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A Podmínky pro využití území a pro rozhodování v území 

A.1 Vymezení řešeného území 

Řešeným územím je zastavitelná plocha pro bydlení  označená jako „Z29“  vymezená 

Územním plánem Křelov – Břuchotín a její okolí, které s využitím zastavitelné plochy souvisí. 

Hranice řešeného území je zobrazena v grafické části. 

Jedná se o území v katastrálním území Křelov [675636], konkrétně pozemky p. č. 948, 

951/4, 951/5, 951/6, 951/14, 951/15 a související pozemky s řešením veřejné infrastruktury. 

Lokalita je označena názvem „Větrná“. 

 

Obrázek 1 řešené území, zdroj: Územní plán Křelov – Břuchotín
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Podklady 

- Schválený Územní plán Křelov-Břuchotín, který nabyl účinnosti 17.3.2018. Zpracovatelem 

územního plánu je knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 47912481, 

doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D., ČKA 02679 

- Digitální katastrální mapy 

- Územně analytické podklady 

A.2 Navržená regulace 

Regulace nejvhodnějšího využití území je znázorněna na výkrese B.1 Situace –  

urbanist ický návrh  (1: 700) a popsána v textu níže. 

A.3 Návrh řešení včetně regulačních prvků 

A.4.1 Urbanismus 

• Umístění staveb na jednotlivé pozemky je navrženo ve stavební čáře  umístěné od 

veřejného prostranství ve vzdálenostech 0,75 m (dle grafické části RD 15-18), 2,25 m, 4,50 

m a  5,50 m.  Umístění staveb ve stavební čáře je uvažováno s orientací  okapovou  

vzhledem k veřejnému prostranství (rovnoběžně s veřejným prostranstvím), a proto ve 

stavební čáře je vždy navrhována hlavní hmota stavby. 

• Hlavní hmoty staveb (uliční) jsou navrženy se sedlovými střechami  rovnoběžně 

s veřejným prostranstvím se sklonem střešních rovin 30° až  45° ; s možností 

zastřešení rovnými a pultovými střechami ve dvorní části objektů a u doplňkových staveb ke 

stavbám hlavním (př. altán, garáž apod.) 

• Střechy hlavní hmoty staveb rodinných domů je s ohledem na charakter stávající zástavby 

v obci možno osadit  v ikýř i , a to v uliční i dvorní části, maximálně však do ½ délky 

střechy 

• Zástavba nepřekročí maximální  výškovou hladinou 8 m 1 

• Předsazení  garáží je  nepřípustné  

•  Stavební pozemky budou oplocené  s výškou oplocení max.  1,50 m  nad 

upraveným terénem a provedení bude s podezdívkou do výšky 0,50 m  ve 

variantách  s transparentní výplní;  

                                                      
1 „maximální výšková hladina“ zástavby určuje maximální výšku staveb na pozemku měřenou v 

nejnižším místě původního terénu při jejich obvodu; tuto výšku mohou na těchto stavbách překročit 
pouze technická zařízení, např. stožáry, antény, fotovoltaická zařízení, komíny, a drobné architektonické 
prvky, např. nárožní věžičky, vikýře (podrobněji vlastní územně plánovací dokumentace); zdroj ÚP 
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•  Předzahrádky  (podrobněji grafická část návrhu) budou otevřeny do veřejného prostoru a 

budou neoplocené. Neoplocené  předzahrádky budou alespoň z ½  nezpevněné.  

A.4.2 Koncepce dopravy 

Pohyb motorových vozidel 

• Nová hlavní komunikace se navrhuje jako místní (obytná zóna).  

• Pozemek veřejného prostranství  bude rozšířen až na šířku 11,00 m 

(tzn. jihovýchodní část řešeného území v ul. Větrná a protější severozápadní strana řešeného 

území), zbylá část území v severovýchodní a jihozápadní části bude mít šířku  10,00 m. 

Součástí je navrhovaná komunikace  se smíšeným provozem (obytná zóna), která se 

uvažuje jako obousměrná s dopravním prostorem šířky  5 ,50 m  s podélnými parkovacími 

místy. Na severozápadě řešeného území bude komunikace zúžená na jednopruhovou 

s výhybnami.  

Doprava v klidu 

• V prostoru obytné zóny bude odstavování vozidel místních obyvatel uskutečňováno v rámci 

jednotlivých pozemků rodinných domů.   

A.4.3 Koncepce řešení inženýrských sítí 

• Trasy  inženýrských sítí budou vedeny převážně v rámci ploch veřejných prostranství 

(vymezených ÚP s označením „VP“), podél navržené komunikace. 

• Přípojkové  nebo měřící skříně  (zejm. elektrické a plynovodní) jednotlivých staveb 

nebudou umisťovány jako samostatně stojící uvnitř veřejného prostranství, ale jako 

integrované ve fasádách  staveb nebo při  oplocení  a stále veřejně přístupné.  

Zásobování pitnou vodou  

• Lokalita bude zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodního řadu uloženého ve veřejném 

prostranství.  
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Odkanalizování  

• Lokalita bude odkanalizována tlakovou splaškovou kanalizací, která bude uložena ve 

veřejném prostranství. 

Dešťové vody 

• Odpadní srážková voda z jednotlivých pozemků rodinných domů bude zneškodňována 

zasakováním. 

• V severozápadní části řešeného území je k odvodnění lokality navrhováno vsakovací zařízení 

dešťových vod formou průlehu či vsakovací rýhy. 

Zásobování elektrickou energií  

• Lokalita bude napojena na vedení NN.  

Zásobování plynem  

• Zásobování plynem bude v řešeném území zajištěno z nového veřejného plynovodního řadu 

uloženého ve veřejném prostranství. 

Telekomunikace 

• Nově navržené kabelové rozvody telefonních kabelů pro plánovanou výstavbu budou 

ujednány s příslušným distributorem. 

Veřejné osvětlení 

• Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající rozvody obce.  

A.4.4 Životní prostředí 

Odpady 

• Každý rodinný dům bude mít  vyčleněno místo pro nádobu  na přechodné 

skladování směsného komunálního odpadu. Odpad bude přechodně uložen 

v plechové/plastové nádobě na směsný komunální odpad.  

Veřejná zeleň 

• Veřejné prostranství bude doplněno o zeleň. V rámci veřejného prostranství 

bude zachován prostor pro umístění stromořadí  v koordinaci s umístěním technické a 

dopravní infrastruktury. Předpokladem návrhu výsadby jsou původní druhy dřevin i  

v předzahrádkách.  Severozápadní hranice území je v návrhu doplněna o pás liniové 

zeleně, která bude plnit funkci větrolamu.  
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B Odůvodnění  

B.1 Důvod a cíle územní studie 

Zpracování územní studie pro lokalitu je podmíněno Územním plánem Křelov- Břuchotín. 

Územní studie posuzuje dosavadní stav řešeného území, navrhuje a stanoví podrobnější 

podmínky funkčního a prostorového využití zastavitelného území lokality označené jako US-07 

„Větrná“ (Z29) v k. ú. Křelov, které jsou v souladu s platným ÚP. 

Navrhované řešení je v souladu s § 18 a § 19 zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tato územní studie je územně plánovacím 

podkladem pro rozhodování (stavebního úřadu) v území ve smyslu § 25 stavebního zákona 

a může být použita i jako podklad pro změnu územně plánovací dokumentace a pro 

rozparcelování území. 

B.2 Analýza stávajícího využití území 

Navržené schéma zástavby vychází ze současného stavu v území a z polohy stávající 

dopravní infrastruktury s ohledem na velikost současných a případných nově navržených 

pozemků. Ve studii znázorněné umístění rodinných domů a dalších objektů zobrazuje 

nejvhodnější  řešení využit í  území  z hlediska jeho efektivního zastavění a zajištění 

vyšší míry soukromí na jednotlivých pozemcích. 

Jedná se o lokalitu s charakterem venkovské zástavby, s ohledem na charakter okolní 

zástavby je tedy požadavek na tvarové řešení staveb objektů.  

V předmětném území se nachází pozemky, které jsou v době zpracování územní studie 

nezastavěné a jejich dostupnost a konfigurace umožňuje jejich další dělení. Velikost celého 

řešeného území umožňuje kvalitní zástavbu. 

Řešené území není zatíženo hlukem ani exhaláty z dopravy nebo jiných zdrojů znečištění. 

Stávající dálnice D35 (resp. koridor pro výhledovou dostavbu dálnice D35) je vzdálena od 

nejbližšího bodu řešeného území cca 680 m vzdušnou čarou.  

Železniční trať je vzdálena od nejbližšího bodu území cca 1,290 m severovýchodním směrem 

(u dráhy celostátní a u dráhy regionální je ochranné pásmo 60 m od osy krajní koleje, nejméně 

však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy). 
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Podle platného Územního plánu, Územně analytických podkladů a dalších informací jsou 

stanoveny limity vyplývající z právních předpisů:  

a) územní podmínky pro výstavbu  

b) limity dopravní infrastruktury 

c) limity technické infrastruktury 

d) vytváření a ochrana zdravých a bezpečných životních podmínek 

e) ochrana přírody a krajiny 

f) ochrana památek 

g) limity vyplývající z dalších právních předpisů. 

Řešené území se nachází mimo záplavové území.  

Napojení na dopravní infrastrukturu je uvažováno na ul. Větrná.  

B.3 Odůvodnění návrhu řešení  

Územní studie je řešena s ohledem na co nejhospodárnější využití území při respektování 

podmínek využití území daných platnou územně plánovací dokumentací, limitů využití území 

a podmínek vyplývajících z platné legislativy. Umístění staveb nebude nijak negativně 

ovlivňovat krajinný ráz ani stávající okolní zástavbu, bude pro lokalitu přínosem, a to 

především z důvodu efektivnějšího využití území a zlepšení životních podmínek (např. 

soukromí, závětří). 

Navržené schéma zástavby vychází ze současného stavu v území a z polohy stávající 

dopravní infrastruktury s ohledem na velikost současných a případných nově navržených 

pozemků.  

Návrh akceptuje stávající dostupnost pozemků a vymezuje plochy pro obsluhu a hospodárné 

využití řešeného území hlavní komunikací. Návrh dopravní dostupnosti je dán možným 

umístěním pozemků. 

B.3.1 Urbanismus 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, § 25 odst. 2 

stanoví vzájemné odstupy staveb rodinných domů vytvářejících mezi sebou volný prostor na 

nejméně 7 m a současně nejmenší odstup od společné hranice pozemků 2 m. Dále odst. 6 

téhož ustanovení umožní umístění staveb rodinných domů až na hranici pozemku (v takovém 

případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací 

otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední 

pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek). Z výše uvedeného 
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vyplývá, že případný volný prostor mezi umisťovanými stavbami si může stavebník zvolit  

dle potřeby, avšak šířka volného prostoru podle výše uvedeného musí být nejméně 7 m (nebo 

4 m bez oken obytných místností a ve zvlášť stísněných podmínkách), aby nebylo 

znemožněno umístění sousední stavby obdobným způsobem.  

Návrh uličního prostoru:  vzhledem k faktu, že úprava profilu vozovky, umístění vjezdů 

a parkovacích (odstavných) stání v rámci pobytové plochy komunikace je závislé na návrhu 

dělení pozemků, je nutné návrh společně koordinovat. Územní studií vymezené stavební 

pozemky je možno dílčím způsobem měnit, při zachování navržené urbanistické koncepce. 

Územní studií navržené členění ploch veřejného prostranství včetně napojení na pozemní 

komunikace, sjezdy, parkovací stání a nezpevněné plochy je orientační a bude upřesněno v 

podrobnější dokumentaci pro území řízení. 

• Maximální výšková hladina zástavby je stanovena dle ÚP .  

B.3.2 Koncepce dopravy 

Pohyb motorových vozidel 

• Nová hlavní komunikace je navržena jako obytná zóna (§ 39 zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o 

provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů). 

• Místní komunikace je navrhována v souladu s ÚP. Musí být vybudována a udržována tak, aby 

usnadňovala osídlení a vyhovovala potřebám místních obyvatel. Místní komunikace je 

součástí sítě pozemních komunikací. Zákon č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních 

komunikacích.  

Doprava v klidu 

• Parkování a odstavné plochy vozidel jsou navrženy v souladu s platnými normami. 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a ČSN 73 6058 Jednotlivé, 

řadové a hromadné garáže.   

B.3.3 Koncepce řešení inženýrských sítí 

Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace je nutno zajistit upřesňující zakreslení 

a výpočet odpovídající danému stupni projektové dokumentace. Dále je nutno respektovat 

požadavky správců těchto zařízení, které vyplývají ze zákona. 

Zásobování pitnou vodou  

• Vodovodní řad v obci je již vybudován. 
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Odkanalizování  

• Je vybudována stávající tlaková kanalizační síť, která je v majetku obce Křelov - Břuchotín. 

Splašková kanalizace byla vybudována včetně ČOV v roce 2014.  

• Napojení na stávající vodovod, splaškovou kanalizaci a ČOV musí být projednáno s jejich 

majitelem, resp. provozovatelem. 

Dešťové vody 

• Dešťová voda z pozemků určených k zástavbě rodinnými domy bude zneškodňována 

v souladu s § 20 odst. 5 písm. c) vyhl. č. 501/2006 Sb. a s posouzením osoby odborně 

způsobilé v hydrogeologii; 

• Dle vyjádření hydrogeologa se hladina podzemní vody vyskytuje v hloubce cca 5,00 m. 

Zasakování srážkových vod musí být řešeno minimálně 1 m nad hladinu podzemních vod a 

nesmí negativně ovlivnit sousední pozemky ani stavby na nich a kvalitu podzemních vod 

• V severozápadní části řešeného území je k odvodnění lokality (veřejného prostranství) 

navrhováno vsakovací zařízení dešťových vod na základě hydrotechnických výpočtů formou 

průlehu či vsakovací rýhy (návrh vsakovacího zařízení dle ČSN 75 9010 vsakovací zařízení 

srážkových vod a TNV 75 9011 hospodaření se srážkovými vodami). 

Zásobování elektrickou energií  

• Do řešeného území je přivedeno nadzemní a podzemní kabelové vedení NN a taktéž se v 

blízkosti stavby nachází trafostanice VN 22 kV.  

Zásobování plynem  

• Zásobování obce plynem je zajištěno. 

Veřejné osvětlení 

• Veřejné osvětlení je již v ulici Větrná částečně vybudováno.  

B.3.4 Životní prostředí 

• Navrhované veřejné prostranství zajistí lepší životaschopnost celé lokality, umožní vnitřní 

komunikaci, orientaci, relaxaci, pohodu bydlení a další funkce, které jsou pro fungování obce 

nezbytné. Je také významným prvkem, který zajišťuje soudržnost obyvatel a jejich identifikaci 

se sídlem samotným. Návrh vzrostlé zeleně musí být koordinován s inženýrskými sítěmi, 

dopravním řešením a umístěním zástavby.  
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• Mimo plochy zeleně, které jsou součástí ploch veřejného prostranství je součástí návrhu i 

vymezení ploch zeleně soukromé, a to formou předzahrádek (podrobněji viz bod A.4.1). 

Všechna veřejná prostranství budou doprovázena zelení. Ve schématu je znázorněna vzrostlá 

zeleň v zahradních částech jednotlivých pozemků pro zajišťění pohody bydlení včetně 

relaxace a většího soukromí. 

• Severozápadní hranice území je v návrhu doplněna o pás liniové zeleně, která zajistí větší 

pohodu bydlení především zmírněním a odkloněním vanutí větru z polí. laminární proudění 

otevřené krajiny se změní při průchodu porostem na turbulentní a jeho rychlost se tak sníží – 

hustota a výška porostu je určující.   

• S veškerým odpadem bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) 

a jeho prováděcích vyhlášek MŽP č. 93/2016 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších 

předpisů a č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů. Bude postupováno dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, zejména dle § 16 

Povinností původců odpadů je jednat v souladu dle § 9  zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech.  Každý rodinný dům bude zapojen do systému místního sběru a třídění odpadu. 

Nádoby na tříděný odpad jsou umístěny v ulici „Za Humny“, (dle OZV č. 1/2015 o stanovení 

systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Křelov–Břuchotín), tyto nádoby 

jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od řešeného území.  

B.4 Závěr 

Územní studie byla zpracována v souladu s požadavky uvedenými v zadání. 

Územní studie respektuje a upřesňuje požadavky vyplývající z ÚP Křelov-Břuchotín pro plochy 

podmíněné zpracováním územní studie. 

Navrhované řešení pro umístění nové zástavby je řešeno prostřednictvím stavebních čar, 

konkrétními požadavky na prostorové uspořádání zástavby, požadavkem na konkrétní 

oplocení atp. Navrhovaná studie tvoří vhodné urbanistické řešení v lokalitě. 
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