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A–TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE

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

A 1.

2.1. Širší vztahy

ÚVOD

Řešené území se nachází v jihovýchodní části obce Tršice, katastrální území Tršice (768871). Jedná se
o území, které se nachází v prostoru mezi původní (západním směrem) a novější (severním směrem)
zástavbou venkovského charakteru a lesem, který ohraničuje lokalitu na východní straně. Jižní hranicí
lokality tvoří úzký průleh na parcele p.č. 1298. Dopravně je území přístupné z místní obslužní
komunikace na p.č.1297, která navazuje na severu na silnici III. třídy 43617 a na jihu na silnici III. třídy č.
4368.

1.1. Základní údaje
Důvodem pro pořízení této studie je požadavek objednatele o provedení změny platné územní studie,
která byla vypracována v roce 2013. Změna, která je předmětem této dokumentace, má charakter dílčí
úpravy a týká se změny polohy nově navržené obslužní komunikace (K2) v jižní části řešeného uzemí.
Zbylá vymezená plocha řešeného území je nezměněna.
Od doby pořízení první studie v roce 2013 již byl již v centrální části území realizován záměr výstavby
obslužní komunikace označené v této studii jako K1, včetně prodloužení řadů jednotlivých sítí technické
infrastruktury a provedení nové parcelace na pozemcích navazujících na veřejné prostranství. V této části
území již byla zahájena výstavba rodinný domů (viz grafické přílohy). Výstavba probíhá v souladu s
územní studií.

2.2. Vymezení řešeného území
Řešené území lokality zvané Malostranské záhumenky má celkovou rozlohu cca 51 000 m2. V severní
části je území ukončeno parcelou p.č.750/49 a vymezeno ploty zahrad novější individuální bytové
zástavby, v jižní části parcelou č.p. 1298. Dále jižním směrem je celé území vymezeno ploty zahrad
původní řadové zástavby. Východním směrem je území vymezeno polní cestou na p.č.1296, která na
protější straně ohraničuje souvislý lesní porost, západním směrem místní komunikací na p.č.1297. Terén
lokality je mírně svažitý. Ve směru od východu k západu (od lesa směrem k obci) činí převýšení terénu
zhruba 15 metrů, vzhledem k délce pozemku se jedná o průměrný pozvolný sklon v rozsahu necelých 3
stupňů. Ve směru od severu k jihu terén mírně stoupá, posléze klesá s rovnoměrným pozvolným spádem
do 4 stupňů.

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 porovná navrhovaný záměr s
řešením navrženým v této studii a v případě přípustné odchylky tuto v územním rozhodnutí odůvodní 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 nabízí tato územní studie.

V centrální části území již byla zahájena výstavba veřejného prostranství a komunikace K1 a probíhá
výstavba rodinných domů.

1.2. Podklady pro pořízení studie










Územní studie Malostranské Záhumenky (2013)
Zadání územní studie (Magistrát města Olomouce, únor 2020)
Platná územně plánovací dokumentace (Územní plán obce Tršice)
Snímek katastrální mapy a výpisy z listů vlastnických (cuzk.cz)
Letecké snímky (google maps, mapy/seznam.cz)
Prohlídka lokality a fotodokumentace
Informace správců sítí technické infrastruktury o existenci a poloze sítí TI v území
Vlastní prohlídka, fotodokumentace a analýza řešeného území
Územně analytické podklady

Předmětem změny původní územní studie je jižní část řešeného území, konkrétně plochy území
nacházející se na třech parcelách:

1.3. Cíle územní studie

Parc.číslo

Druh pozemku

vlastník

rozloha

750/50

Orná půda

Zdenka Míšová, 783 57 Tršice č.p.34

6 612 m2

750/45

Orná půda

Marie Konečná, 783 57 Tršice č.p. 42

5 522 m2

750/101

Orná půda

Marie Konečná, 783 57 Tršice č.p. 42

1 090 m2

2.3. Podmínky ochrany hodnot a charakteru území

Cílem území studie je stanovení urbanistické koncepce jižní dosud nezastavěné části plochy čistého
bydlení v rodinných domech Bč/1s a to vymezením ploch zejména veřejného prostranství a ploch
soukromých.

Přírodní podmínky
Lokalita je situovaná na jihovýchodním okraji obce a navazuje na zastavěné území sídla. Nadmořská
výška řešeného území se pohybuje v rozmezí 275 – 290 m n. m., území se mírně svažuje od východu
(od lesa) západním směrem.

V souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou územním plánem, kdy prioritou celkového urbanistického
řešení je kontinuita vývoje urbanistické struktury obce s cílem chránit kulturně historické hodnoty území.
Při uplatnění zásad urbanistické koncepce je nezbytné respektovat jedinečný charakter původního
prostředí. Výchozím prvkem urbanistické struktury je zachovat a nadále rozvíjet původní soustředěný typ
zástavby s převažujícím využitím pro bydlení. Nově navržená zástavba bude navazovat na pozitivní prvky
architektury původní.

Na pozemcích v centrální části již probíhá výstavba. Pozemky v jižní části se v současné době využívají
extenzivně – k zemědělské produkci, případně jako pastviny. Pozemky z hlediska specifikace tvoří
zemědělský půdní fond s BPEJ 3.08.50 a 3.14.10 legislativně spadají dle Vyhlášky o stanovení tříd
ochrany č. 48/2011 Sb. do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, a bodová výnosnost této půdy
je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 58 - 76. Jedná se o produkční až málo produkční půdy.

Tato územní studie si klade za cíl prověřit územní, kapacitní a technické možnosti realizace obytné zóny
v jižní části řešeného území. Studie prověřuje a specifikuje podmínky obytné výstavby, vyhodnocuje
danosti území. Slouží pro poskytnutí základních informací o možnosti využití ploch prozatím málo
intenzivně využívaných k zemědělské produkci.

V území se nanachází žádná vzrostlá vegetace, nejsou zde zastoupeny žádné krajinné prvky, území
nevykazuje žádné jiné přírodní hodnoty.
Limity využití území

Navrhuje způsob zástavby kolem nové obslužné komunikace K2 a způsob řešení veřejného prostranství.
V koridoru páteřní komunikace povedou sítě technické infrastruktury, jejichž vybudování je nezbytnou
podmínkou pro přípravu území k zástavbě rodinnými domy. Studie navrhuje také způsob výsadby liniové
doprovodní zeleně a určuje způsob zástavby.

Východní část řešeného území se nachází v ochranném pásmu lesa. Po konzultaci na OŽP MMOL bylo
předběžně stanoveno ochranné pásmo v šířce 30 metrů. Podél hranice lesa probíhá polní cesta v
koridotu širokém 6 metrů, na ni navazuje řešené území obytné zástavby. Ze situace vyplývá, že ochranné
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pásmo lesa zasahuje 24 m do hloubky řešeného území. V tomto pásmu nebudou budovány žádné
stavební objekty (mimo oplocení). Podél východní hranice území prochází nadzemní vedení VN č.40.
Jeho ochranné pásmo se nachází uvnitř prostoru ochranného pásma lesa, v jeho prostoru nesmí být v
zahradách sázeny stromy dorůstající výšky vyšší než 3 metry.
Kulturní hodnoty

(minimální vzájemný odstup jednotlivých domů je stanoven na 7 metrů) na užších parcelách tak, aby byl
minimální odstup od východní hranice 3,5 metru a větší část pobytové zahrady byla orientována směrem
k západu. Ve východní části řešeného území, kde jsou parcely hlubší, může mít zástavba i charakter
dvojdomů. Poslední parcely u východní hranice jsou výrazně větší, do zahrad zasahuje ochranné pásmo
lesa (pruh souběžný s východní hranicí o šířce 21,2m) a ochranné pásmo VN č.40 (pruh souběžný s
východní hranicí o šířce 7,0m). V současné době je již v této části lokality postaveno 11 rodinných domů.

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

Samostatná etapa výstavby bude probíhat v severní části obytné zóny (území B)
na pozemcích p.č. 750/49 a p.č. 750/102. V rámci zpracování studie bylo prověřeno několik alternativních
možností využití pozemku – od intenzivní obytné zástavby po využití plochy jako veřejného prostranství.
Po vyhodnocení požadavků obce a vlastníka pozemku bylo rozhodnuto, že parcela bude využita pro
individuální obytnou zástavbu. Jeden rodinný dům na p.č. 750/102 na východním okraji lokality je již
vybudovaný.

Uspořádání území bude řešeno s respektem ke stávající struktuře zastavěného území v bezprostředním
sousedství. Řešení musí podpořit rozvoj jak civilizačních, tak urbanistických hodnot. Důraz bude kladen
na:
-

dobrý standard veřejných prostranství, veřejné zeleně,
formulování podmínek pro tvorbu kvalitní architektury jednotlivých staveb blízké charakteru daného
prostředí s akcentem na soudobý architektonický výraz.

Předpokládá se, že garáž bude součástí každého jednotlivého objektu rodinného domu. Pokud bude
např. v případě dvojdomů na parcele navrženo pouze parkovací stání a budoucí vlastník se posléze
rozhodne budovat dodatečně samostatný objekt garáže, nesmí být tato budována před linií předepsané
stavební čáry.

Charakter zástavby v obci
Původní i novější zástavba v obci má převážně charakter zástavby venkovského typu. Starší zástavba je
řadová, novější výstavba má charakter izolovaných rodinných domů. Vesměs se jedná o jednopodlažní,
maximálně dvoupodlažní domy, které jsou zastřešené šikmými - sedlovými a valbovými střechami o
různém sklonu, převažuje nižší sklon kolem 30 stupňů. Nicméně v sousedství, severně od řešené lokality
je zástavba již smíšená – nacházejí se zde i bytové domy o dvou až čtyřech nadzemních podlažích
zastřešené různým typem střech (ploché, sedlové, valbové).

Etapa výstavby C a D v jižní části obytné zóny
zahrnuje tři pozemky na parcelách p.č.750/45, p.č. 750/50 a p.č.750/101. Výstavba v této části území
podle původní studie není možná, protože se nepodařilo najít dohodu mezi vlastníky pozemků. Z tohoto
důvodu je navržena změna polohy nové obslužní komunikace, a to tak, že tato povede po severním okraji
pozemku 750/50. Princip řešení zástavby této části území je naznačen v grafické části studie.
Na pozemku p.č. 750/45 (území C) bude možné realizovat výstavbu izolovaných rodinných domů, v
případě požadavku na intenzivnější způsob využití území mohou být na parcelách budovány rodinné
dvojdomy. Zástavba bude orientována směrem k nově navržené obslužné komunikaci, která je vedena v
linii sousedících stavebních parcel. V této části území může být vybudováno podle zvolené intenzity
zástavby cca 4 – 8 rodinných domů.

A 3. - ZÁSADY URBANISTICKÉ KONCEPCE
Urbanistická koncepce návrhu vychází z podmínek řešeného území, ze způsobu dopravního napojení a z
daností a vazeb na původní zástavbu obce.
Území budoucí obytné zóny tvoří vícero pozemků několika vlastníků. Vzhledem k tomu, že se mezi nimi
různí představy o způsobu postupu při zainvestování území, bude výstavba v území probíhat s největší
pravděpodobností v několika samostatných etapách:

Na stavební parcele p.č. 750/101, nejbližší k místní komunikaci, bude rodinný dům orientován do této
ulice, aby byla zvýrazněna a potvrzena stavební čára v ulici.
Na části pozemku p.č. 750/50 (území D) jižně pod komunikací K2 je navržena kobercová zástavba
átriovými rodinnými domy. Rodinné domy budou situovány v celé zbylé hloubce parcely, a dispozičně
budou uspořádány tak, aby obytné místnosti byly orientovány do átria. Zástavba v této části lokality bude
mít jednotný charakter. V této části území může být vybudováno podle intenzity zástavby až 16 rodinných
domů.

1. etapa výstavby obytné zóny – (území A)
zahrnuje původní čtyři rozsáhlé pozemky v centrální části řešeného území (p.č.750/1, pč. 750/44,
p.č.750/47 a p.č. 750/48) o celkové rozloze 29 703 m2. Vlastník pozemků již připravil území, provedl
novou parcelaci zainvestoval realizaci inženýrských sítí v území a zahájil realizaci záměru. Původní
pozemky již byly rozděleny na 42 jednotlivých stavebních parcel a byly rozprodány zájemcům o výstavbu.
Pozemek p.č. 750/47 a p.č. 750/1, na kterém je vybudováno veřejné prostranství pro komunikaci K1, je již
ve vlastnictví obce Tršice. 11 rodinných domů z celkového záměru 25 RD je již postaveno.

Nově navržená obslužná komunikace K2 má podélnou osu orientovanou ve směru jihovýchod –
severozápad a prochází severním okrajem pozemku p.č. 750/50 a bude vyústěna do místní obslužní
komunikace a na protější straně do upravené a zpevněné obecní polní cesty u lesa. Vzhledem k
charakteru stavby a poloze řešeného území lze v lokalitě předpokládat velmi nízký dopravní pohyb.
Území bude mít charakter obytné zóny.

Nově navržená obslužná komunikace K1 má podélnou osu orientovanou ve směru jihovýchod –
severozápad a prochází osou řešeného území a přirozeně ústí do místní obslužní komunikace. Na
protější straně je navrženo její zaústění do obecní polní cesty, která bude je částečně upravena a
zpevněna. Vzhledem k charakteru zástavby a poloze řešeného území lze v lokalitě předpokládat velmi
nízký dopravní pohyb. Kromě nákladních vozidel nutných pro zajištění dopravní obsluhy území a
osobních vozidel obyvatel se v lokalitě nepředpokládá žádný jiný druh dopravy. Území má charakter
obytné zóny. V centrální poloze území bude u komunikace vytvořeno menší veřejné prostranství, které
zpomalí tok proudící energie a zadrží ji v obytné zóně.

Garáž, resp. parkovací stání, bude součástí každého jednotlivého objektu rodinného domu. Pokud bude
např. v případě realizace dvojdomů na parcele navrženo pouze parkovací stání a budoucí vlastník se
posléze rozhodne budovat dodatečně samostatný objekt garáže, tato nesmí být budována před linií
předepsané stavební čáry.
Koncepce navržené zástavby vymezuje vždy hlavní veřejný uliční prostor s orientací čala budov
rodinných domů do tohoto prostoru. Vymezené veřejné prostranství u nově navržené komunikace je
řešeno jako obytná zóna s potlačenou funkcí dopravní obsluhy, se stromořadím, zelenými plochami a
absolutní předností pěších v zóně. Koncepce zástavby vychází principielně ze stávající parcelace, která
zajistí co nejlepší návaznost na směr a orientaci parcel a umožni postupnou zástavbu území.

Po obou stranách obslužní komunikace jsou na jednotlivých parcelách navrženy samostatně stojící
(izolované) rodinné domy. Vzhledem k dobrým proporcím řešeného území a k poloze navržené obslužní
komunikace v jeho ose jsou všechny stavební parcely kvalitativně a plošně srovnatelné, jednotlivé domy
jsou umístěny na širších parcelách v ose šířky parcely, s dostatečným odstupem od společných hranic
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Stavební a uliční čáry

Sklon střech v rozmezí 30 až 43 stupňů, směrem do zahrad střechy nesmí výškově přesahovat hřeben
nad hlavní hmotou objektu. Při organizování přípravy výstavby je uvnitř navržené zástavby nutné dodržet
zásadu jednotného principu zástavby v uliční řadě. Není přípustné střídat v jedné řadě domy s obytným
podkrovím (mají vyšší sklon) a přízemní domy typu bungalow s nižšími sklony střešních rovin. V případě
zájmu o výstavbu obou typů domů bude ponechán pro každou stranu ulice jeden typ stavby.

Stavební čára vymezuje hranici pozemku určeného k zastavění rodinnými domy směrem k veřejnému
prostranství. Stavební čára v místech, kde není totožná s uliční čárou, je stanovena linií rovnoběžnou s
uliční čárou. Před stavební čáry nesmí vystupovat žádné objekty, např. garáže, zastřešená odstavná
stání, hospodářské objekty, ani balkony, terasy, arkýře a podobně. Před stavební čáry smí vystupovat
přesahy šikmých střech domů.

Na pozemku D je navržena kobercová zástavba átriovými rodinnými domy. Max.výška objektu po dolní
hranu šikmé střechy (okap) – 4,0 m, maximální výška zástavby včetně zastřešení (hřebene střechy) – 8,0
m. Typ zastřešení - rodinné domy budou zastřešeny šikmými střechami. Nad převažující hmotou stavby
budou střechy sedlové o sklonu v rozmezí 30 až 43 stupňů, hřeben střechy nad hlavní hmotou bude
rovnoběžný s osou komunikace. Směrem do zahrad nesmí hřeben výškově přesahovat hřeben nad
hlavní hmotou objektu.

Pro vzdálenost staveb od společných hranic dvousousedících 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.

V případě, že v územním plánu dojde ke změně v souvislosti s povoleným typem zastřešení (bude
umožněno použití plochých a vegetačních střech), bude tato změna zohledněna a přípustná i pro území
C a D, a to z důvodu zachování jednotné koncepce zástavby v uceleném prostoru. V tomto případě však
bude možné v území C a D budovat pouze jednopodlažní objekty. I v této části území platí zásada, že v
případě zájmu o výstavbu různých typů domů bude pro každou stranu ulice vybrán jednotný typ zásatvby.

Oplocení pozemků mezi jednotlivými stavebními parcelami má doporučenou výšku 1,5m, maximálně
však 2,0 m včetně podezdívky. Brány a branky ústící na pozemek obce budou otevírány na pozemek
stavebníka.
V celém řešeném území je u zástavby uliční čára stotožněna s čárou stavební. Prostor veřejného
prostranství bude v souladu s územním plánem lemován plochou neoplocených předzahrádek. Znamená
to tedy, že území musí být oplocení soukromých pozemků zalícováno s lícem fasád RD. Před objekty
rodinných domů budou situovány soukromé předzahrádky, které bez oplocení navážou na veřejně
přístupné prostranství. Výjimkou jsou rozestavěné a již povolené stavby v lokalitě A a B, kde je povoleno
a realizováno jejich oplocení.

Celé území plochy Malostranských záhumenků lze rozparcelovat na přibližně 50 stavebních pozemků.
Počet a velikost jednotlivých pozemků vymezených v této územní studii však lze slučováním, případně
rozdělováním sousedních pacel přiměřeně upravovat.
A 4. - PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

Veřejná prostranství - pro umístění dopravní a technické infrastruktury a veřejného prostranství jsou u
komunikace K1 navrženy uliční prostory o šířce 9,0 a 11,5m, u komunikace K2 je navržen uliční prostor o
šířce 10,0 m. V prostoru veřejného prostranství bude umístěn dopravní prostor a přidružené pobytové
prostory a vyznačenými vymezenými parkovacími stáními a prostory pro vyhýbání se vozidel. V
koridorech budou vedeny všechny páteřní sítě technické infrastruktury a bude provedena výsadba
veřejné zeleně.

V současnosti je řešené území přístupné z místní obslužná komunikace, jejíž úprava je podmínkou
kvalitního dopravního napojení celé obytné zóny. Tato komunikace zůstane zachována jako obousměrná,
dvojpruhová, s upravenou šířkou dopravního prostoru 5,5 m mezi obrubníky. Podél komunikace se
dobuduje jednostranný chodník.
Dvě nově budované vozidlové komunikace budou mít charakter komunikací funkční skupiny D1 s
návrhovou rychlostí 20 km/h. Tyto komunikace budou obousměrné.

Celková plocha veřejně přístupné zeleně v obytné zóně činí 8 536 m2. Do této výměry je zahrnuta i zeleň
přidružených prostor - zatravněné či jinak osázené zelené linie lemující všechny (původní i nově
navržené) komunikace, vyjma ploch soukromých neoplocených předzahrádek. Vymezené veřejné
prostranství s funkcí zeleně o rozloze 2 118 m2 zajistí dostatečný podíl nezpevněných ploch v obytném
souboru s funkcí sídelní zeleně relaxační, izolační a okrasné.

Komunkace K1, která je již vybudována, má v západním úseku charakter obousměrné dvoupruhové
komunikace s šířkou vozovky 5,5 m mezi obrubníky, ve východním úseku jednopruhové obousměrné
komunikace s šířkou vozovky 3,5 m mezi obrubníky s tím, že 2,0 m široký přidružený prostor bude
materiálově odlišen oproti zbylé ploše vozovky a bude mít charakter občasně pojížděného pruhu s
vyznačením prostoru pro vzájemné vyhýbání se vozidel a pro příležitostní parkování vozidel.

Šířka navržených veřejných prostranství vyhovuje požadavku vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění
pozdějších úprav, který stanovuje minimální šířku veřejného prostranství pro oboustrannou zástavbu
rodinných domů. V řešeném území budou umístěny pouze rodinné domy, vyloučena je výstavba
bytových domů.

Komunkace K2, má v celém úseku charakter obousměrné jednopruhové komunikace s šířkou vozovky
3,5 m mezi obrubníky, s tím, že v celém úseku jsou v přidruženém prostoru navrženy 2,0 m široké zálivy
pro příležitostné parkování a vzájemné vyhýbání se vozidel.

Obecné principy zástavby
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.

Po úpravě cesty situované na východním okraji lokality (pod lesem) bude možné zklidnit dopravní provoz
zjednosměrněním obou komunikací K1 a K2.

Pro výstavbu na plochách A, B a C platí obecně požadavek, že objekty RD budou mít charakter
rodinných domů o výšce max. 1,5 podlaží (s vestavěným obytným podkrovním prostorem ve 2.np), resp.
jednopodlažních - typ bungalow. Úroveň vstupního podlaží musí být situována min. 150 mm nad úrovní
přilehlé obslužní komunikace. Na objektech budou použity sedlové střechy, u domů typu bungalow jsou
přípustné valbové střechy. Doporučují se jednodušší půdorysná schemata domů (obdélník, nebo tvar
„L“). Doporučená povrchová krytina – pálená střešní taška, připouští se variantně i jiné, vizuálně příbuzné
krytiny. U nově povolovaných staveb v území platí maximální výška objektu po dolní hranu šikmé střechy
(okap) - 4,0 m, maximální výška zástavby včetně zastřešení (hřebene střechy) – 8,0 m.

Lokalita zástavby kolem nově navržených komunikací bude mít charakter obytné zóny, t.j. je navržena
jako zastavěná oblast, jejíž začátek a konec bude 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.

Místní komunikace 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 bude svislou značkou označen začátek "obytné zóny".

Stání bude dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Plošné zklidnění dopravy v obytné
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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 2,5 m může být rozšířena až na 6
mterů, a to v souladu s řešením každého jednotlivého rodinného domu. Zpevněné plochy vozovek budou
oboustranně lemovány přilehlými zelenými pásy. V těchto vymezených zelených pásech budou uloženy
inženýrské sítě a po jedné straně vždy vysázeno stromořadí.

uliční řád navrtávacím pasem se zemní soupravou a zemním uzávěrem. Vedeny budou nejkratší trasou
k soukromému pozemku. Zde budou cca 2 m za hranicí soukromého pozemku ukončeny fakturačním
vodoměrem v typové sestavě a vodoměrné šachtě.
Orientační výpočet potřeby vody
50 RD x 4 obyvatele/RD = 200 obyvatel
200 osob x 120 l/os/den = 24 000 l/den

Posouzení rozhledů na křižovatkách a u jednotlivých vjezdů na pozemky by mělo být vyhovující, přesto
bude prověřeno i v dalším stupni projektové dokumentace.

Potřeba vody celkem činí 24 000 l/den = 0,278 l/s.
Potřebný průtok 6l / s o přetlaku min. 0,2MPa u požárního hydrantu.

Doprava v klidu

Podrobné řešení bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace, vnitřní instalace v objektech i
přípojky budou součástí projektu jednotlivých objektů.

Odstavování osobních vozidel bude zajištěno na vlastních pozemcích RD mimo uliční prostor. V
plochách, kde na veřejná prostranství navazují neoplocené soukromé předzahrádky, může být před
každým domem vybudováno jedno parkovací stání na těchto plochách. V ostatních případech platí, že na
každém pozemku rodinného domu musí být situována alespoň 2 odstavná stání pro osobní automobily.

V dalším stupni je nutno zapracovat případné požadavky a připomínky vodohospodářských,
plynárenských , energetických a jiných veřejně právních orgánů a organizací.

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.

Protipožární zabezpečení - odběr požární vody bude zajištěn z veřejného vodovodu, z navržených
hydrantů v obytné lokalitě. V dalším stupn PD bude nutné prověřit, zdali stávající tlakové poměry ve
veřejné vodovodní síti odpovídají požadavkům na zabezpečení požární vody (min. tlak 2 bary) ve smyslu
požární ČSN.

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.

5.2. Splašková kanalizace

Bilance parkovacích stání dle ČSN 73 6110 : Předpokládaný počet obyvatel - max. 50 nových rodinných
domů, to jest celkem cca 200 obyvatel, počet účelových jednotek - 20 obyvatel / 1 stání, 100%
krátkodobých. ka = 1,0 kp = 1,0 Oo = 10, Po= 0, N = Oo x ka + Po x ka x kp
N = 10 + 0 = 10 stání

Obec Tršice má vybudovanou splaškovou kanalizační síť zaústěnou do ČOV. Gravitační splašková
kanalizace PVC DN 300 vede pod místní komunikakcí na p.č. 1297. Splaškové odpadní vody z řešené
obytné zóny budou odvedeny nově budovanými úseky splaškové kanalizace do výše uvedené stoky.
Nová potrubí splaškové kanalizace v obytné zóně budou umístěna vždy souběžně s komunikacemi.
Přilehlé rodinné domy budou na stoky napojeny domovními přípojkami. Z hlediska modelace terénu je
možné napojení lokality na stávající splaškovou kanalizaci gravitačně.

V lokalitě je dle výpočtu potřeba zabezpečit na veřejném prostranství celkem 10 stání, z nichž alespoň
jedno musí být dimenzováno jako stání pro osoby upoutané na vozíku. Tato stání by měla být rozmístěna
rovnoměrně v celé lokalitě, vzhledem k charakteru dopravní kostry, pět na prostranství u komunikace K1,
pět na prostranství u komunikace K2.

Kanalizace bude řešena dle kapacitních požadavků, lomy a dlouhé úseky budou osazeny vstupními a
revizními šachtami průtočnými či lomovými. Každý rodinný dům bude mít vlastní přípojku splaškové
kanalizace. Dimenze přípojek - DN 150mm, před každým soukromým pozemkem bude revizní šachta DN
400mm. Z hlediska údržby přípojky se doporučuje její umístění těsně u hranice pozemku na pozemku
veřejném. Přípojky jednotlivých domů budou napojeny odbočkou vysazenou v předstihu.

Veřejná hromadná doprava
Hromadná doprava pro obyvatele je zajištěna autobusovou dopravou. Zastávky autobusů jsou umístěny v
centu obce.

5.3. Likvidace dešťových vod v území
Hydrogeologické podmínky s největší pravděpodobností umožní likvidaci dešťových vod u rodinných
domů vsakem na vlastním pozemku. Zvolený způsob zástavby umožňuje splnění podmínky § 21 odst. 3
Vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění Změny č. 431/2012 Sb. vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry části
pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě
a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4,
b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3.
Dešťové vody v území budou podle platné legislativy likvidovány na jednotlivých pozemcích (akumulace
dešťových vod, vsakování). 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.

A 5. - PODMÍNKY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
5.1. Zásobování pitnou vodou
Obec Tršice má vybudovaný veřejný vodovod. Návrh počítá s principem řešení jako prodloužení a
odbočku stávajícího vodovodního řádu do řešené lokality.
Napojení nové části vodovodu - na stávající vodovod obce. Požadovaný přetlak 0,3-0,5 MPa,
profil nového vodovodního potrubí. Materiál potrubí PE DN 100.
Trasa navrženého vodovodu - od stávajícího vodovodu v ulici v trase podél nové obslužní komunikace
(K1 a K2) a dále až ke konci zástavby. Ukončení nového vodovodu na obou koncích nové zástavby cca
1,5 m za napojením posledního objektu požárním zemním hydrantem D 80.

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.

Napojení jednotlivých objektů rodinných domů: novými vodovodními přípojkami. Tyto budou napojeny na

U všech zpevněných ploch na území obce bude důsledně zajištěno jejich odvodnění, ve všech funkcích
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se připouští zatravnění, vsakovací příkopy a prohlubně, jímání vody, doporučuje se užívání propustných
povrchů.

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

5.4. Zásobování zemním plynem

Rozsah ploch veřejných prostranství – zeleně odpovídá požadavku specifikovanému ve vyhlášce č.
501/2006 Sb. Ve znění pozdějších úprav – podle platné legislativy je požadováno pro každé 2 ha plochy
pro bydlení vymezit plochu veřejného prostranství o rozloze 1 000 m2, do této výměry se nezapočítávají
pozemní komunikace.

Obec Tršice 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
navrhuje zásobování řešeného území situovaného kolem komunikace K1 zemním plynem, který bude
sloužit k vytápění, přípravě TUV, případně i k vaření.

Území A
Celková plocha pro bydlení 26 133 m2

Napojení území A na stávající středotlaký plynovod z nápojného bodu v místní komunikaci na p.č. 1297 a
prodloužením řadu v koridoru komunikace K1 je již realizováno. Plynovodní řad je proveden z PE 100
SDR 11 D 50, DN 40 a je vedený souběžně s ostatními navrženými sítěmi v přidruženém dopravním
pásu podél navržené komunikace. Jednotlivé rodinné domy budou postupně 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.

Navržená souvislá plocha
veřejného prostranství

Území B

Území C

Území D

Výměra celkem

5 935 m2

5 151 m2

3 842 m2

41 061 m2

VPI

VPII

VPIII

Výměra celkem

475 m2

114 m2

1 529 m2

2 118 m2

Velikost zastavitelných ploch pro bydlení činí celkem 41 061 m2. V území je proto dle vyhlášky potřeba
vymezit minimálně 2 053 m2 ploch veřejných prostranství (mimo komunikace).

Napojení pozemků v území C a D je rovnž možné, projekt, který se pro rtoto území připravuje, však
nepočítá s napojením této části území na plynovodní řad. Vytápění objektů bude řešeno alternativním
způsobem (elektřina, tepelná čerpadla, sluneční energie apod.).

Veřejné prostranství je vymezeno jako tři plochy zeleně, především s navazující souvislou plochou zeleně
v jihovýchodní části řešeného území. Součet těchto ploch v návrhu činí 2 118 m2, což mírně převyšuje
vypočtenou výměru požadované plochy veřejného prostranství.

5.5. Zásobování elektrickou energií
B. O D Ů V O D N Ě N Í

Obytný soubor bude zásoben elektrickou energií napojením nové výstavby z trafostanice umístěné u
východního okraje obytné zóny. Kabelové rozvody NN budou uloženy v zelených pásech podél
navrhovaných místních komunikací.

ÚZEMNÍ

STUDIE

B 1. Informace o pořízení územní studie

Požadovaný příkon ze stávající trafostanice bude v případě nedostatečné kapacity zajištěn jejím
přezbrojením. Budoucí napojení odběrů v obytné zóně bude řešit ČEZ Distribuce až po podání žádosti o
připojení. Požadované jsou nové rozvody - NN 0,4 kV. Max. soudobý příkon Pp =
270,0 kW. Max.
rezervovaný příkon: 50 ks – 3 x 25 A

Podkladem pro zpracování územní studie bylo Zadání územní studie Tršice – Obytná zóna Malostranské
záhumenky, vypracované pořizovatelem územní studie, kterým je Magistrát města Olomouce, Odbor
dopravy a územního plánování. Zadání zpracovala ing. Lenka Schinnecková v únoru 2020. Dále jako
podkladbyla použita původní územní studie z roku 2013.

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).

B 2. Vyhodnocení souladu územní studie s platnou ÚPD
Navržené řešení :

5.6. Spoje, zařízení spojů
Řešeným územím neprocházejí telekomunikační kabely. Rozšíření sítě elektronické komunikace v
lokalitě je však 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.



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



chrání a rozvíjí prostupnost území, zejména prostupnost uvnitř sídla a prostupnost ze sídla do krajiny
- realizací chodníků zlepšením prostupnosti z okraje zástavby do centra sídla.
zajišťuje vhodné podmínky především pro bydlení, v kvalitním prostředí s vymezenými plochami s
funkcí bydlení a pro veřejná prostranství venkovského bydlení BV - plochy bydlení venkovské.




Poznámka : V lokalitě již byla realizována část 1. etapy výstavby. Veškeré sítě technické
infrastruktury pro území A (podél komunikace K1) jsou v současné době již realizovány.




5.7. Nakládání s odpady

Doplněna a upravena byla kostra veřejných prostranství, s cílem dosažení maximálního propojení
stabilizované původní zástavby s nově navrhovanými zastavitelnými plochami v řešeném území.
Stabilizované plochy veřejných prostranství jsou respektovány, územním plánem jsou upraveny do
šířkových profilů v souladu s platnou legislativou.
Územní plán vymezuje pro plochu B2 přípustné využití území v tomto rozsahu:

Pozemky jsou z hlediska platného Územního plánu obce Tršice součástí návrhové plochy Bč/1s - bydlení
čisté (individuální) v rodinných domech.Využití předmětné lokality bylo rozpracováno územní studií
lokality Malostranské Záhumenky, schválené dne 13. 1. 2014 Magistrátem města Olomouce, odborem
koncepce a rozvoje. Z hlediska zásad prostorového uspořádání musí veškerá nová výstavba svými
proporcemi a v maximální míře i architektonickým pojetím a použitými materiály odpovídat tradičnímu
charakteru zástavby. Nové domy musí dodržet: podlažnost a šikmý tvar střech s celkovou výškou max.

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 na veřejném
prostranství bude umístěna zpevněná plocha určená pro kontejnery separovaného odpadu, případně i
bioodpadu.
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8,0 m nad terénem. Rodinné domy budou max. 1,5 nadzemního podlaží s využitím obytného podkrovního
prostoru. Stavební čáry RD budou od společné hranice pozemků stavebníka a přilehlé obslužné
komunikace na pozemku parc. č. 750/47 ve vzdálenosti 6 až 8 m viz koordinační výkres komplexního
urbanistického řešení.

jednotlivými správci sítí technické infrastruktury. K dispozici nebylo geodetické zaměření inženýrských sítí
Koncepce sídelní zeleně – obytná zóna je navržena jako smíšená obytná zástavba objektů situovaných
po obvodu veřejných prostranství. Na vyhrazených veřejných prostranstvích VPI, VPII a VPIII jsou plochy
zeleně určeny převážně pro odpočinek a relaxaci obyvatel, doplněné o herní prvky pro děti a
odpočinkové lavičky. Veřejné prostranství podél komunikací je doplněno stromořadími. 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. Na východním okraji zástavby
zeleň zahrad a veřejná zeleň v ochranném pásmu lesa propojuje zastavěné území s blízkou lesní
krajinou.

Střechy budou sedlové, valbové nebo polovalbové se sklonem 30°- 43°. Hřeben střechy bude souběžný s
osou obslužné komunikace. Pultové střechy jsou přípustné jen u střech do dvora u dvojdomů s
půdorysným tvarem písmene „L“. Ploché střechy nejsou nepřípustné. Pro pokrytí střech je doporučena
pálená taška nebo její imitace.
Úroveň vstupního podlaží min. 150 mm nad úrovní obslužné komunikace. Podél stavebních pozemků,
obou stranách komunikace a v prostoru předzahrádek – od uliční čáry až po stavební čáru – bude
oplocení jednotlivých pozemků jednotné, bude řešeno jako nižší plné o max. výšce 1,5 m. Oplocení mezi
sousedy je možné provést o výšce max. 2,0 m. Volně stojící RD omezovat výhradně na parcely
přesahující šířku 20 m. Na parcelách o šířce pod 20 m umisťovat dvojdomy. Tato lokalita má vybudované
inženýrské sítě, které jsou ukončeny u hranice jednotlivých stavebních pozemků. Jedná se o: elektriku,
plyn, vodovod s pitnou vodou, splaškovou kanalizaci vedoucí do obecní čistírny odpadních vod. Dešťová
voda jde do vsaku na pozemcích vlastníků. U pozemků jsou vybudovány funkční obslužné komunikace .

Pro posílení dobrého velkorysejšího veřejného prostranství je podmínkou výstavby ve stanovených
koridorech ztotožnění stavební a uliční čáry. Před jednotlivými objekty budou umístěny neoplocené
předzahrádky.
Prostorové požadavky a regulativy zástavby - ve studii jsou stanoveny zásady pro umístění
jednotlivých objektů 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
B 3.

Údaje o splnění zadání územní studie

Podmínky prostorové regulace:
a)

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:

b)

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.

c)

Dodržovat a respektovat linii založení průčelí staveb, která je vymezena hranicí plochy ve
směru k veřejnému prostranství.
Výšková zonace objektů v nově vymezených zastavitelných plochách: v navrženém území pro
nově vnavrhované stavby obecně platí max.výška objektu po dolní hranu šikmé střechy 4,0 m,
maximální výška zástavby včetně zastřešení 8,0 m.
Šikmý tvar střech se sklonem 30 - 43º, hřeben střechy nad hlavní hmotou rovnoběžný s osou
komunikace
Dopravní napojení území ze stávající místní komunikace.

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 ve změně pozdějších úprav.

d)

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

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

Požadavky na formu na formu, obsah a uspořádání textové a grafické části ÚS – požadavky jsou
respektovány.
B 7.
B 4.

Závěr

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.

Komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení

Koncepce zástavby vychází z dopravního napojení lokality a z vazeb na stávající zástavbu. Koncepce
zástavby navrhuje nízkopodlažní oboustrannou zástavbu RD (s miožným doplněním o přípustné funkce)
podél navrhovaných komunikací, které vedou veřejnými prostranstvími. Pro umístění staveb RD je
stanovena stavební čára. Na úzkých parcelách se připouští se i výstavba dvojdomů, v jižní části je možná
kobercová zástavba átriovými rodinnými domy.
Koncepce dopravního řešení vychází z požadavků návaznosti na stávající místní obslužné
komunikace. Lokalita je dopravně napojena z místní komunkace na p.č. 1297 s možnosti zaústění
navržených dvou komunikací (K1 a K2) do místní komunikace pod lesem. Lokality uvnitř zástavby
přístupné dvěmi nově navrženými komunikacemi (K1 a K2) budou dopravně řešeny jako "obytná zóna".
Konkrétní zpomalovací prvky na komunikacích budou navrženy v dalším stupni projektové dokumentace.
Posouzení rozhledů na křižovatkách bude provedeno v podrobnější dokumentaci. Parkovací stání na
veřejném prostranství budou zajištěna na vyhrazených plochách.
Stanovení tras inženýrských sítí - Tato studie definuje 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

Olomouc, 10. října 2020
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Ing. Arch. Iveta Trtílková

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
TRŠICE,

Dále bude zajištěna návaznost na stávající pěší a cyklistické trasy.
V souladu s navrženým charakterem budoucího využití území bude ve studii řešena problematika statické dopravy
dle normy ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“.

lokalita „B2 MALOSTRANSKÉ ZÁHUMENKY“
Technická infrastruktura

kterou v souladu s §30 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozdějších předpisů, pořizuje Magistrát města Olomouce, 2020

1.

Účel pro pořízení územní studie

Důvodem pro pořízení územní studie je žádost obce Tršice ze dne 12.2.2020 o pořízení územní studie (změny)
v lokalitě B2 – Malostranské záhumenky. ÚS bude sloužit jako územně plánovací podklad pro rozhodování o
změnách v území. Pořízení územní studie upravuje §30 stavebního zákona.

2.

Podklady pro pořízení územní studie
- platná územně plánovací dokumentace (Územní plán obce Tršice)
- katastrální mapa
- územně analytické podklady
- Územní studie Malostranské Záhumenky

3.

Rozsah řešeného území

Územní studie bude řešit zastavitelnou plochu bydlení B2 – Malostranské záhumenky v k. ú. Tršice určenou pro
plochy čistého bydlení v rodinných domech (Bč/1s) o jednom nadzemním podlaží, zastřešených sedlovou střechou.

4.

Cíle pořízení územní studie

Cílem území studie je stanovení urbanistické koncepce jižní dosud nezastavěné části plochy čistého bydlení
v rodinných domech Bč/1s a to vymezením ploch zejména veřejného prostranství a ploch soukromých.
V souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou územním plánem, kdy prioritou celkového urbanistického řešení je
kontinuita vývoje urbanistické struktury obce s cílem chránit kulturně historické hodnoty území. Při uplatnění zásad
urbanistické koncepce je nezbytné respektovat jedinečný charakter původního prostředí. Výchozím prvkem
urbanistické struktury je zachovat a nadále rozvíjet původní soustředěný typ zástavby s převažujícím využitím pro
bydlení. Nově navržená zástavba bude navazovat na pozitivní prvky architektury původní.
Územní studie bude v souladu s cíli a úkoly územního plánování (dle §18 a 19 stavebního zákona) především
zajišťovat udržitelný rozvoj lokality, který spočívá ve vyváženém vztahu soukromých a veřejných zájmů; bude
zajišťovat hospodárné využití lokality s ohledem na příznivé životní prostředí; bude rozvíjet přírodní, kulturní a
civilizační hodnoty území včetně architektonického a urbanistického dědictví.

5.

Požadavky na obsah řešení územní studie

Územní studie bude zpracována zejména v souladu se stavebním zákonem a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o
obecných technický požadavcích na využívání území.
Navržené řešení bude v souladu s územně plánovací dokumentací.

Budou respektovány stávající inženýrské sítě. popřípadě budou navrženy jejich přeložky. Bude navrženo připojení
zejména jižní části lokality na sítě technické infrastruktury a umístění tras veřejných inženýrských sítí v řešeném
území do veřejného prostranství. Lokalita bude odvodněna novými stokami oddílné kanalizace. Srážkové vody
v dané lokalitě budou řešeny v souladu se současnými požadavky na hospodaření s dešťovými vodami,
vycházejícími z platné legislativy a příslušných norem ČSN 75 9010, TNV 75 9011 a v souladu s vyhláškou č.
501/2006 Sb tak, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů v dané lokalitě. Pokud to hydrogeologické
poměry dovolí, bude navrženo zasakování s bezpečnostním přepadem a odvedením přebytečných srážkových vod.
Pro odvodnění a retenci dešťových vod ze zpevněných ploch komunikací a chodníků bude uvažováno s využitím
zasakovacích průlehů podél zpevněných ploch.
Bude prověřeno a navrženo reálné komplexní napojení lokality na vodovodní a kanalizační síť. Nejbližší místa
napojení jsou např.:
- vodovodní řad PVC DN 200 nacházející se na pozemku p.č. 1245/5 (komunikace), vzdálený cca 120m od
těžiště předmětné plochy
- stávající splašková stoka AI (PP DN 300), nacházející se na pozemku p.č. 1245/5 (komunikace), vzdálená
cca 120m od těžiště předmětné plochy
Od napojovacích míst budou navrženy reálné trasy vodovodního a kanalizačního řadu, umístěné v plochách
budoucích veřejných prostranství a pokrývající celou předmětnou plochu.
Na základě informací od správců sítí (informace o niveletě potrubí, jeho kapacitě a stavu) bude definováno, zda
a případně ve které části plochy se bude jednat o kanalizaci gravitační, či tlakovou. Návrh typu kanalizační sítě
bude důkladně zdůvodněn.
Vodovodní a kanalizační sít budou navrženy takovým způsobem (v takové hustotě), aby eliminovaly snahy
investorů provádět napojení tzv. „přes zahrady“ a aby vyvolávaly jen nezbytnou potřebu zásahu do soukromých
pozemků.
Trasy inženýrských sítí budou (za účelem minimalizace kolizí) respektovat umístění terénních i podzemních
prvků HDV a navrhované veřejné zeleně.
Vzhledem ke stávajícímu charakteru povrchu budoucích veřejných prostranství (nezpevněné plochy) se za
technicky možné a ekonomicky přijatelné bude považovat napojení do vzdálenosti 50m od míst napojení. Toto
napojení bude prováděno výhradně formou prodloužení stávajících řadů s následnou krátkou kolmou
přípojkou k nemovitosti.
Žumpy, domovní ČOV a studny pro zásobování pitnou vodou budou v dané ploše povolovány výhradně jako
stavby dočasné s ukončením funkce v případě budoucí možnosti napojení RD na řady (viz výše).
V dokladové části budou doložena vyjádření správců dotčených sítí potvrzující reálnost výše uvedeného
napojení lokality formou prodloužením řadů
Životní prostředí
Veřejná prostranství (liniová i plošná) budou řešena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. včetně zajištění
dostatečného podílu nezpevněných ploch a vzrostlé zeleně. Umístění vzrostlé zeleně (stromořadí apod.) bude
koordinováno s vedením inženýrských sítí a jejich ochranných pásem, dopravním řešením a umístěním zástavby.
Navržená veřejná prostranství včetně výsadeb zeleně a vybavení by měla odpovídat charakteru obce. Zajištěna
bude také pěší prostupnost do okolního území.

Urbanistická koncepce

6.

Územní studie určí urbanistickou koncepci jižní části lokality, zejména vymezením ploch veřejného prostranství pro
komunikace a zeleň, stanovením podmínek pro umísťování hlavních staveb - stavebních čary, stanovení uliční čáry
tj. podmínek pro umístění a provedení uličního oplocení – v souladu s územním plánem řešení neoplocených
předzahrádek, stanovením výšky zástavby a způsobu zastřešení. Bude stanoven způsob zastavění (souvislý, volný)
ve vazbě na stávající hodnoty území, hospodárné využití území a ochranu soukromí. Velikost, rozsah a zejména
hloubka navržené parcelace od veřejného prostranství bude zohledňovat a dále rozvíjet stávající hodnotnou
urbanistickou strukturu.
Vymezené veřejné prostranství bude představovat komunikační systém lokality (ulice), ale také může vytvořit jiné
veřejné prostory, např. pro shromažďování, pobyt, relaxaci obyvatel (náměstí, park).
Veřejná prostranství bude řešeno v souladu s §22 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Dopravní infrastruktura

-textová část (základní údaje, urbanistické řešení přiměřeně podle bodu 5, které stanoví stručné podmínky pro
využití území a pro rozhodování v území.)
-grafická část (urbanistické řešení a řešení dopravní infrastruktury, řešení inženýrských sítí)
Dokumentace bude vyhotovena ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a v digitální podobě na vhodném nosiči
(.doc, .pdf, .dwg, .dgn).

Z hlediska dopravy bude řešená lokalita navazovat na stávající komunikační síť - bude přirozeným způsobem
rozvíjet stávající systém dopravní obsluhy území s vyloučením slepých dopravních závleků.

7.

Požadavky na formu obsahu textové a grafické části územní studie

Projednání územní studie

V průběhu zpracování dokumentace bude pořizovateli předáno nejméně jedno pracovní vyhotovení návrhu řešení
územní studie, případně jeho variantami, které bude projednáno na výrobním výboru, který svolá pořizovatel a
přizve dotčené strany.
Projektantem územní studie bude, vzhledem k jejímu obsahu, autorizovaný architekt s všeobecnou působností,
nebo s působností pro obory architektura či územní plánování.
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LINIE VYMEZUJÍCÍ KORIDOY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

- plochy dopravní infrastruktury - vozovky, chodníky, parkovací stání
- koridory pro vedení inženýrských sítí - převážně zatravněné liniové plochy souběžné s vozovkami
- plochy veřejného prostranství - plochy veřejně přístupné zeleně doplněné o posezení, herní prvky,
prvky drobné architektury a venkovní fitnes prvky
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NAVRŽENÁ PARCELACE - PRINCIP ROZDĚLENÍ POZEMKU NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ PARCELY
PŘI ZACHOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ (ŠÍŘKU PARCEL LZE UPRAVOVAT PODLE ZÁJMU)

LESNÍ POROST V BLÍZKOSTI HRANICE ZÓNY, OCHRANNÉ PÁSMO - 30 m KE STAV. ČÁŘE NOVÉ ZÁSTAVBY
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PLOCHY OBYTNÉ ZÁSTAVBY NAVRŽENÉ U SEVERNÍHO OKRAJE LOKALITY. ZÁSTAVBA IZOLOVANÝMI
RODINNÝMI DOMY. JEDEN OBJEKT JE JIŽ REALIZOVÁN V SOULADU S PŮVODNÍ STUDIÍ.
CELKOVÁ PLOCHA URČENÁ K ZÁSTAVBĚ : 5 935 m2.
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PLOCHY OBYTNÉ ZÁSTAVBY NA P.Č. 750/45 - SEVERNĚ OD KOMUNIKACE K2 - NOVÁ ZÁSTAVBA RD
IZOLOVANÝCH RESP. DVOJDOMŮ. CELKOVÁ PLOCHA URČENÁ K ZÁSTAVBĚ : 5 151 m2.
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PLOCHY OBYTNÉ ZÁSTAVBY NAVRŽENÉ NA PLOŠE SITUOVANÉ JIŽNĚ OD OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE K2:
PLOCHY OBYTNÉ ZÁSTAVBY NA P.Č. 750/50 - NOVÁ KOBERCOVÁ ZÁSTAVBA - ÁTRIOVÉ RD.
CELKOVÁ PLOCHA URČENÁ K ZÁSTAVBĚ : 3 842 m2.
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UCELENÉ PLOCHY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VPI, VPII, VPIII, celkem 2 118 m2
PLOCHY NEOPLOCENÝCH PŘEDZAHRÁDEK RODINNÝCH DOMŮ
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NAVRŽENÁ MÍSTNÍ KOMUNIKACE JEDNO A DVOJPRUHOVÁ, OBOUSMĚRNÁ FUNKČNÍ SKUPINY D1
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NAVRŽENÁ MÍSTNÍ KOMUNIKACE JEDNOPRUHOVÁ, JEDNOSMĚRNÁ FUNKČNÍ SKUPINY D1
NADZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE VN 40 ALFE 335
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PLOCHY OBYTNÉ ZÁSTAVBY NAVRŽENÉ NA PLOŠE SITUOVANÉ KOLEM OBSLUŽNÍ KOMUNIKACE K1:
ZÁSTAVBA IZOLOVANÝMI RODINNÝMI DOMY. ČÁST ZÁSTAVBY JE JIŽ REALIZOVÁNA DLE PŮVODNÍ
STUDIE. CELKOVÁ PLOCHA URČENÁ K ZÁSTAVBĚ : 26 133 m2.
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SOUČASNÉ SÍTĚ V ÚZEMÍ
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vodovodní řad PE DN 100
kanalizační řad -splašková kanalizace PVC DN 300
sítě ČEZ - nadzemní vedení VN do 35 kV
sítě ČEZ - podzemní vedení VN do 35 kV
sítě ČEZ - podzemní vedení NN do 1 kV
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plynovodní řad STL
TS

trafostanice
Ochranné pásmo lesa - 30 m
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NAVRŽENÉ SÍTĚ V ÚZEMÍ
splašková gravitační kanalizace PVC DN 300
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vsakovací žebro - drenážní trubka PVC D 200
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plynovodní řad STL - prodloužení, STL LPE 63
kabelové vedení NN pro veřejné osvetlení, svítidlo VO
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Linie vymezující veřejné prostranství - hranice soukromých pozemků
prostranství pro dopravní a přidružené plochy pro uložení sítí TI
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Uliční čára totožná se stavební čárou
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Vozovka místní obslužní komunikace - současný stav zachovat - dvoupruhový
obousměrný jízdní pás, bylo by vhodné rozšířit vozovku na šířku 5,5m mezi obrubníky,
obnovit asfaltový povrch, nutné osadit obrubníky.

D

Polní cesta, v některých úsecích zpevněna, výhledově upravit šířku vozovky na 3,5m
mezi obrubníky, nutné osadit obrubníky.
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Slaboproudé elektroinstalace, kabelové rozvody datových sítí a rozvody veřejného ovětlení
budou provedeny v souběhu s navrženými sítěmi, při zachování jejich ochranných pásem
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vodovodní řad - prodloužení, PE DN 100
distribuční kabelové vedení NN - podzemní

mís
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D1a

Vozovka navržené místní obslužní komunikace funkční skupiny D1 - dvoupruhový
obousměrný dopravní prostor o šířce 5,5m mezi obrubníky

D1b

Vozovka navržené místní obslužní komunikace funkční skupiny D1 - jednopruhový
obousměrný dopravní prostor o šířce 5,5m mezi obrubníky, s vymezeným
2,0 m širokým pruhem pro odstavení vozidel a pro jejich vzájemné vyhýbání se.

D1c

Vozovka navržené místní obslužní komunikace funkční skupiny D1 v obytné zóně
- jednopruhový obousměrný dopravní prostor o šířce 3,5m mezi obrubníky,
s přidruženými 2,0 m širokými výhybnami pro jejich vzájemné vyhýbání se.
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Pěší stezka k lesu - výhledově se provede úprava jejího povrchu
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vyústění vsakovacího žebra - vsakovací těleso

Informační tabule "Obytná zóna"

D

Celková potřeba parkování na veřejném prostranství v části obytné zóny u komunikace
K1 - 5 stání, u komunikace K2 - 5 stání. Stání budou řešena jako podélná v přidruženém
prostoru dopravního prostoru.

E
1 - prodloužení splaškové kanalizace, místo napojení na kanalizační řad
2 - prodloužení plynovodu STL, místo napojení na plynovodní řad
3 - prodloužení vodovodu, místo napojení na vodovodní řad
4 - napojení veřejného osvětlení v obytné zóně na síť silnoproudé elektroinstalace
5 - trafostanice - místo napojení lokality na síť NN

Poloha sjezdů k jednotlivým RD bude upřesněna v dalších stupních PD.
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