
LUDÉŘOV - ÚJEZD POD RYBNÍČKEM
ÚZEMNÍ STUDIE

ZPRACOVALA : ING. ARCH. IVETA TRTÍLKOVÁ,  autorizovaný architekt ČKA 2861,  ATELIER ViP NA BYSTŘIČCE 26  OLOMOUC     12/2018



O B S A H   D O K U M E N T A C E

01 - P R Ů V O D N Í    Z P R Á V A

02 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE

03 - VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

04 - VÝKRES MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ

05 - NÁVRHOVÝ VÝKRES

06 - VÝKRES ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

07 - NÁVRH ULIČNÍHO PROFILU

08 - VÝKRES SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

09 - VZOROVÉ KLADENÍ SÍTÍ TECH. INFRASTRUKTURY

10 - DEFINICE STAVEBNÍ A ULIČNÍ ČÁRY

O B S A H   D O K U M E N T A C E

01 - P R Ů V O D N Í    Z P R Á V A

02 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE

03 - VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

04 - VÝKRES MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ

05 - NÁVRHOVÝ VÝKRES

06 - VÝKRES ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

07 - NÁVRH ULIČNÍHO PROFILU

08 - VÝKRES SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

09 - VZOROVÉ KLADENÍ SÍTÍ TECH. INFRASTRUKTURY

10 - DEFINICE STAVEBNÍ A ULIČNÍ ČÁRY



Z Á K L A D N Í   Ú D A J E 

Název dokumentace: Územní studie Ludéřov, lokalita Újezd pod rybníčkem 
v obci Drahanovice

Pořizovatel: Magistrát města Olomouce
Odbor koncepce a rozvoje
oddělení územního plánování a architektury
Hynaisova 10
779 11  O l o m o u c

Objednatel: Obec Drahanovice
783 44 Drahanovice, č.p. 144

Oprávněná úřední osoba: Tomáš Kröner, starosta obce

Projektant: Ing. arch. Iveta Trtílková
Atelier ViP Na Bystřičce 26, Olomouc
číslo autorizace ČKA 2861

Spolupráce: Ing. Zdeněk Kadlčík

Datum zpracování: listopad 2018

Správní orgán, který podal 
podnět ke zpracování

Zastupitelstvo obce 
Drahanovice 

Razítko pořizovatele

oprávněná úřední osoba 
pořizovatele 

Záznam o aktuálnosti:
Možnost využití této studie
byla prověřena a schválena
úřadem územního plánování

dne 

Číslo jednací Informace o územní studii
byly vloženy do evidence

územně plánovací činnosti 
dne



A – T E X T O V Á   Č Á S T   Ú Z E M N Í   S T U D I E 

A 1. ÚVOD

1.1.  Základní údaje
1.2.  Podklady studie
1.3.  Cíle pořízení územní studie

A 2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY,
PODMÍNKY OCHRANY HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ 

2.1.  Širší vztahy 
2.2.  Vymezení řešeného území 
2.3.  Podmínky ochrany hodnot a charakteru území 

A 3. ZÁKLADNÍ ZÁSADY URBANISTICKÉ KONCEPCE 

3.1.  Urbanistická koncepce 
3.2.  Funkční členění území 
3.3.  Základní zásady pro umístění staveb na pozemcích rodinných domů   
        (regulační podmínky) 
3.4.  Veřejná prostranství 
3.5.  Navrhovaná parcelace 

A 4. PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

A 5. PODMÍNKY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

5.1.  Zásobování pitnou vodou 
5.2.  Odkanalizování a čištění odpadních vod
5.3.  Řešení likvidace dešťových vod
5.4.  Zásobovaní zemním plynem 
5.5.  Zásobování elektrickou energií 
5.6.  Spoje, zařízení spojů
5.7.  Nakládání s odpady 

A 6. PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A 
OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

B  –  O D Ů V O D N Ě N Í    Ú Z E M N Í    S T U D I E 

B 1.  Informace o pořízení územní studie 
B 2.  Vyhodnocení souladu územní studie s platnou ÚPD
B 3.   Údaje o splnění zadání územní studie 
B 4.  Komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení 
B 5.  Vyhodnocení souladu se staveb.zákonem a obecnými požadavky na využívání území
B 6. Doporučení pro změnu územního plánu obce Drahanovice

C  –  Z A D Á N Í   Ú Z E M N Í    S T U D I E  - Text zařazen za průvodní zprávou 

D  -  G R A F I C K Á    Č Á S T  

03. Výkres širších vztahů.................................................................................................M 1 : 15 000
04. Výkres  majetkoprávních vztahů v území.....................................................................M 1 : 1 500
05 Návrhový výkres – urbanistické řešení............................................................................M 1 : 750
06. Výkres dopravní infrastruktury .......................................................................................M 1 : 750
07. Návrh uličního profilu
08. Výkres technické infrastruktury ......................................................................................M 1 : 750
09. Vzorové kladení sítí technické infrastruktury
10. Definice stavební a uliční čáry........................................................................................M 1 : 500



A – T E X T O V Á   Č Á S T   Ú Z E M N Í   S T U D I E 

A 1.       Ú V O D

1.1.  Základní údaje

Důvodem pro pořízení této studie je žádost Obce Drahanovice, která reaguje na zájem vlastníků
pozemků v  dané  lokalitě  na  výstavbu  rodinných  domů.  Účelem  této  územní  studie  je  jednak
zajištění  podkladu  pro  změnu  územního  plánu,  jednak  získání  podkladu  pro  rozhodování  o
změnách v území, pro specifikaci  veřejného prostranství a organizaci obytné zástavby v území. 

Územní  studie,  o  níž  byla  data  vložena  do  evidence  územně  plánovací  činnosti,  slouží  jako
podklad  pro  rozhodování  o  změnách  v  území.  Stavební  úřad  při  územním  řízení  porovnává
navrhovaný záměr s jejím řešením a v případě přípustné odchylky tuto v územním rozhodnutí
odůvodnit s tím, že v odůvodnění rozhodnutí prokáže, že nalezl z hlediska cílů a úkolů územního
plánování a veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení, než obsahuje územní
studie. 

1.2.   Podklady pro pořízení studie

 Zadání územní studie Ludéřov – Újezd pod rybníčkem, ing. L. Schinnecková, OKR MMOL 
 Územní plán obce Drahanovice po vydání změny č. 1 (08/2018)
 Výstupy a závěry tří projednání záměru s vlastníky pozemků
 Katastrální mapa území
 Polohopisné a výškopisné zaměření stávajících polních cest a chodníku v řešeném  území
 Informace správců sítí technické infrastruktury o existenci a poloze sítí TI v území
 Vlastní prohlídka a analýza území

  

1.3.  Cíle pořízení územní studie

Cílem studie je stanovení nové koncepce řešení veřejných prostranství pro obsluhu zastavitelných
ploch pro bydlení.  Dále navrhnout  funkční  a prostorové uspořádání  území,  a to s ohledem na
maximální respektování původní parcelace území.

Uzemním plánem navržené řešení veřejných prostranství (PV5 a PV6) a dopravní obsluhy ploch
bydlení se ukázalo jako nerealizovatelné.

Územní studie prověřila možnosti vymezení nového veřejného prostranství, především v západní
části lokality.  Z vícerých variantních řešení je jako konečné optimální řešení ve studii prezentován
návrh s návsí  uličního typu,  ukončenou v západní  části  rozšířeným veřejným prostorem, který
umožní  vytvořit  v  lokalitě  místo  setkávání,  s  pěším propojením nové obytné zóny směrem do
centra Ludéřova.  

V  území  je  vymezeno  veřejné  prostranství  a  navrženy  principy  veřejné  dopravní  a  technické
infrastruktury zajišťující obsluhu řešeného území. Koncepce obytné zástavby je v území navržena
tak, aby zástavba směřovala k ucelování tvaru zastavěného území. 

Lokalita Pod rybníčkem je řešena jako jeden urbanistický celek funkčně a dopravně provázaný s
okolním  zastavěným  územím.  Územní  studie  řeší  návaznost  na  komunikační  systém  obce,
stanovuje  základní  prvky  prostorové  regulace  pro  umístění  rodinných  domů  na  stavebních
pozemcích. 



A 2.  -  VYMEZENÍ  ŘEŠENÉHO  ÚZEMÍ,  ŠIRŠÍ VZTAHY,  PODMÍNKY OCHRANY  ÚZEMÍ 

2.1.  Širší vztahy

Lokalita  budoucí  obytné  zóny  Pod  Rybníčkem se  nachází  v  obci  Drahanovice,  v  místní  části
Ludéřov, katastrální území Ludéřov. Lokalita navazuje na kompaktní starší zástavbu a je situována
na jejím  jihovýchodním okraji. Východním, jižním a jihovýchodním směrem na lokalitu navazují
zemědělsky obdělávané pozemky.

Dopravní napojení řešené lokality je možné ze severu, ze silnice lll. třídy č. 4489, v místě úseku
2422A060 2422A173. Tato komunikace propujuje místní části obce – Drahanovice a Kníničky s
místní částí Ludéřov. Propustnost řešeného území směrem do centra Ludéřova  pro pěší a cyklisty
bude zajištěna rozšířením a úpravou starší stezky.

Docházková vzdálenost z řešené lokality na zastávky hromadné autobusové dopravy z východního
okraje nové lokality k zastávce Kníničky - rozcestí je cca 560 m. Od západního okraje lokality k
zastávce Ludéřov - restaurace činí vzálenost cca 380 metrů.

2.2.  Vymezení řešeného území 

Řešené území je situováno na jihovýchodním okraji  místní části Ludéřov. Jedná se o plochu o
celkové  rozloze 21 735 m2. Území zahrnuje dlouhé plochy soukromých zahrad, které náleží ke
stávající obytné zástavbě situované podél krajské komunikace v severovýchodní části lokality a
užší plochy zahrad v jižní části řešeného území, které vzájemně, napříč územím, odděluje polní
cesta.  Na západní  hranici  řešené území  navazuje  na zahrady obytné zástavby centrální  části
Ludéřova. Na jihu a východě navazují na lokalitu zemědělsky obdělávané plochy orné půdy. 

Řešená plocha zahrnuje zastavitelné plochy B19, B20, B21, B22 a B23, specifikované jako plochy
bydlení  s charakterem venkovské bydlení  v rodinných  domech. Vymezení řešeného území je
patrné ve všech výkresech.  

Řešené území je nezastavěné a je v současné době využívané převážně jako zahrady. V jinak
nezastavěné lokalitě se nachází pouze jeden rodinný dům. 

2.3.   Podmínky ochrany hodnot a charakteru území

Přírodní podmínky 

Lokalita  je  situovaná na jihovýchodním okraji  Ludéřova a navazuje  na zastavěné území sídla.
Nadmořská výška řešeného území se pohybuje v rozmezí 276 – 286 m n. m., území se svažuje
směrem jižním až jihovýchodním. 

Téměř všechny pozemky v území jsou v současné době využívány jako zahrady, na kterých jsou
vysázeny zejména ovocné stromy. Zemědělský půdní fond s BPEJ 3.10.00 legislativně spadá do I.
třídy ochrany ZPF. V území nejsou zastoupeny žádné významnější krajinné prvky, ani jiné přírodní
hodnoty. 

Území protíná polní  cesta,  která  v  podobě  pěší  stezky  navazuje  severozápadním směrem na
Ludéřovskou náves, severním směrem na krajskou komunikaci. Na jihovýchodě na ni navazuje
polní cesta zajišťující přístup k navazujícím zemědělským pozemkům. 

Kulturní hodnoty

V řešeném území se nenachází žádná kulturní památka, území nemá ani jiné kulturní a historické
hodnoty. Do řešeného území nezasahuje území s archeologickými nálezy.



Charakter zástavby v obci

Původní i novější zástavba v Ludéřově má výhradně charakter rodinných domů. Starší zástavba je
řadová,  novější  výstavba  má  charakter  izolovaných  rodinných  domů.  Vesměs  se  jedná  o
dvoupodlažní zástavbu domů, které jsou  zastřešené šikmými - sedlovými a valbovými střechami o
různém sklonu,  převažuje  nižší  sklon kolem 30 stupňů.  Nová zástavba v lokalitě  by měla  mít
výhradně venkovský charakter. 

A 3.  -  ZÁSADY URBANISTICKÉ KONCEPCE 

Urbanistická  koncepce  návrhu  vychází  z  podmínek  řešeného  území,  ze  způsobu  dopravního
napojení a z daností a vazeb na starší zástavbu Ludéřova. 
. 
Východozápadním směrem, v místě polní cesty, je navrženo širší veřejné prostranství, ze kterého
budou přístupné jednotlivé stavební parcely. Tento princip umožní zachovat téměř beze změn a
zásahu  původní  parcelaci  v  území.  Nová  zóna  bude  mít  charakter  široké  ulice  –  návsi,  s
oboustranně situovanou zástavbou izolovanými rodinnými domy. Navržené veřejné prostranství
bude na západním okraji rozšířeno o rozsáhlejší zelenou plochu. 

Dopravně bude území navázáno na krajskou komunikaci situovanou severně od řešeného území.
Na  tuto  komunikaci  je  území  napojeno  historicky,  a  to  starší  místní  obslužnou  nezpevněnou
komunikací. Navržený dopravní systém v lokalitě je prostý – na upravenou stávající  obslužnou
komunikaci  naváže  v  trase  současné  polní  cesty  nová  obslužná  komunikace,  která  bude  pro
vozidla  zakončena  obratištěm.  Dále,  směrem do  centra  Ludéřova,  bude  zachováno  propojení
chodníkem pro pěší a cyklisty. 

Koncepce  navržené  zástavby  vymezuje  hlavní  veřejný  uliční  prostor  (náves  uličního  typu)  s
orientací  líce  budov  rodinných  domů  do  tohoto  prostoru.  Vymezené  veřejné  prostranství  je
navrženo  jako  obytná  zóna  s  potlačenou  funkcí  dopravní  obsluhy,  se  stromořadím,  zelenými
plochami a absolutní předností pěších v zóně. Koncepce zástavby vychází ze stávající parcelace,
která zajistí návaznost na směr a orientaci parcel a umožni postupnou zástavbu území jednotlivými
vlastníky. 

V souladu s podmínkami využití ploch stanovenými v územním plánu jsou plochy v územní studii
podrobněji členěny na:

- zastavitelné plochy B19, B20, B21, B22 a B23 pro bydlení – stavební pozemky rodinných domů

- plochy veřejného prostranství pro zajištění obsluhy nově navržených ploch bydlení nebo jiných 
ploch  PV5, PV6, PV7 a PV8 – komunikace, odstavná a parkovací stání, zeleň a chodník

Přípustná je zástavba samostatně stojících (izolovaných)  rodinných domech. Intenzita zastavění
stavebního pozemku - maximální koeficient zastavění BV– plochy bydlení max. 0,50.

Garáž je možno umístit buď jako součást hlavní stavby (rodinného domu), nebo jako stavbu ke
stavbě hlavní  přiléhající.  Zajištěna musí  být  minimálně dvě parkovací  místa pro každý rodinný
dům, a to na vlastním pozemku stavebníka

Uliční čáru tvoří hranice mezi veřejným prostranstvím a soukromými pozemky rodinných domů.
Uliční čára vymezuje ve větší části území veřejné prostranství o šířce 11,50 m. V severovýchodní
části zóny se veřejné prostranství rozšiřuje na téměř 24 metrů, aby se pak směrem k závěru území
zúžilo do koridoru vymezujícího příjezd na poslední stavební parcelu a vyústilo do pěší stezky. V
jižní části veřejného prostranství je uliční čára ztotožněna se stavební čárou staršího rodinného
domu, který je již v lokalitě vybudován.
. 
Stavební čára vymezuje hranici pozemku určeného k zastavění rodinnými domy,  vymezuje hranici
uličního průčelí, nikoli bočních stran. Uliční čára je stanovena na 7 metrů pro pozemky situované



po obou stranách ulice. U stavebních pozemků č. 06 a 07 jsou rodinné domy s ohledem na tvar
území umístěny hlouběji (15,0m a 34,8 m) na stavebních parcelách tak, že stavební čára domu na
parcele č. 07 naváže na pomyslnou stavební čáru návsi. Před stavební čáry nesmí vystupovat
žádné objekty, např. garáže, zastřešená odstavná stání, hospodářské objekty, ani balkovy, terasy,
arkýře a podobně.  Před stavební čáry smí vystupovat přesahy šikmých střech domů. 

Možnost zastavění (funkce bydlení) je stanovena do hlouby max 18 metrů od stavební čáry parcel,
na tuto část   navážou pak plochy nezastavitelné (funkce zahrad),  s posílením jejich rekreační
funkce v návaznosti na plochy bydlení. 

Pro  vzdálenost  staveb  od  společných  hranic  sousedících  stavebních  pozemků  platí  zásady
definované  platnými  normami,  zákony  a  vyhláškami,  jedná  se  především  o  požadavky  na
vzájemné odstupy staveb, na definování požárně nebezpečného prostoru, požadavky na oslunění
a další platné normy.

Výška  výstavby  -  zástavba  je  navržena  s  cílem  chránit  a  rozvíjet  charakteristickou  strukturu
nízkopodlažní zástavby venkovského typu. V souladu s územním plánem je přípustné budovat v
území objekty bydlení optimálně s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Výšková
zonace objektů v nově vymezených zastavitelných plochách: obecně pro tuto zónu platí max.výška
objektu po dolní hranu šikmé střechy 6,2 m, maximální výška zástavby včetně zastřešení 9,5 m. 

Typ zastřešení  -  rodinné  domy budou  zastřešeny šikmými  střechami.  Nad převažující  hmotou
stavby budou střechy sedlové nebo valbové o sklonu v rozmezí 30 až 40 stupňů,  hřeben střechy
nad hlavní hmotou bude rovnoběžný s osou komunikace. Směrem do zahrad  mohou mít střechy
libovolný sklon a členění, nesmí však výškově přesahovat  hřeben nad hlavní hmotou objektu.
. 
Oplocení pozemku do ulice a mezi jednotlivými stavebními parcelami v úseky od uliční po stavební
čáru bude mít maximální výšku 1,50 m včetně podezdívky. Brány a branky ústící na pozemek obce
budou otevírány na pozemek stavebníka. Oplocení mezi jednotlivými rodinnými domy od stavební
čáry  směrem  ke  konci  parcely  (mimo  uliční  části)  bude  mít  maximální  výšku  2.0  m  včetně
podezdívky.

V území je navrženo celkem 19 stavebních parcel. Počet a velikost stavebních pozemků odpovídá
současné  (t.j.  původní,  historické)  parcelaci  území.  Počet  a  velikost  jednotlivých  pozemků
vymezených v této územní studii však lze slučováním, případně rozdělováním sousedních pacel
měnit. 

Veřejná prostranství - pro umístění dopravní  a technické infrastruktury a veřejného prostranství je
navržen  v  převažující  části  území  uliční  prostor  o  šířce  11,50  m.  Rozsah  ploch  veřejných
prostranství – zeleně odpovídá požadavku specifikovanému ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. Celková
plocha veřejně přístupné zeleně v obytné zóně činí 1120 m2. Vymezené veřejné prostranství s
funkcí  zeleně zajistí  dostatečný podíl  nezpevněných ploch v obytném souboru s funkcí  sídelní
zeleně relaxační, izolační a okrasné.

Šířka veřejného prostranství 11,50 m vyhovuje požadavku vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném
znění,  který  stanovuje  minimální  šířku  veřejného  prostranství  pro  oboustrannou  zástavbu
rodinných domů.  V řešeném území budou umístěny pouze rodinné domy, vyloučena je výstavba
bytových domů. 

A 4.  - PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Místo dopravního napojení  navrhované obytné zóny je situované severovýchodním směrem od
centra  zóny.  Lokalita  bude  napojena  z  krajské  komunikace  III.  třídy  č.4489,  která  prochází
Ludéřovem směrem od Kníniček a v centru Ludéřova u kulturního domu se napojuje na silnici II.
třídy č.448. 

V současnosti je toto území již přístupné úzkou nezpevněnou téměř 160 metrů dlouhou místní



obslužnou  komunikací,  jejíž  úprava je  podmínkou kvalitního  dopravního napojení  nové obytné
zóny. Návrh předpokládá, že tato příjezdová komunikace bude řešena jako obousměrná, bude mít
charakter  komunikace  funkční  skupiny  C3  s  návrhovou  rychlostí  30  km/h.  Podélný  skon
komunikace bude řešen dle sklonu terénu, šířka vozovky je navržena  5,5 m s tím, že 1,5m široký
pruh  bude  materiálově  a  výškově  odsazen  oproti  zbylé  ploše  vozovky  a  bude  mít  charakter
občasně pojížděného pruhu vymezeného prioritně pro bezpečný pohyb chodců. Zhruba v polovině
své  délky  bude  vozovka  v  úseku  20  metrů  rozšířena  na  6,5m,  toto  místo  bude  sloužit  ke
vzájemnému  vyhýbání se vozidel. Vozovka v zóně 30 bude ukočena některým z typů zvýšených
prahů, aby  na konci svého úseku, v místě vyústění do obytné zóny, došlo  ke zpomalení rychlosti
vozidel na 20 km/hodinu  – navržen je zpomalovací retardér v místě, kde končí zóna 30, svislou
značkou zde bude označen začátek "obytné zóny". 

Samotná lokalita  bude mít  charakter  obytné zóny,  t.j.  je  navržena jako zastavěná oblast,  jejíž
začátek je označen dopravní značkou "Obytná zóna". V této zóně smějí chodci užívat pozemní
komunikaci v celé její šířce, dovoleny jsou i hry dětí na pozemní komunikaci, neboť rozdíl mezi
chodníkem a vozovkou bude zcela potlačen. Řidiči zde smějí jezdit rychlostí nejvýše 20 km/hod.
Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti  vůči chodcům, které nesmí ohrozit;  v případě nutnosti
musí zastavit  vozidlo.  Na druhé straně musí chodci umožnit  vozidlům jízdu. To platí  i  pro děti
hrající si v obytné zóně. 

Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Plošné zklidnění dopravy v obytné
zástavbě bude řešeno tak, aby bylo omezení rychlosti pro řidiče stále přehledné a pochopitelné.
Zpevněná komunikace je v obytné zóně navržena v šířce 5,5 m. Z vozovky budou k jednotlivým
stavebním parcelám zřízeny vjezdy. Jejich minimální navržená šířka 3,0 m může být rozšířena až
na 6 mterů, a to v souladu s řešením každého jednotlivého rodinného domu. Zpevněné plochy
budou oboustranně lemovány přilehlými zelenými pásy pro uložení inženýrských sítí. Zelené pásy
jsou  navrženy  v  šířce  2,5  –  5,5  m.  V  těchto  vymezených  zelených  pásech  budou  uloženy
inženýrské sítě a podél jižní linie veřejného prostranství bude vysázeno stromořadí. 

Posouzení rozhledů na křižovatkách a u jednotlivých vjezdů na pozemky by mělo být vyhovující,
přesto bude prověřeno i v dalším stupni projektové dokumentace. Současná obslužní komunikace
napojující území je nedostatečná, zejména svým šířkovým uspořádáním. Pro napojení obytného
souboru a zajištění bezpečného příjezdu do lokality se předpokládá s její úpravou. 

Doprava v klidu 

Odstavování  osobních  vozidel  bude  zajištěno  na  vlastních  pozemcích  mimo  uliční  prostor.
Navržené stavební čáry  6m (7, 15m) za uliční čárou umožňují využití ploch navazujících na vjezdy
pro odstavování vozidel na vlastních pozemcích. Na každém pozemku rodinného domu  musí být
situována alespoň 2 odstavná stání pro osobní automobily.

V území jsou na veřejném prostranství navržena čtyři parkovací stání pro návštěvníky, jedno z nich
bude plošně a prostorově vyhovovat užívání osobami se zdravotním postižením podle vyhlášky č.
369/2001 Sb. v platném znění. Navržený počet  stání splňuje požadavky ČSN 6371110. 

Klidová doprava je řešena dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Návrh respektuje
požadavek, že každý rodinný dům musí mít na svém pozemku vymezenu plochu pro výstavbu
alespoň jednoho garážového stání, případně bude garáž součástí každého domu. 

Bilance parkovacích stání dle ČSN 73 6110 : Předpokládaný počet obyvatel - max. 19 nových 
rodinných domů celkem max. 76 obyvatel,  počet účelových jednotek - 20 obyvatel / 1 stání, 100% 
krátkodobých.  ka = 1,0 kp = 1,0 Oo = 4, Po= 0,    N = Oo x ka + Po x ka x kp,    N = 4 + 0 = 4 stání

V lokalitě je dle výpočtu potřeba zabezpečit na veřejném prostranství celkem 4 stání, navrženo je 
pět podélných stání, jedno z nich je dimenzováno jako stání pro osoby upoutané na vozíku.  

Území obytné zóny bude propustné pro cyklistickou dopravu. Cyklisté mohou využívat v řešeném
území navržené komunikace a navazující  stávající  polní  cesty. Hromadná doprava je zajištěna



autobusovou dopravou. Zastávky autobusů jsou umístěny u křižovatky směrem ke Kníničkám a u
kulturního domu v centu Ludéřova. 

A 5. -  PODMÍNKY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

5.1.  Zásobování pitnou vodou 

Obec  Drahanovice  má  vybudovaný  veřejný  vodovod,  který  je  ve  správě  společnosti  MIS
Protivanov.  Zdrojem  pitné  vody  jsou  vrty  provedené  v  katastru  obce.  Větší  část  Ludéřova  je
napojena na vodovodní řad přes šachtu s úpravou tlaku. 

Pro napojení  nové lokality  bude vybudován vodovodní  řad s napojením na stávající  potrubí  v
šachtě  za  tlakovou  soustavou.  Výhledově  bude  provedeno  zaokrouhlování  vodovodních  řadů.
Vodovodní řad bude umístěn pod občasně pojížděnou plochou příjezdové obslužní komunikace a
v obytné zóně v zeleném pásu podél zpevněné plochy. Objekty rodinných domů budou napojeny
samostatnými přípojkami. 

Orientační výpočet potřeby vody
 
19 RD x 4 obyvatele/RD = 76 obyvatel 
76 osob x 120 l/os/den =  9 120 l/den 

Potřeba vody celkem činí 9 120 l/den = 0,106 l/s. 

Protipožární zabezpečení - odběr požární vody bude zajištěn z veřejného vodovodu, z navržených
hydrantů  v  obytné  lokalitě.  Stávající  tlakové  poměry  ve  veřejné  vodovodní  síti  odpovídají
požadavkům na zabezpečení požární vody (min. tlak 2 bary) ve smyslu požární ČSN. 

5.2.  Splašková kanalizace 

Obec  Drahanovice  má  vybudovanou  oddílnou  kanalizační  síť.  V  roce  2015  byla  realizována
výstavba splaškové kanalizace s ukončením v ČOV situované v k.ú. Drahanovice. 

Splaškové odpadní vody z nové obytné zóny budou odvedeny nově budovanými úseky splaškové
kanalizace do stávající kanalizace. Nové potrubí oddílné kanalizace v obytné zóně bude umístěno
pod komunikací v její ose. Přilehlé rodinné domy budou napojeny domovními přípojkami. 

Z  hlediska  modelace  terénu  je  napojení  lokality  na  stávající  splaškovou  kanalizaci  v  obci
problematické. Úsek kanalizace v samotné obytné zóně bude řešen jako gravitační a bude zaústěn
do  podzemní  akumulační  nádrže  situované  v  jihovýchodní  části  území.  Odtud  bude  zajištěno
přečerpávání  splašků  úsekem  tlakové  kanalizace  pod  obslužní  komunikací,  s  napojením  na
stávající splaškovou kanalizaci v místě šachty Š24. 
 

5.3.  Likvidace dešťových vod v území

Dešťové  vody  budou  podle  platné  legislativy  v  maximální  míře  likvidovány,  popř.  zdrženy  na
pozemcích investorů  (akumulace dešťových vod,  vsakování).  V  následujícím stupni  projektové
dokumentace  budou  na  základě  vsakovacích  zkoušek  u  geologických  sond  ověřeny  možnosti
vsakování dešťových vod. 

Likvidace  dešťových  vod  na  pozemcích  rodinných  domů  bude  řešena  zásadně  na  vlastním
pozemku a to vsakem, případně jímáním do podzemní nádrže pro závlahu s přepadem do vsaku. 

Na plochách veřejného prostranství budou vytvořeny podmínky pro odvodnění zpevněných ploch.
V  rámci  všech  funkčních  ploch  lze  realizovat  plochy  zatravnění,  odvodňovací  příkopy,  malé



vsakovací přirozené prohlubně, vsakovací žebra situovaná pod plochami veřejné zeleně a pod.

Územní plán ukládá, aby u všech zpevněných ploch na území obce bylo důsledně zajištěno jejich
odvodnění, ve všech funkcích se připouští zatravnění, vsakovací příkopy a prohlubně, jímání vody,
doporučuje se užívání propustných povrchů.

Územní plán u lokalit B22 a B23 doporučuje realizovat záchytný vsakovací příkop s menším valem
na pozemku RD.

5.4.  Zásobování zemním plynem 

Obec Drahanovice je plynofikována, zásobování zemním plynem je zajištěno z rozvodné sítě v
obci,  která  je  středotlaká.  Stávající  systém  zásobování  území  plynem  je  vyhovující,  zůstane
zachován.  Územní  studie  v  rámci  dvoucestného  zásobování  energiemi  navrhuje  zásobování
řešeného území zemním plynem, který bude sloužit k vytápění, přípravě TUV, případně i k vaření. 

V  územní  studii  je  navrženo  napojení  obytného  souboru  na  stávající  středotlaký  plynovod  z
nápojného bodu u RD, ke kterému je přiveden středotlaký plynovodní řad, možné je i prodloužení
STL plynovodního řadu z obou stran obytné zóny – prověří se v dalším tupni PD. Plynovodní řad
bude veden v přidruženém dopravním pásu podél  navržených místních komunikací.  Jednotlivé
rodinné domy budou napojeny samostatnými plynovodními přípojkami. Přípojky budou umístěny
ve skříních HUP ve zděných nebo umělých sloupcích umístěných na hranicích pozemků a budou
osazeny  STL/NTL  regulátory  tlaku  plynu.  V  případě  využívání  plynu  jako  zdroje  vytápění  je
předpoklad ročního obděru v obytné zóně 263 MVh.

5.5.  Zásobování elektrickou energií 

Do řešeného území, ke stávajícímu rodinnému domu, je v současné době přivedeno vedení NN s
napětím 0,4 kV. Obytný soubor bude zásoben elektrickou energií napojením nové výstavby  ze
dvou možných stran – ze stávající  rozvodné soustavy. Kabelové rozvody NN budou uloženy v
zelených pásech podél navrhovaných místních komunikací. 

Požadovaný  příkon v  lokalitě  bude zajištěn  stávajícími  trafostanicemi,  v  případě  nedostatečné
kapacity dojde k přezbrojení nejbližší trafostanice. Budoucí napojení odběrů v obytné zóně bude
řešit ČEZ Distribuce až po podání žádosti o připojení. Variant o připojení je vícero a závisí od
hodnoty budoucího odběru.  Nelze vyloučit,  že požadavky na budoucí odběry vyvolají  změny a
úpravu v síti.  Požadované jsou nové rozvody - NN 0,4 kV. Max. soudobý příkon Pp  =    100,0 kW 
Rezervovaný příkon: 19ks – 3x25A

V řešeném území bude doplněn systém veřejného osvětlení. Sloupy veřejného osvětlení budou
umístěny podél komunikací  v pravidelném rytmu tak, aby byla příjezdová komunikace i obytná
zóna dostatečně osvětlena.  Stožáry budou provedeny jako nižší,  s  výškou do pěti  metrů jako
sadové (parkové).

5.6.  Spoje, zařízení spojů 

Řešeným územím prochází  telekomunikační  kabel.  Vede  od  sloupu  NN  k  rodinnému domu.
Rozšíření  sítě  elektronické  komunikace  v  lokalitě  je  možné  a  bude  realizováno  podle  zájmu
budoucích obyvatel na základě smlouvy se správcem sítě. Pro zajištění územních podmínek pro
kvalitní  elektronickou komunikaci  se v dalším stupni  dokumentace vymezí  trasy elektronického
komunikačního vedení a koncepční prvky elektronického komunikačního zařízení.

5.7.  Nakládání s odpady 

Likvidace  pevného  komunálního  odpadu  v  obytné  zóně  bude  prováděna  v  souladu  s  obecně
závaznou vyhláškou obce - svozem odpadu a jeho ukládáním na skládku, která se nachází mimo
správní území obce. Svoz odpadu v obci zajišťuje odborně způsobilá firma. V jihovýchodní části
lokality  je  navržena zpevněná plocha,  na které bude možno umístit  kontejnery na separovaný
odpad a bioodpad.



A  6.   PODMÍNKY  PRO  VYTVÁŘENÍ  PŘÍZNIVÉHO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  A  OCHRANU
VEŘEJNÍHO ZDRAVÍ

Vymezení veřejných prostranství  v územní studii   -  podle platné legislativy  je  požadováno pro
každé 2 ha plochy pro bydlení vymezit plochu veřejného prostranství 1000 m2 , do této výměry se
nezapočítávají pozemní komunikace. 

Velikost zastavěných ploch B20 – B23 činí v součtu 19 206 m2, je tedy třeba vymezit minimálně
1000 m2 ploch veřejných prostranství (mimo komunikace). Veřejné prostranství je vymezeno jako
plochy zeleně – součet těchto ploch v návrhu činí 1120 m2, což převyšuje požadované plochy
veřejného prostranství. 

Řešená lokalita není v územním plánu vymezena jako plocha s podmíněně přípustným využitím z
hlediska hluku z dopravy a ohrožení hlukem z dopravy není nutno prověřovat. Další podmínky
nejsou specifikovány.

B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

B 1.  Informace  o pořízení územní studie

Podkladem  pro  zpracování  územní  studie  bylo  Zadání  územní  studie  Ludéřov  –  Újezd  pod
rybníčkem,  vypracované  pořizovatelem  územní  studie,  kterým  je  Magistrát  města  Olomouce,
Odbor koncepce a rozvoje, oddělení územního plánování a architektury. Zadání zpracovala ing.
Lenka Schinnecková, zaměstnanec pověřený organizací práce pro úsek územního plánování obcí
v obvodu ORP  v roce 2018.

B 2. Vyhodnocení souladu územní studie s platnou ÚPD

V Územním plánu obce Drahanovice jsou pro nové záměry, pro ochranu a rozvoj kulturních a
civilizačních hodnot na území obce v území stanoveny následující požadavky:

 chránit  a  rozvíjet  hodnotnou  strukturu  zástavby  (vytvářenou  charakteristickou  parcelací,
způsobem umisťování a tvaroslovím jednotlivých staveb na nich i stavbami samotnými)

 chránit  a  rozvíjet  prostupnost  území,  zejména chránit  a  rozvíjet  prostupnost  uvnitř  sídla  a
prostupnost ze sídla do krajiny - realizací chodníků zlepšit prostupnost z okraje zástavby do
centra sídla - chránit a obnovovat historickou cestní síť

 Územní rozvoj sídla Ludéřov směřovat do dosud volných proluk na jihovýchodním konci obce
mezi zastavěným územím a na jihovýchodní okraj jeho zastavěného území

 Pro  zajištění  podmínek  především  pro  bydlení  v  kvalitním  prostředí  se  vymezují  plochy
venkovského bydlení  BV -  plochy bydlení  venkovské,  jako zastavitelné plochy bydlení  jsou
vymezeny lokalityLudéřov - B 19-23.

 Je akceptován požadavek: v zastavěném území obce i v zastavitelných plochách jednoznačně
rozlišit  dle  funkce  možnost  zastavění  (funkce  bydlení)  od  ploch  nezastavitelných  (funkce
zahrad) , zejména respektovat stávající vnitrobloky zahrad a vytvářet nové. Bude tak posílena
rekreační funkce zahrad v návaznosti na plochy bydlení a bude vytvářena koncepčně pouze
jedna linie zástavby.

 Doplnit  a upravit  kostru veřejných prostranství PV, s cílem dosažení maximálního propojení
stabilizované původní zástavby i nově navrhovaných zastavitelných ploch v řešeném území.

 Koncepce ploch veřejných prostranství - Pro zajištění prostupnosti všech částí obce, obsluhy
jejího  území,  případně  rekreaci  obyvatel  uvnitř  obce,  se  stanovuje  koncepce  veřejných
prostranství (návsi, ulice, pěší průchody atd.). 



 Stabilizované plochy veřejných prostranství jsou respektovány, územním plánem jsou upraveny
do šířkových profilů v souladu s platnou legislativou, stejně tak jsou dimenzovány rozvojové
plochy 

 Územní  plán  vymezuje  rozvojové  plochy  veřejných  prostranství  pro  zajištění  obsluhy  nově
navržených ploch bydlení nebo jiných ploch v tomto rozsahu: PV 5-PV8 Ludéřov

B – PLOCHY BYDLENÍ VENKOVSKÉ

Ozn. funk
ce

Popis v územním plánu Návrh  v územní studii

B19 BV
Dostavba řady zástavby

v JV části obce
Zástavba je realizovatelná pouze za podmínky

možného dopravního napojení RD z návsi, případně z
krajské komunikace na SV okraji pozemků  

B20 BV
Nová lokalita

pro výstavbu RD,
JV část obce

Tři parcely v závěru zástavby pro výstavbu rodinných
domů, domy lze stavět volně na parcelách, stavební

čára vymezuje pouze nejbližší možnou polohu
rodinného domu ***

B21 BV Nová lokalita
pro výstavbu RD,

JV část obce

Nové rodinné domy podél severní linie návsi, 
stavební čára 7,0 metrů

B22 BV Nová lokalita
pro výstavbu RD,

JV část obce

Nové rodinné domy podél jižní linie návsi, 
stavební čára 7,0 metrů

B23 BV Nová lokalita
pro výstavbu RD,

JV část obce

Nové rodinné domy podél jižní linie návsi, 
stavební čára 7,0 metrů

nová výstavba je podmíněna vytvořením podmínek pro
zpřístupnění pozemků (II. etapa) 

*** pozemky p.č. 69/2 a p.č. 69/4 lze využít pro obytnou výstavbu, podmínkou výstavby je změna
územního plánu (změna funkčního využití vymezené plochy).

PV – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Ozn. funk
ce

Popis v územním plánu Návrh  v územní studii

PV5 PV plocha pro realizaci VP pro
lokalitu B19 a B20

je s ohledem na majetkové poměry nerealizovatelná

PV6 PV plocha pro realizaci VP pro
lokalitu

B19, B20 a B21 Plochy navržených veřejných prostransví
jsou sjednoceny do uceleného veřejného prostoru

obytné ulice - návsi
PV7 PV plocha pro realizaci VP pro

lokalitu
B21, B22 a B23 

PV8 PV plocha pro realizaci VP nové
ulice

pro lokalitu B21, B22 a B23 
Plocha vymezena pro vybudování příjezdové

komunikace do  obytné zóny



Z – PLOCHY  ZELENĚ

Ozn. funk
ce

Popis v územním plánu Návrh  v územní studii

Z8 ZV Parčík v rámci plochy
veřejného prostranství
u nově navržené ulice

na jižním okraji Ludéřova,
vazba na B19 - B23

Rozšířené veřejné prostranství  v západní části území,
travnatá plocha doplněná trvalkovým i záhony, 

lavička, výsadba stromů
cca 250 m2

Z48 ZS Zahrady navazující
na pozemky rod. domů

lokality B23 
Zeleň bude zachována v souladu s ÚPD

Z49 ZS Zahrady navazující
na pozemky rod. domů

lokality B23 
Zeleň bude zachována v souladu s ÚPD

D – PLOCHY  DOPRAVY

Ozn. funk
ce

Popis v územním plánu Návrh  v územní studii

D29 místní komunikace
pro B19-B20

Záměr bude realizovaný částečně, v území bude
zachován koridor pro pěší a cyklistickou dopravu 

D30 místní komunikace
pro B21-B23

Komunikace bude realizována v souladu s ÚPD

B 3.   Údaje o splnění zadání územní studie 

Pokyny pořizovatele stanovené zadáním byly splněny, studie zohlednila podmínky využití území
vycházející z vydaného územního plánu. Územní studie respektuje požadavky zadání na řešené
urbanistické koncepce: 

Hlavní  cíle  ÚS jsou respektovány,  je  navržena základní  parcelace území,  prostorová regulace
zástavby,  návrh dopravní obsluhy,  návrh napojení  na technickou infrastrukturu, prověřena pěší
prostupnost území. 

Jsou vymezena veřejná prostranství sloužící k relaxaci a odpočinku obyvatel v rámci řešeného
území - dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecních požadavcích na využívání území 

Jsou stanoveny základní prvky prostorové regulace, zejména jednoznačně definované stavební
čáry, uliční čáry, výšková hladina zástavby. 

Požadavky na formu na formu, obsah a uspořádání textové a grafické části ÚS – požadavky jsou
respektovány.

B 4.  Komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení 
V  průběhu  zpracování  územní  studie  byly  provedeny  pracovní  varianty  řešení,  zaměřené
především  na  návrh  dopravního  řešení,  na  možnost  obracení  vozidel  a  na  polohu  oplocení
rodinných  domů  směrem  do  návsi.  Pracovní  varianty  byly  konzultovány  se  zástupci  obce  a
vlastníků a vybraná varianta byla zapracována do řešení územní studie.

Koncepce zástavby vychází  z  dopravního  napojení  lokality  a  z  vazeb na  stávající  zástavbu.
Koncepce  zástavby  navrhuje  nízkopodlažní  oboustrannou  zástavbu  samostatně  stojících



(izolovaných)  RD  venkovského  typu  podél  navrhované  komunikace,  která  vede  veřejným
prostranstvím. Pro umístění staveb RD je stanovena jednotná stavební čára. Na úzkých parcelách
se  připouští  se  i  výstavba  dvojdomů,  případně  řadová  zástavba.  V  řešených  plochách  jsou
definovány plochy možností zastavění (funkce bydlení) od ploch nezastavitelných (funkce zahrad),
čím jsou, dle ÚP respektovány stávající vnitrobloky zahrad a vytvářeny nové. Bude tak posílena
rekreační funkce zahrad v návaznosti na plochy bydlení a bude vytvářena koncepčně pouze jedna
linie zástavby.

Koncepce dopravního řešení vychází  z  požadavků návaznosti  na  stávající  místní  a účelové
komunikace.  Lokalita  je  dopravně napojena  z  jediného  možného místa,  z  krajské komunikace
situované severovýchodním směrem přes místní obslužnou komuniakaci na p.č. 77/1. Dopravní
propojení lokality navržené v územním plánu jako PV5 přes pozemky p.č. 69/2, p.č. 69/4 a p.č.
689/9 se s ohledem na majetkové poměry v lokalitě ukázalo jako zcela nerealizovatelné. Způsob
dopravní  obsluhy  území  je  řešen  místní  komunikací  funkční  třídy  C  jako  „zóna  30“.  Veřejné
prostranství  lokality  je  dopravně  řešeno  jako  "obytná  zóna".  Konkrétní  zpomalovací  prvky  na
komunikacích budou navrženy v dalším stupni projektové dokumentace.  Posouzení rozhledů na
křižovatkách bude provedeno v podrobnější dokumentaci. Komunikace je navržena s obratištěm v
jeho východní části. Na ploše obratiště byla prověřena možnost obracení velkých vodidel dopravní
obsluhy (vozidlo pro svoz odpadů).  Parkovací stání na veřejném prostranství jsou zajištěna na
vyhrazených plochách. 

Stanovení tras inženýrských sítí je navrženo jako nezávazné,  doporučující.  V odůvodněných
případech  je  možné  se  v  území,  při  dodržení  pravidel  prostorové  koordinace  technického
vybavení,  odchýlit  od  zobrazeného  řešení.  Tato  studie  definuje  především  základní  principy
obsluhy řešeného území jednotlivými systémy technické infrastruktury a navrhuje vhodná místa
napojení na stávající trasy inženýrských sítí. Inženýrské sítě jsou vedeny souběžně, ve společných
trasách, s upřednostněním uložení  v přidružených dopravních prostorech a s kolmým křížením
překážek, sítí a komunikací. Údaje o existenci a poloze stávajících inženýrských sítí jsou převzaty
z  informativních  podkladů  poskytnutých  jednotlivými  správci  sítí  technické  infrastruktury.  K
dispozici nebylo geodetické zaměření inženýrských sítí

Koncepce sídelní zeleně – obytná zóna je navržena  jako zástavba rodinných domů situovaných
po obvodu nové návsi uličního typu. Na veřejném prostranství jsou vymezeny plochy zeleně, které
jsou  částečně  určeny  pro  odpočinek  a  relaxaci  obyvatel,  doplněné  o  herní  prvky  pro  děti  a
odpočinkové lavičky. Veřejné prostranství je doplněno stromořadím poskytujícím stín a příjemné
mikroklima.  Doprovodná  zeleň  komunikací  a  cest  v  zastavěném  území  v  této  okrajové  části
přechází plynule do okolní krajiny. Na výstavbu rodinných domů navazuje soukromá a vyhrazená
zeleň  zahrad.  Především na  jižním  okraji  zástavby  zeleň  zahrad  plynule  propojuje  zastavěné
území s krajinou. 

Návrh  parcelace  v  území  se snaží  maximálně  zachovat  stávající  (historickou)  parcelaci.  Na
úzkých parcelách je doporučeno jejich přeparcelování. V území může být situováno maximálně 19
rodinných domů. Velikost parcel se pohybuje od 700 m2 do 1400 m2. Menší parcely jsou situovány
na pozemcích jihozápadně od veřejného prostranství,  zde jsou situovány stavební  pozemky o
velikosti  800 - 900 m2. Velkorysejších je sedm pozemků situovaných na severovýchodní straně,
které přesahují rozlohou 1000 m2.

Prostorové požadavky a regulativy zástavby   - ve studii jsou stanoveny zásady pro umístění
staveb rodinných domů na pozemcích. Je stanovena uliční čára, stavební čára, stavební hranice a
požadavky na oplocení. 

B 5.  Vyhodnocení souladu se staveb.zákonem a obecnými požadavky na využívání území

Podmínky ploch jednotlivých funkcí:   BV - bydlení venkovské

Hlavní  využití:  Plochy  venkovského  bydlení  jsou vymezeny za účelem zajištění  podmínek  pro
bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a
relaxaci  obyvatel,  dostupnost  veřejných  prostranství  a  občanského  vybavení.  Plochy  jsou
vymezeny  s  cílem  chránit  a  rozvíjet  charakteristickou  strukturu  nízkopodlažní  zástavby
venkovského typu.



Přípustné využití: pozemky pro stavby pro bydlení (doporučuji objekty bydlení s jedním nadzemním
podlažím + obytným podkrovím), oplocení pozemků, pozemky pro stavby a zařízení občanského
vybavení lokálního významu v kapacitě úměrné potenciálu území a v souladu s jeho charakterem,
vestavěné malé provozovny drobných služeb a malé dílny, umožňující realizovat i drobné pracovní
aktivity  související  se  způsobem  venkovského  života,  pokud  jejich  provoz  nebude  negativně
ovlivňovat okolí.

Stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí
ÚSES. Podmínečně přípustné využití - stavby a zařízení pro rekreaci lokálního významu v kapacitě
úměrné potenciálu území a v souladu s jeho charakterem, drobný chov hospodářských zvířat pro
osobní potřebu.

Nepřípustné  využití  -  objekty  a  činnosti  neuvedené  a  nesouvisející  s  hlavním  a  přípustným
využitím.

Podmínky prostorové regulace:

a) Dodržovat a respektovat linii založení průčelí staveb, která je vymezena hranicí plochy ve 
směru k veřejnému prostranství. 

b) Koeficient zastavění BV – plochy bydlení max. 0,50 
c) Výšková zonace objektů v nově vymezených zastavitelných plochách: obecně platí 

max.výška objektu po dolní hranu šikmé střechy 6,2 m, maximální výška zástavby  včetně 
zastřešení 9.5 m.

d) Šikmý tvar střech se sklonem 30-40º , hřeben střech rovnoběžný s osou komunikace
e) Dopravní napojení území ze stávající krajské komunikace. 

Podmínky využití ploch jsou v ÚS respektovány. Navržena je pouze zástavba rodinných domů. V
ploše je navrženo veřejné prostranství, jehož velikost splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Požadavky na výšku zástavby jsou v ÚS respektovány a specifikovány. Je stanovena max. výška
staveb na 9,5 m. 

V území budou vyčleněny plochy a funkce přípustné:

 Plochy pro bydlení se zázemím rekreačních a užitkových zahrad. Přípustné jsou různé typy
rodinných domů

 Místní  komunikace pro obsluhu území,  parkoviště,  chodníky a  další  stavby a zařízení  
dopravní infrastruktury. 

 Veřejná zeleň,  veřejná prostranství,  vymezen prostor  pro  dětské hřiště,  mobiliář  obce,  
drobnou architekturu. 

 Soukromé zahrady s funkcí okrasnou a užitkovou. 
 Doplňkové stavby a činnosti související s funkcí bydlení na pozemcích staveb hlavního  

využití, např. garáže, přístřešky, bazény, pergoly, skleníky, kůlny, oplocení. 
• Plochy pro stavby a zařízení technické infrastruktury. ̈

 Podmíněně přípustné: 

• Integrované občanské vybavení,  pokud nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení  ve
vymezené  ploše  a  je  slučitelné  s  bydlením  (malé  prostory  obchodu  a  služeb,  malé
provozovny veřejného stravování a ubytování, zdravotnictví a sociální péče). 

• Řemesla  a  služby,  drobná  výrobní  činnost  a  chov  drobného  hospodářského  zvířectva,
pokud nebudou narušeny požadavky na bydlení nad přípustnou míru (bez negativních vlivů
na pozemek souseda). 

• Podmíněně  přípustné  činnosti  nesmí  snižovat  kvalitu  souvisejícího  území  a  zvyšovat
dopravní zátěž v území. 

Nepřípustné: 

• Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně
nad přípustnou míru. 

• Veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným či podmíněně přípustným
využitím. 

 Veškeré stavby a zařízení neslučitelné s hlavním využitím. 



Vymezení pojmů použitých v podmínkách využití ploch: 

• drobné hospodářské zvířectvo - králíci, drůbež, holubi apod. 
• drobná  výroba  -  činnosti  nemající  charakter  hromadné  tovární  výroby,spíše  blížící  se

výrobě řemeslnické v malých areálech, případně jednotlivých objektech 
• řemesla  a  služby  – činnosti,  jejichž  účinky  nenarušují  obytnou  pohodu  sousedů  (hluk,

zápach, prach, výpary, světelné efekty, aj.). 
• malé prostory obchodu a služeb (maloobchodní zařízení) - stavby pro obchod a obdobné

činnosti s celkovou prodejní plochou do 250 m2. 
• přípustná míra - je taková míra, kdy činnost v území nenarušuje užívání staveb a zařízení v

ploše a okolí a nesnižuje kvalitu prostředí souvisejícího území, přičemž kvalita prostředí
nesmí být narušena činnostmi, které dané prostředí obtěžují hlukem, zápachem a dalšími
negativními účinky. Činnost nesmí zvyšovat dopravní zátěž v území. Míra přípustnosti je
daná  individuálním  posouzením  konkrétní  situace  podle  platné  legislativy  zejména  na
úseku ochrany veřejného zdraví. 

• se  silným negativním dopadem na  prostředí  -  např.  výroba  pro  těžbu,  hutnictví,  těžké
strojírenství,  chemii,  jejichž  negativní  vlivy  překračují  hranici  areálu  a  výroba s velkými
nároky na přepravu zboží, která by zatěžovala okolní plochy bydlení a plochy, ve kterých je
možno umístit chráněné bydlení. 

• drobná architektura - např. kříže, boží muka, kapličky, lavičky a další Veřejně prospěšné
stavby vymezené v ÚP V řešeném území ÚS nebyla vymezena veřejně prospěšná stavba
a opatření. 

B 5. Vyhodnocení souladu se stavebním zákonem a obecými požadavky na využívání 
území

Tato územní studie je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Územní studie je
zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek v platném
znění.

B 6. Doporučení pro změnu územního plánu obce Drahanovice

Změna funkčního využití plochy PV 5 – na plochu BV

Výstavba RD u severovýchodního okraje parcely – řadový dům, nutno respektovat požadavky ÚP
na výstavbu v prolukách, 
Výstavba  RD  v  jižní  části  parcely  –  izolovaný  rodiný  dům,  nutno  respektovat  požadavky
specifikované v této studii. 

Změna funkčního využití ploch navazujících na PV 8

Výstavba rodinných domů na pozemcích navazujících na jihovýchodní okraj obytné zóny na šesti
úzkých parcelách p.č. 77/17 a 77/32 až 77/36 o celkové ploše 2 200 m2, s možností zastavění
(funkce bydlení) do hlouby max 20 metrů od hranice parcel, na ně navázat plochy nezastavitelné
(funkce zahrad), s posílením rekreační funkce zahrad v návaznosti na plochy bydlení. Nutné je
prověřit způsob zástavby a definovat veřejné prostranství. Jedná se o pozemky (zemědělský půdní
fond, orná půda, BPEJ 3.10.00) navazující na řešené území, které mohou po provedení výstavby
technické infrastruktury a po úpravě komunikace související s výstavbou obytné zóny "Újezd pod
rybníčkem"  zhodnotit investice vložené do výstavby technické a dopravní infrastruktury v území a
logicky  prostorově  uzavřít  souvislou  obytnou  zástavbu  v  místní  části  Ludéřov  na  jeho
jihovýchodním okraji. 

                                                                                                                Ing. Arch. Iveta Trtílková    











Poloha místní části Ludéřov v obci Drahanovice        M 1 : 30 000

Ortofotomapa lokality (www.seznam.cz) Výřez z Územního plánu obce Drahanovice

VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Plocha řešeného území v zákresu do katastrální mapy          M 1 : 2 000
Obec: Drahanovice,   místní část : Ludéřov,  katastrální území : Ludéřov

autobusová zastávka veřejné dopravy
Poloha lokality Pod rybníčkem v místní části Ludéřov        M 1 : 5 000



VÝKRES  MAJETKOPRÁVNÍCH  VZTAHŮ

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : LUDÉŘOV            M  1 : 1500

PLOCHY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ:

                    hranice řešeného území - lokalita Pod rybníčkem
                    pozemky ve vlastnictví soukromých osob
                    pozemky ve vlastnictví  Obce Drahanovice
                    pozemky ve vlastnictví Zemědělského družstva 
                    Senice na Hané

PLOCHY SOUSEDÍCÍ  S ŘEŠENÝM ÚZEMÍM:

                    pozemky ve vlastnictví Olomouckého kraje
                    pozemky ve vlastnictví    soukromých osob
                    pozemky ve vlastnictví   Obce Drahanovice
                    pozemky ve vlastnictví ZD Senice na Hané

11
50

0

Plocha vymezeného veřejného prostranství
nutné majetkoprávní vyrovnání vlastníků
celková rozloha veřejného prostranství - 3147 m2
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NÁVRHOVÝ VÝKRES  - URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
M 1 : 750

vjezdy k jednotlivým parcelám budou provedeny v šířkách 3 - 6 metrů

PLOCHY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ:

                    pojízdné plochy vozidlové - živičná krytina
                    plochy občasně pojížděné - dlážděná plocha
                    plochy vyhrazených parkovacích stání - dlážděná plocha
                    plochy pochůzí - dlážděné
                    plochy travnaté
                    strom - výsadba líniové zeleně

A  -  zpomalovací prvek na vozovce

B  -  plocha pro umístění separovaného odpadu 

C  -  plocha pro podzemní nádrž splaškové kanalizace

D  -  prostor pro umístění prvku drobné architektury

       resp. herního prvku pro děti

E  -  rozšířený vjezd na pozemek RD - slouží současně

       jako plocha obratiště 

F  - linie oplocení zahrad - současný stav

PLOCHY  SOUKROMÉ - STAVEBNÍ PARCELY:

                    plochy s možností zastavění 
                    plochy předzahrádek - parkovací plochy + okrasná zeleň
                    plochy nezastavitelné - funkce zahrad

15

01

původní parcelace dle katastrální mapy
označení navržené stavební parcely
stavební parcela č. 15 je v současné době již zastavěná
vnější hranice řešené obytné zóny
uliční čára - oplocení - vymezení veřejného prostranství 
stavební čára
linie - vymezení navržených zpevněných ploch
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VÝKRES ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P

P

P

P

P imo
a

c

e

M 1 : 750

vjezdy k jednotlivým parcelám budou provedeny v šířkách 3 - 6 metrů

původní parcelace dle katastrální mapy
označení navržené stavební parcely
vnější hranice řešené obytné zóny
hranice - vymezené veřejného prostranství 
linie - vymezení navržených zpevněných ploch

b
e

d
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35.00
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PLOCHY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ:

                    pojízdné plochy vozidlové - živičná krytina
                    plochy občasně pojížděné - dlážděná plocha
                    plochy vyhrazených parkovacích stání - dlážděná plocha
                    plochy pochůzí - dlážděné
                    plochy travnaté
                    plochy stavebních parcel rodinných domů
                    strom - výsadba líniové zeleně

a    -  rozšíření vozovky / vyhýbání se vozidel
b    -  zpomalovací práh ve vozovce
c    -  zpevněná ploha - vjezd + obratiště vozidel
d    -  plocha pro herní prvek, resp. prvek drobné architektury
e    -  plocha vyhrazená pro umístění nádob separovaného odpadu
f     -  rozhledový trojúhelník na výjezdu na účelovou komunikaci
         pro dovolenou rychlost 50km/hod.  Dz = 35 m - vyhovuje
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ŘAD B09.1. PE 90

ŘAD B1  PE 63

VÝKRES SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

EXISTUJÍCÍ SÍTĚ TECH. INFRASTRUKTURY V ÚZEMÍ 

NAVRŽENÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

PLOCHY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ:

                   hranice vymezeného veřejného prostranství

Vodovodní řad, místo napojení na stávající vodovod
Kanalizace splašková gravitační 
Podzemní akumulační nádrž s přečerpáváním
Kanalizace tlaková,  místo napojení na stoku v šachtě S24 
Prodloužení plynovodního řadu STL, místo napojení 
Kabelový rozvod NN do 1 kV - E, E1 - místo napojení bude 
upřesněno v dalším stupni PD
sloup veřejného osvětlení - napojit na rozvody VO v obci

Š23Š23

STOKA "L"  PVC DN 300

Š24

HUP

M 1 : 750

ŘAD A5 PE 63

Vodovodní řad - MIS Protivanov
Kanalizace splašková gravitační - Obec Drahanovice
CETIN - optický kabel, resp. souběh optic. a metal.kabelu
CETIN - nadzemní síť
ČEZ Distribuce - nadzemní vedení NN do 1 kV
ČEZ Distribuce - podzemní vedení NN do 1 kV
ČEZ Distribuce - nadzemní vedení VN do 35 kV
GasNet s.r.o - podzemní vedení zemního plynu - STL

překládka



Situace a sítě technického vybavení - ochranná pásma, minimální krytí a minimální vzdálenosti potrubí.

Do situace je nutno do veřejného pozemku - pokud možno pod chodník nebo zelený pás (zatravněný pás mezi 
chodníkem a vozovkou bez stromů) - zakreslit alespoň kabel nízkého napětí, nízkotlaký plynovod, vodovod a pod 
vozovku kanalizaci s uvedením průměrů potrubí. 

Ochranná pásma sítí technického vybavení - vzdálenosti od budov při souběhu

Druh sítě Ochranné pásmo - vzdálenost od povrchu sítě  / v metrech

Vodovod do DN 500 1,5 

Vodovod nad DN 500 2,5 

Kanalizace do DN 500 1,5 

Kanalizace nad DN 500 2,5 

Nízkotlaký nebo středotlaký plynovod 1,0 

Tepelná síť 2,5 

Elektrický kabel do 110 kV 1,0 
(pokud jsou sítě vedeny ve veřejném pozemku jedná se o vzdálenosti při souběhu s hranicemi soukromých pozemků)

Nejmenší dovolené krytí (vzdálenost horního povrchu sítě od terénu) podzemních sítí dle ČSN 73 6005 (výběr)

Druh sítí
Nejmenší krytí / v metrech

Chodník Vozovka Volný terén

Silové kabely
Nízké napětí (NN) do 1 kV
Vysoké napětí (VN) do 10 kV
Vysoké napětí (VN) do 35 kV
Velmi vysoké napětí (VVN) do 220 kV 

0,35
0,5
1,0
1,3 

1,0
1,0
1,0
1,3 

0,35
0,7
1,0
1,3 

Sdělovací kabely
- místní
- dálkové
- optické místní (dálkové) 

0,4
0,5
0,4 (0,5) 

0,9
0,9
0,9 (1,2) 

0,6
0,6
0,6 (1,0) 

Plynovodní potrubí 0,8 1,0 0,8

Vodovodní potrubí 1,5 1,5 1,5

Tepelné sítě 0,5 1,0 0,5

Stoky a kanalizační přípojky 1,0 1,8 1,0

Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu (křížení) podzemních sítí, v m, podle ČSN 73 6005 (výběr).

Druh sítí

Plynovodní
potrubí Vodovodní

potrubí
Vodní tepelné

sítě

Stoky a
kanalizační

přípojky

Sdělovací
kabelyNízkotlak 

do 5 kPa
Středotlak
do 400kPa

Silové kabely
NN do 1 kV
VN do 10 kV
VN do 35 kV
VVN do 220 kV

0,4 (0,11)
0,4 (0,11)
0,4 (0,11)
0,4 (0,3)

0,6 (0,11)
0,6 (0,21)
0,6 (0,21)
0,6 (0,7)

0,4 (0,4)
0,4 (0,4)
0,4 (0,4)
0,4 (0,4)

0,3 (0,3)
0,7 (0,5)
1,0 (0,5)
2,0 (1,0)

0,5 (0,3)
0,5 (0,3)
0,5 (0,5)
1,0 (0,5)

0,3 (0,13)
0,8 (0,33)
0,8 (0,33)
1,5 (0,54)

Sdělovací kabely 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,2) 0,8 (0,5) 0,5 (0,2) 0,07 (0,3)

Plynovodní potrubí
nízkotlak do 5 kPa
středotlak do 400 kPa

0,4 (0,1)
0,4 (0,1)

0,4 (0,1)
0,4 (0,1)

0,5 (0,15)
0,5 (0,15)

0,5 (0,12)
0,5 (0,12)

1,0 (0,5)
1,0 (0,5)

0,4 (0,1)
0,4 (0,1)

Vodovodní potrubí 0,5 (0,15) 0,5 (0,15) 0,6 1,0 (0,35) 0,6 (0,1) 0,4 (0,2)

Vodní tepelné sítě 0,5 (0,12) 0,5 (0,12) 1,0 (0,35)  0,3 (0,1) 0,8 (0,153)
Vzdálenosti jsou měřeny od povrchu k povrchu sítí. U souběhu (hodnoty bez závorek) se jedná o vzdálenosti 
vodorovné,u křížení (hodnoty v závorkách) se jedná o vzdálenosti svislé. 

Poznámky :

1) Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1 m. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují
vzdálenosti  takto:  při  křížení  nízkotlakého plynovodu s  kabely  do  35  kV na 0,4  m,  při  křížení  středotlakého
plynovodu s kabely do 10 kV na 1 m, s kabely do 35 kV na 1,5 m.

2) Jedná - li se o tepelné sítě uložené v kanálu nebo kolektoru, nutno plynovodní potrubí v místě křížení opatřit
chráničkou přesahující kanál či kolektor na každou stranu o 1 m.

3) V technickém kanálu nebo betonových chráničkách.

4) V chráničce nebo betonovém žlabu zalitém asfaltem přesahujících místo křížení na obě strany nejméně o 2 m.

Autor: Ing. Jakub Vrána, PhD.

Návrh uspořádání veřejného prostoru v obytné zóně 
akceptuje   požadavky na  rozmístění podzemních sítí technické infrastruktury dle ČSN 73 6005
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VYTYČENÍ STAVEBNÍ A ULIČNÍ ČÁRY
M 1 : 500
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VYTYČOVACÍ BODY  ULIČNÍCH ČAR
VYTYČOVACÍ BODY
STAVEBNÍCH ČAR

souřadnice  X souřadnice  Ybod
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110

- 561 528,258

- 561 601,046

- 561 590,235

- 561 604,382

- 561 592,389

- 561 608,866

- 561 642,765

- 561 610,247

- 561 596,462

- 561 528,688

-112 1986,739

-112 1929,356

-112 1912,412

-112 1901,269

-112 1885,400

-112 1872,959

-112 1928,939

-112 1954,575

-112 1965,441

-112 2018,872

souřadnice  X souřadnice  Y

- 561 568,899

- 561 556,840

- 561 545,979

- 561 537,401

- 561 534,267

- 561 522,573

- 561 521,360

- 561 517,555

- 561 524,514

- 561 517,685

-112 1978,257

-112 1987,763

-112 1996 326

-112 2003,088

-112 2005,559

-112 2014,777

-112 2013,308

-112 2000,282

-112 1994,050

-112 1985,534
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- 561 623,711

- 561 638,690

- 561 616,253
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-112 1923,238

-112 1940,926
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- 561 580,202
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-112 1956,985
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-112 1931,260
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původní parcelace dle katastrální mapy

číslo parcely dle katastrální mapy

polohopis - zaměřeno v roce 2018

navržená uliční čára - oplocení - vymezení veřejného prostranství 

navržená stavební čára rodinných domů

Současná silnice

Navržená nová obslužní komunikace
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