliční stavební čára, tak maximální stavební čára dvorní (zahradní) části 
domu. Odstupy od hranic pozemků i vzájemné odstupy RD se řídí ustanovením § 25 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění platných 
předpisů.  

Ve studii znázorněné umístění rodinných domů a dalších objektů je uvedeno pouze 
příkladem a odráží variantu umístění objektů s doložením principu rytmu řazení fasád, 
vstupů a vjezdů včetně volného prostoru a předzahrádek. 

 
Stavební čára (totožná s uliční čárou) 

Stavební, uli ční čára je stanovena 5 m od hranice pozemku a navrženého 
veřejného prostranství  a tvoří ji mezní kolmý průmět zásadní uliční fasády. Předsazení jsou 
přípustná pouze ojediněle a v minimálním rozsahu šířky i hloubky předsazení (např. arkýřový 
výklenek, předsazení vstupu, případně garáže v šířce pouze jednoho automobilu apod.). 

 
Oplocení pozemků 

Oplocení pozemk ů z ulice je p řípustné pouze ve vyzna čené stavební uli ční čáře. 
Znamená to, že předzahrádky budou dotvářet zahradní úpravu ulice, a to individuálně dle 
záměru vlastníka, a budou otevřené do vymezeného veřejného prostranství.   

 
Charakter zástavby 

Navržen je princip podélné dispozice domu s orientací podélné strany 
rovnob ěžně s ulicí. 

Navrhuje se volit kompaktnější formy zástavby dle charakteru původních tradičních 
hanáckých sídel. Výrazněji se zklidní a zintimní dvorní a zahradní části pozemků jak od 
případného dopravního provozu, tak i vůči pohledům z ulice.  

Pro solitérní zástavbu se stanovuje zásada: 

- vzájemného odstupu rodinných dom ů minimáln ě 7m 
- odstupu RD 2m od spole čné hranice pozemk ů RD od severu, p řípadně 

východu 
- odstupu RD minimáln ě 5m od spole čné hranice pozemk ů RD jižní, p řípadně 

západní  
 

Výšková regulace 

Výška zástavby je stanovena jako maximálně dvoupodlažní s podkrovím (u bytových, 
případně polyfunkčních domů je připuštěno další ustupující podlaží). Vychází se zejména 
z charakteru zástavby v Bohuňovicích a v nejbližším okolí lokality.  
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Typy zastřešení 

Směr hlavního h řebene st řechy je stanoven rovnob ěžně s ulicí . Konkrétní typ 
zastřešení není striktně určen, připuštěny jsou i ploché střechy. Výjimku mohou tvořit objekty 
komerční vybavenosti a zastřešení domů v exponované nárožní poloze při vjezdu do lokality 
tj. domy č. 23, 20 a 15 a dům č. 8, který je naopak situován v sevření dvou k sobě příčně 
umístěných ulic.  

Umísťování viký řů se p řipouští pouze sm ěrem do zahrad , v ulicích je možné řešit 
prosvětlení půdních prostor střešními okny.   

 

6.  Dopravní řešení 

Dopravní řešení bylo upřesněno dle detailů dokumentace k územnímu řízení a 
odpovídajících vyjádření a stanovisek příslušných dotčených orgánů. Směrové řešení 
komunikací je dáno osazením jednotlivých objektů, uvažuje se s občasným pojezdem 
středních nákladních vozidel – popeláři, hasiči.  

Šířkové uspořádání komunikací je proměnlivé – většinově obousměrná komunikace 
s šířkou mezi obrubami 5,5m v zúžení na 3m v graficky vyznačených úsecích. Chodníky jsou 
navrženy v okrajových polohách lokality jako pěší výstupy mimo komunikaci Komunikace 
jsou navrženy jako obytné ulice s proměnlivou šířkou a s předpokládaným umístěním zeleně 
formou šikan a parkovacích stání podélných.  

V obytné ulici bude na obou stranách u vjezdu realizován zpomalující prvek (např. 
příčný práh, zvýšená křižovatka, apod.), technické řešení bude navrženo v následných 
stupních projektové dokumentace.  

Výškové řešení je dáno osazením objektů, výškovým řešením kanalizace, konfigurací 
terénu a napojením na stávající komunikace. Předpokládá se, že maximální podélný sklon 
komunikací včetně komunikací pro pěší nepřesáhne 6%. 

Konstrukce komunikací se předpokládá lehká netuhá živičná vozovka, parkovací 
plochy, vjezdy se předpokládají dlážděné se stmelenými podkladními vrstvami umožňujícími 
pojezd vozidel. Chodníky se předpokládají dlážděné betonovou dlažbou.  

Zelené plochy budou ohumusovány a osety, výsadba dřevin bude respektovat vedení 
inženýrských sítí. Veškeré plochy budou upraveny v souladu s požadavky vyhl. č.369/2001, 
bezbariérové úpravy budou doplněny reliéfní dlažbou. Křížení s inženýrskými sítěmi bude 
ošetřeno v souladu s příslušnými normami prostorového uspořádání, pod pojížděnými 
plochami budou sítě uloženy do chrániček. Součástí komunikací bude dopravní značení 
svislé a vodorovné. Výpočet parkovacích stání odpovídá ČSN 73 6110.  

 

7. Technická infrastruktura 

Sítě technické infrastruktury budou umístěny ve veřejném prostranství, 
s respektováním normových požadavků vzájemných odstupů. Základní princip napojení a 
zásobování lokality byl ověřen v dokumentaci k územnímu řízení, územní studie toto řešení 
akceptuje. 
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Zásobování vodou 

V cílovém stavu bude zástavba zásobena pitnou vodou z kapacity veřejného 
vodovodu a to zásobovacími řady, vedenými z  VDJ a z posilovací AT stanice. Ke stávající 
zástavbě je přivedený vodovod, který se prodlouží a zaokruhuje. 

Potřeba požární vody pro vnější hasební zásah bude kryta převážně z hydrantové 
sítě veřejného vodovodu, plnící místa požární techniky dle aktualizovaného požárního plánu. 
Potřebná dimenze z hlediska vnějšího požárního zabezpečení RD je minimálně DN 80mm. 

Odkanalizování 

Nová zástavba bude odkanalizována oddílnou kanalizační soustavou, napojenou do 
stávajících stok DN 400 a 300, východně a jižně od řešené plochy, zaústěné na ČOV. 

Dešťové vody ze střech rodinných domů budou přednostně jímány do akumulačních 
nádrží (vzhledem k hladině spodní vody) u každého rodinného domu, s využitím jako voda 
užitková (zalévání apod.). Dešťové vody z komunikací budou odváděny do dešťové 
kanalizace přes zařízení dešťových zdrží. 

Kanalizované vody, jež budou odváděny do kanalizačních sběračů veřejné 
kanalizace, budou splňovat limity kanalizačního řádu veřejné kanalizace, odpadní vody 
odváděné do vodotečí budou splňovat limity nař. vlády č.229/2007 Sb.  

Vodní toky a plochy 

Nárůst zatížení hydrosféry z nově urbanizovaných ploch bude eliminován 
ekvivalentním rozvojem kanalizační sítě. Nedojde tedy k negativnímu ovlivnění kvality vody 
v povrchových vodotečích ani k trvalému ovlivnění kvality podzemní vody. Hydrogeologické 
poměry v zájmovém území nebudou trvale dotčeny. 

Za severní hranicí řešeného území probíhá stávající meliorační příkop, odvodňující 
stávající území, ležící mimo lokalitu rodinných domů.  

Záplavové území Trusovky se aktuálně zpracovává, ale dosud nebyly stanovené 
aktivní a pasívní zóny a nebylo vyhlášené. 

Energetika 

Objekty řešené ve studii mají stupeň elektrizace „A“. Ve všech objektech bude 
zaveden plyn. Výpočet plánovaného zatížení na odběr v transformaci VN/NN bude stanoven 
odborným odhadem, konkrétní požadavky na požadovaný odběr el. energie bude stanoven 
v žádosti investora pro zřízení nového odběrného místa. Ochranné pásmo musí být 
respektováno u všech nově navržených zařízení v souladu se zákonem č.458/2000 Sb. 
V dalších stupních projektové dokumentace je nutno rovněž respektovat podmínky uvedení 
v ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“. 

Nově navržené místní komunikace a přístupové chodníky budou osvětleny v souladu 
s ČSN 360400. Rozvody budou navrženy zemními kabely. Osvětlení bude provedeno 
výbojkovými svítidly osazenými na ocelových stožárech bezpeticových. Impulz spínání VO 
bude zaveden ze stávajících rozvodů VO.  

Stávající středotlaké uliční plynovody D 160 a D 110mm, vybudované pro stávající 
zástavbu, budou prodlouženy a dále rozvětveny. Předpokládaná dimenze je D 63 se 
zaokruhováním. Ve většině případu je uvažována výstavba rodinných domů, jen částečně 
bytových, či částečně polyfunkčních domů. Jde tedy o výstavbu z pohledu zásobováním 
zemním plynem o velkém množství odběrů a malém instalovaném výkonu spotřebičů (do 50 
kW). Jedná se o kategorii domácnost. U zařízení občanského vybavení s restauračním 
provozem půjde o vyšší bodový odběr - kategorie maloodběr. 
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8. Dokladová část  

Úprava studie na základ ě Záznamu z projednání výrobního výboru dne 28.2.2012  

Na základě jednání na výrobním výboru byla v územní studii opětovně ověřena 
řešená problematika a byly upraveny části požadované v záznamu z výrobního výboru. 
Vzhledem k existenci dokumentace k územnímu řízení, včetně pozitivních vyjádření 
příslušných dotčených orgánů, byly úpravy provedeny s ohledem na řešení v DÚR včetně 
respektování původního návrhu parcelace pozemků RD. 

Byly provedeny korekce grafického označení podélných parkovacích stání, byly 
vyznačeny vjezdy do obytné zóny. Ve spolupráci s projektantem dopravního řešení DÚR 
bylo korigováno křížení navržené a stávající komunikace u bytových domů.  

Důvodem pro zvolené řešení je rozdílné výškové uspořádání stávajících a nově 
navržených zpevněných ploch. Výškový rozdíl bude řešen v dalších stupních PD např. 
opěrnou zídkou. Tvarové řešení křižovatky je v souladu s ČSN, preferuje přímý směr výjezdu 
z lokality a nezasahuje na sousední pozemek (rezerva pro opěrnou zídku). 

V textové části byla upřesněna regulace výstavby z hlediska vzájemných odstupů RD 
a jejich vzdálenost od hranic pozemků, do výkresu Prostorové regulace byly promítnuty 
základní upřesňující kóty. Takto navržená regulace zástavby v územní studii - vymezení 
zastavitelných částí pozemků umožňuje výstavbu i kompaktních forem zástavby, tj. bez 
vzájemných odstupů až na hranice pozemků. Odstupy od hranic pozemků i vzájemné 
odstupy RD se řídí ustanovením § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území ve znění platných předpisů.  
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9. Grafická část  
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3. Urbanistický návrh, doprava…………………….. měř.: 1: 1 000 
4. Regulační výkres…………………………………. měř.: 1: 1 000 
5. Koordinační výkres technické infrastruktury…… měř.: 1: 1 000 
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