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I. ÚČEL POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

Územní studie Dub nad Moravou je zpracována v rozsahu plochy ZB6, vymezené v platné 
územně plánovací dokumentaci jako rozvojová plochy pro funkci bydlení BI.   

Územní studie byla zadána ke zpracování na základě žádosti městyse Dub nad Moravou, 
podložené požadavkem vyplývajícím z Územního plánu Dub nad Moravou, kterým je 
vypracování územní studie jako podmínka pro rozhodování v území. Řešená lokalita ZB6 je 
zastavitelnou plochou, kterou je nutné detailně řešit z hlediska jejího možného začlenění do 
stávající sídelní struktury, a to hlavně s ohledem na možnosti jejího napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu, a vymezit veřejná prostranství v souladu s platnou legislativou – 
Vyhl. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

Zadavatelem územní studie je městys Dub nad Moravou, pořizovatelem a zpracovatelem 
Zadání územní studie je Magistrát města Olomouce. Zpracování územní studie bylo zadáno 
ateliéru AURatelier Olomouc. 

 

II. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

• Územní plán Dub nad Moravou 

• Územně analytické podklady ORP Olomouc 

• Zadání Územní studie Dub nad Moravou – lokalita ZB6 

• Územní studie Dub nad Moravou – lokalita ZB5 

• Údaje o technické infrastruktuře, poskytnuté městysem Dub nad Moravou 

• Aktuální digitální katastrální mapa 

 

III. CÍLE POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

Zásadním cílem řešení územní studie je stanovení urbanistické koncepce lokality pro bydlení 
a vymezení ploch veřejných prostranství a ploch soukromých. 

Územní studie má za cíl navrhnout novou parcelaci a způsob zástavby rodinnými domy je 
vazbě na stávající zastavěné území obce a koncepci uspořádání území, navrženou v územní 
studii lokality ZB5, a to v souladu s koncepcí založenou územním plánem. Územní studie 
řeší zejména urbanistické koncepční zásady výstavby v lokalitě, provázanost na sousední 
zástavbu a okolní pozemky, návaznost veřejných prostranství a základní provozní vazby 
technické a dopravní infrastruktury.  

Územní studie upřesňuje na základě podrobného řešení vymezení jednotlivých funkčních 
celků v rámci rozvojové plochy, a to bydlení se schematickým umístěním rodinných domů, 
plochy soukromých zahrad, veřejná prostranství veřejná prostranství, jejichž součástí jsou 
komunikace, odstavná parkovací stání, veřejná zeleň a pěší komunikace. 

 

Cílem územní studie je dále: 

 
 navrhnout parcelaci a vymezit jejich zastavitelnou část  
 vymezit veřejná prostranství 
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 plochy bydlení doplnit o veřejnou zeleň 
 navrhnout dopravní napojení lokality na stávající komunikační síť a územní 

studií ZB5 navrhovanou obytnou ulici 
 navrhnout dopravní obsluhu v rámci řešené lokality 
 navrhnout dopravní napojení na stávající dopravní skelet  
 navrhnout pěší komunikace 
 navrhnout umístění parkovacích stání 
 navrhnout způsob zásobování vodou a způsob likvidace odpadních vod 
 navrhnout způsob zásobování elektrickou energií 
 navrhnou způsob zásobování plynem 
 zajistit koncepční kontinuitu s navazujícími plochami bydlení  

Územní studie stanovuje zásadní regulace, které je nutné respektovat při následných 
stupních projektových dokumentací a stavebních řízení. Dále vyjádřeno v textové a grafické 
části „Prostorová regulace“. 

Územní studie byla v rozpracovanosti konzultována na výrobních výborech s pořizovatelem, 
zadavatelem a zástupcem vlastníků pozemků. Výsledky dílčích jednání jsou zapracovány do 
výsledné podoby územní studie. Jedná se zvláště o situování rodinných domů na 
jednotlivých stavebních parcelách, řešení dopravní obsluhy území, vymezení veřejných 
prostranství a řešení technické infrastruktury pro danou lokalitu. 

 

IV. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

IV.1.  POŽADAVKY NA OBSAH ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

Územní studie je zpracována v souladu se Zákonem 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 501/2006 
Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území. 

Územní studie je zpracována v souladu s platnou územně plánovací dokumentací – 
Územním plánem Dub nad Moravou.  

Řešená plocha ZB6 je vymezena v Územním plánu Dub nad Moravou v rámci ploch 
s rozdílným způsobem využití jako plocha BI – bydlení v rodinných domech – městské a 
příměstské: 

BI  BYDLENÍ - V RODINNÝCH DOMECH - městské a příměstské  

Hlavní využití:  

• Bydlení v rodinných domech  
V lokalitě je navrženo situování 3 RD. 

 
Přípustné využití:  

• Zeleň;  

• Další funkce obsluhující hlavní využití 
Navržena je zeleň soukromá ve formě zahrad a dále zeleň veřejná v rámci 
veřejných prostranství. 

 
Podmíněně přípustné využití:  

• Bydlení v bytových domech – za podmínky, že jejich charakter bude respektovat níže 
uvedené podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu;  

• Agroturistika, maloobchod, veřejné stravování a ubytování, administrativa, sportovní a 
rekreační zařízení;  
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• Provozovny služeb, stavby a plochy sloužící drobné chovatelské a pěstitelské 
činnosti; To vše za podmínky, že tyto činnosti nesnižují kvalitu prostředí a pohodu 
bydlení ve vymezení ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v 
takto vymezené ploše. 
Není navrhováno. 
 

• Stavby a zařízení sloužící parkování a odstavování – pouze pro potřebu bydlení, 
rekreace nebo občanské vybavenosti; 
Navržena jsou odstavná parkovací stání podél navrhované obslužné 
komunikace v rámci nového veřejného prostranství. 
 

• Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách; 
Není navrhováno. 
 

• Místní a účelové komunikace (i nezakreslené); 
Je navrženo zkapacitnění stávající účelové komunikace na jižním okraji 
zemědělského areálu, a to v šířkových parametrech odpovídajících 
požadavkům na šířku místní obslužné komunikace. 
 

• Technická infrastruktura - veškerá (i nezakreslená) podzemní zařízení, sítě a objekty 
všech složek technické infrastruktury kromě plynovodu VTL a regulační stanice 
VTL/STL;  

• Nadzemní trafostanice – i nezakreslené;  

• Nadzemní VN pouze v zakreslených trasách;  

• Plynovod VTL a regulační stanice VTL/STL, pouze v zakreslených trasách a 
lokalitách;  
Technická infrastruktura je řešena v rámci nově navržených veřejných 
prostranství. 
 

• Vodní plochy a toky (i nezakreslené) - za respektování hlavního využití v ploše.  
Není navrhováno. 
 

Podmínky prostorového uspořádání:  
• Maximální počet nadzemních podlaží – dle grafické části. 

V souladu s podmínkami ÚP jsou navrženy RD o výšce 1 NP s možností 
podkroví.  
 

• Maximální přípustná intenzita zastavění parcely nebo souvisejících parcel je 35%. 
Případná vyšší intenzita ve stabilizovaných plochách je respektována, v případě 
změn v území může být zachována, ale nesmí být již zvýšena. 
Je respektováno.  
 

• Hlavní budova musí být situována v části pozemku přiléhajícím k veřejnému 
prostranství nebo komunikaci. 
Je respektováno.  
 

• Rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků v zastavitelných plochách: 
800– 2000 m2;  
Velikost parcel vychází ze stávající parcelace v řešeném území a pohybuje se 
v rozmezí 913 – 1279 m2. 
 
Nad rámec podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití je v rámci 
územním plánem vymezené nezastavitelné plochy NZ1 navrženo veřejné 
prostranství, jehož součástí je obslužná a pěší komunikace s pásem zeleně, 
zajišťující dopravní napojení rozvojové plochy na stávající komunikační skelet.  
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Vzhledem k tomu, že stávající územně plánovací dokumentace neumožňuje 
situování dopravní infrastruktury v rámci ploch zemědělských NZ1, je nutné na 
podkladě územní studie ZB6 zpracovat změnu územního plánu tak, aby bylo 
možné využití plochy ZB6 pro územním plánem navrhované bydlení BI. 
 

Územní studie řeší urbanistickou koncepci dané lokality, a to včetně vazeb na okolní plochy 
s rozdílným způsobem využití (BI, DS a NZ1).  

 
Zásadní pro navržení urbanistické koncepce jsou: 
 Zajištění dopravní obsluhy a dopravního napojení jednotlivých stavebních 

parcel na stávající komunikační skelet v řešeném území; 
 situování jednotlivých objektů s ohledem na územní podmínky (stanoven 

způsob zastavění jednotlivých stavebních pozemků, jejich vymezení v souladu 
s hospodárným využitím území, limity využití území, atd.); 

 v maximální možné míře respektování stávající parcelace v území;  
 vymezení veřejného prostranství s převládající funkcí komunikační, které 

navazuje na dopravní koncepci založenou územním plánem. Součástí 
veřejného prostranství jsou komunikace, parkovací stání, vjezdy k rodinným 
domům a zařízení technické infrastruktury, veřejné prostranství tvoří obytnou 
ulici. 

 
Veřejná prostranství jsou vymezena v souladu s §7 a §22 vyhlášky č. 501/2006, o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších právních předpisů. 

 
Urbanistická koncepce je řešena v grafické části územní studie, a to ve výkrese „02 –
Urbanistické a dopravní řešení“ a „03 – Návrh parcelace“. 
  

IV.2.    POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Dopravní infrastruktura je řešena nad rámec stanovené dopravní koncepce založené 
územním plánem.  

Pro budoucí možné využití zastavitelné plochy bydlení BI - ZB6 je navrženo dopravní 
napojení lokality na stávající síť obslužných komunikací severně od řešeného území. Toto 
řešení však předpokládá změnu územního plánu v části nezastavitelné plochy NZ1, a to  
v rozsahu navrženého veřejného prostranství v územní studii Z B6. 

Návrhem pěší komunikace je zajištěna prostupnost území, propojeny jsou zastavěné části 
obce severně a jižně od řešeného území. Pěší komunikace navazuje na územní studií ZB5 
navrženou obytnou ulici a dále na stávající zpevněnou příjezdovou komunikaci v zúženém 
prostoru mezi stávající obytnou zástavbou, která bude následně vymezena ouze pro pěší 
provoz. 

Parkování automobilů je zajištěno v rámci jednotlivých soukromých pozemků, odstavná stání 
jsou navržena podél navržené obslužné komunikace, a to v počtu přesahujícím požadavek 
na minimální počet odstavných stání dle normy ČSN 73 6110 „Projektování místních 
komunikací“.  

IV.3.    POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Veškeré inženýrské sítě jsou umístěny ve veřejném prostranství, případně v ploše dopravní 
infrastruktury.  
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V územní studii je navrženo napojení lokality na stávající vodovodní a kanalizační řady, 
koncepce je projednána se správci sítí, tj. Městysem Dub nad Moravou, Moravskou 
vodárenskou, a.s., ČEZ Distribuce, a s.   

Zásobování vodou a likvidace odpadních vod jsou řešeny v souladu s koncepcí založenou 
územním plánem. Pro zásobování pitnou vodou je navrženo prodloužení stávající a v 
územní studii ZB5 navržené vodovodní sítě, jednotlivé objekty RD jsou napojeny na 
prodlouženou kanalizační stoku. Nově oproti územnímu plánu je navržena dešťová 
kanalizace včetně vsakovacích objektů s přepadem do dešťové kanalizace, dešťové vody 
budou v maximální možné míře vsakovány na vlastních pozemcích.  

 Součástí veřejných prostranství je zeleň ve formě ploch nebo pásu podél komunikace, která 
slouží rovněž pro zasakování dešťových vod z komunikací, parkovacích stání a ostatních 
zpevněných ploch. 

Řešeno je zásobování el. energií a zásobování plynem v souladu s územním plánem a ve 
vazbě na aktuální stav infrastruktury a navrženou koncepci TI v rámci územní studie ZB5. 

Problematika odpadového hospodářství je řešena formou vymezení sběrového místa 
s kontejnery na tříděný odpad – viz grafická část ÚS. 

 

IV.4.  POŽADAVKY NA FORMU A OBSAH TEXTOVÉ A GRAFICKÉ ČÁSTI 
ÚZEMNÍ STUDIE 

Obsah dokumentace: 

A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 

B. GRAFICKÁ ČÁST 

01  -  Širší vztahy     1 : 5 000 

02  -  Urbanistické a dopravní řešení  1 : 1 000 

03  -  Návrh parcelace    1 : 1 000 

04  -  Prostorová regulace    1 : 1 000 

05  -  Vodní hospodářství    1 : 1 000 

06  -  Energetika, spoje    1 : 1 000 

07  -  Koordinační výkres    1 : 1 000 

Způsob a počet vyhotovení: 

Dokumentace je vyhotovena 3 x v tištěné a digitální podobě, a to ve formátech *.doc, 
*.pdf a *.dgn. 

 

V. PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

Územní studie byla v rozpracovanosti projednána na Magistrátu města Olomouce s Ing. 
Lenkou Schinneckovou, s Ing. Ivo Čičmanem - starostou Městyse Dub nad Moravou a 
zástupcem investora, Moravskou vodárenskou Olomouc, a.s., ČEZ Distribuce, a.s.. 

Závěry jednání jsou promítnuty do výsledné koncepce řešeného území. Jedná se především 
o: 

 způsob zástavby s ohledem na stávající terén; 

 průběh stavební čáry ve vazbě na stávající zástavbu a limity využití území; 
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 vymezení veřejných prostranství a zeleně; 

 způsob řešení dopravní obsluhy včetně parkovacích stání a chodníku; 

 řešení technické infrastruktury 

 

VI. ŠIRŠÍ VZTAHY 

Lokalita ZB6 se nachází v severozápadní místní části Dubu nad Moravou – Tučapy. Jedná 
se o území pro výstavbu 3 RD bez širších vazeb na dopravní a technickou infrastrukturu. 
Severovýchodní okraj řešeného území – navrhované veřejné prostranství - zasahuje 
ochranné pásmo VVN 400 kV. Na severozápadním okraji rozvojové lokality je dle územního 
plánu situována trafostanice a navržen úsek nadzemního el. vedení VN 22kV směrem 
k zemědělskému areálu, kde se napojuje na stávající el. vedení VN 22 kV. 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je řešeno v územní studii, a to formou návrhu 
obslužné komunikace v délce cca 200m s příjezdovou komunikací k jednotlivým RD. 

Lokalita ZB6 bezprostředně navazuje na lokalitu ZB5, a to zvláště v oblasti dopravní a 
technické infrastruktury. Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno v souladu 
s koncepcí založenou územním plánem a v souladu s evidovanou územní studií lokality ZB5. 

 

VII.   VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

Předmětem řešení územní studie je lokalita ZB6 – plocha změn BI – bydlení v rodinných 
domech - městské a příměstské. 

Mimo lokalitu ZB6 je řešené území rozšířeno na část plochy NZ1, a to z důvodu řešení 
dopravního napojení lokality na komunikační skelet obce. 

Řešené území zahrnuje pozemky zařazené do zemědělského půdního fondu a ostatních 
ploch. Jejich seznam včetně využití dle KN, kódu BPEJ a třídy ochrany je uveden v tabulce:  

 

Parc. č. Vlastnictví pozemku Druh pozemku Výměra 
v řešeném 

území 

Způsob ochrany 

LOKALITA ZB6 

1387/1 Soukromý vlastník zahrada 2373 m2 ZPF 

1387/4 Soukromý vlastník zahrada 1200 m2 ZPF 

ROZŠÍŘENÉ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

263/1 Městys Dub nad Moravou ostatní plocha 295 m2 --- 

1384 Městys Dub nad Moravou ostatní plocha 164 m2 --- 

1388/3 Městys Dub nad Moravou orná půda 486 m2 OP NKP + ZPF 

1388/6 Městys Dub nad Moravou orná půda 190 m2 OP NKP + ZPF  

1388/12 Městys Dub nad Moravou orná půda 2 m2 OP NKP 
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1388/13 AGRO Haná Land, s.r.o. orná půda 863 m2 OP NKP + ZPF 

1388/14 Městys Dub nad Moravou orná půda 13 m2 OP NKP 

1388/25 AGRO Haná Land, s.r.o. orná půda 5 m2 OP NKP 

1388/27 Soukromý vlastník orná půda 57 m2 OP NKP + ZPF 

1388/28 Soukromý vlastník orná půda 37 m2 OP NKP + ZPF 

 

VIII. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

VIII.1. BYDLENÍ  

Územní studie naplňuje koncepci založenou územním plánem a řeší výstavbu rodinnými 
domy v rozvojové ploše pro bydlení BI – lokalita  ZB6. Zároveň respektuje stávající zástavbu 
a nově navrhovanou v rámci rozvojové plochy ZB5. 

Lokalita ZB6 je vyhrazena pro bydlení individuální s vymezením veřejného prostranství, 
jehož součástí je obslužná komunikace, odstavná parkovací stání a plochy veřejné zeleně 
v doplňkové funkci v rámci veřejného prostranství.  

Navrženo je zde umístění 3 rodinných domů RD 1 – 3 dle navrhované parcelace. Situování 
jednotlivých RD vychází z územních podmínek v dané lokalitě a navrhovaného dopravního 
napojení lokality v severní části řešeného území. Navržen je jeden izolovaný rodinný dům 
RD1 na stávající parcele č. 1387/1 a dále s ohledem na šířku parcely č. 1387/4 v přilehlé 
straně k veřejnému prostranství je navrženo situování dvojdomku – RD2, RD3. 

Rodinné domy budou v souladu s územním plánem jednopodlažní s možností podkroví, 
příjezdy k rodinným domům budou řešeny sjezdy z obslužné komunikace, ideálně 
v navrhovaných odstupech s doplněním ploch zeleně. 

 

PŘEHLED VELIKOSTÍ POZEMKŮ PRO BYDLENÍ 

 

RD DRUHU ZÁSTAVBY VELIKOST 
PARCELY 

1 Izolovaný rodinný dům 913 m2 

2 Dvojdomek 1279 m2 

3 Dvojdomek 967 m2 

            CELKEM 3159 m2 

 

Územní studie lokality ZB6 je řešena s ohledem na co nejhospodárnější využití území při 
respektování podmínek využití území daných platnou územně plánovací dokumentací, limitů 
využití území a podmínek vyplývajících z platné legislativy.  
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VIII.2.  VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  

Veřejné prostranství, jehož součástí je příjezdová komunikace k jednotlivých rodinným 
domům RD1-3, parkovací stání a plochy veřejné zeleně, je vymezeno částečně v rámci 
plochy ZB6, mimo lokalitu ZB6 je navrženo doplnění plochy veřejného prostranství tak, aby 
byly naplněny podmínky §22 Vyhl. 501/2006 Sb., tj. nejmenší šířka veřejného prostranství, 
jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m.  

 

PŘEHLED VELIKOSTÍ POZEMKŮ PRO VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ PLOCHA 

Veřejné prostranství – lokalita ZB6 279 m2 

Veřejné prostranství mimo lokalitu ZB6 162 m2 

CELKEM 441 m2 

 

VIII.3.  ZELEŇ 

Zeleň je součástí ploch veřejných prostranství, a to ve formě pásů podél komunikací. 
Nejvýznamnější podíl zeleně v řešeném území tvoří soukromé zahrady. Oplocení ve formě 
živých plotů by podíl zeleně v sídle fakticky i opticky umocnil. 

  

IX.   PROSTOROVÁ REGULACE  

Návrh regulace výstavby RD vychází z principů uplatněných již v dříve zpracované územně 
plánovací dokumentaci, z podmínek využití ploch s rozdílným využitím území, stanovených 
v platné územně plánovací dokumentaci a limitů využití území.  

Základní regulace pro umístění RD je stanovena grafickým vymezením maximálního 
rozsahu zastavitelné plochy, do které je rodinný dům možné umístit, a to dle výkresu 
„04 - Prostorová regulace“. Jsou zde zakresleny základní kóty zastavitelných částí pozemků, 
odstupy od hranic pozemků, maximální zastavěnost jednotlivých pozemků je limitována 
koeficientem zastavění definovaném v územně plánovací dokumentaci. Je definována a 
zakreslena stavební čára a šířkové parametry veřejných prostranství. Odstupy od hranic 
pozemků i vzájemné odstupy RD se řídí ustanovením § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území ve znění platných předpisů. Pro solitérní 
zástavbu se v územní studii stanovuje zásada vzájemného odstupu rodinných domů 
minimálně 7m  a odstupu od společné hranice pozemků min. 2 m.  

V územní studii znázorněné umístění rodinných domů je uvedeno příkladem, orientace 
vstupů a vjezdů do jednotlivých objektů je však vázána na celkovou koncepci urbanistickou, 
dopravní a technickou a je žádoucí ji v dalších stupních projektových dokumentací 
respektovat. 

 

STAVEBNÍ ČÁRA  

Stavební čára je stanovena v grafické části územní studie – výkres „04 Prostorová 
regulace“ 

Stavební čára u rodinných domů RD 1 – 3  je stanovena na 5 m od hranice pozemku 
navrženého veřejného prostranství a tvoří ji mezní kolmý průmět zásadní uliční fasády. 
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Předsazení (např. arkýřový výklenek, předsazení vstupu) jsou přípustná pouze ojediněle a 
v minimálním potřebném rozsahu šířky i hloubky předsazení, předsazení garáží je 
nepřípustné, garáže budou součástí objektů RD. 

V případě RD 1 je stavební čára dále stanovena s ohledem na stávající zástavbu RD. 

 

OPLOCENÍ POZEMKŮ 

Oplocení pozemků je zakresleno ve výkresu „02 – Urbanistické a dopravní řešení“ a 
výkresu „04 - Prostorová regulace“.  

Oplocení jednotlivých stavebních pozemků je navrženo po jejich hranici k hraně veřejného 
prostranství, a to s ohledem na orientaci jednotlivých RD směrem do volné krajiny.  

 

CHARAKTER ZÁSTAVBY A VÝŠKOVÁ REGULACE 

Navržen je princip situování samostatně stojícího RD a jednoho dvojdomku při maximálním 
respektování stávající parcelace a s ohledem na okolní stávající i plánovanou výstavbu RD. 

Objekty RD 1 - 3 jsou situovány v rámci stávající parcelace k severovýchodní hranici 
pozemků tak, aby se pro obytné místnosti a nezastavěnou část pozemku v maximální míře 
využilo jižní a jihozápadní orientace. 

Pro situování RD je určující dodržení odstupů jednotlivých objektů a jejich vstupů a vjezdů do 
garáží. Prostor mezi jednotlivými vstupy a vjezdy je využit pro situování ostrůvků zeleně. 

Výška zástavby vychází z prostorové regulace stanovené v územně plánovací dokumentaci 
pro jednotlivé plochy s rozdílným využitím území, pro lokalitu ZB6 je stanovena jako přízemní 
– 1NP.  

 

TYPY ZASTŘEŠENÍ 

Směr hlavního hřebene střechy je stanoven rovnoběžně se stavební (uliční) čárou a je 
graficky znázorněn ve výkrese „04 – Prostorová regulace“. 

Konkrétní typ zastřešení není striktně určen. Umísťování vikýřů se připouští směrem do 
zahrad, v uliční frontě pouze se připouští pouze v ojedinělých a odůvodněných případech. 

 

X.  LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 Celé správní území obce je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska 
vyjmenovaných druhů staveb (viz Odůvodnění Územního plánu Dub nad Moravou). 

 
 Celé správní území obce je v ochranném pásmu letiště  
 
 Celé správní území obce je charakterizováno jako území s archeologickými nálezy ve 

smyslu zákona o památkové péči. Územně analytické podklady uvádějí i konkrétně 
vymezené lokality, které zahrnují především zastavěná území a jejich okolí, kde se 
tyto nálezy odkrývaly při stavební činnosti.  

 
 Ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů:  

- do DN 500 1,5 m od vnějšího líce potrubí ⇒ nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí  
 

 Ochranné pásmo plynovodů: 
- plynovod středotlaký 1m od povrchu potrubí  
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Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy, která zajišťují jejich bezpečný a 
spolehlivý provoz. V ochranných pásmech plynovodů je žádoucí nevysazovat zeleň z důvodu 
potřeby provádění pravidelné údržby.  

 
 Ochranné pásmo el. zařízení: 

- VVN 400 kV nadzemní – 30m 
- VN 22 kV nadzemní – vodiče bez izolace 7m 
- VN 22 kV (do 110 kV) kabelové podzemní 1m 
- stožárová trafostanice 22 kV (od konstrukce) 7m  
- kiosková (zděná) trafostanice (od konstrukce) 2m  
 

Ochranné pásmo nadzemního vedení tvoří souvislý prostor vymezený dvěma svislými 
rovinami, vedenými po obou stranách nadzemního vedení ve vodorovné vzdálenosti. 

 
 Ochranné pásmo telekomunikačních kabelů: 

- 1,5 m od krajního kabelu  
 

XI.  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Ve výkrese „02 – Urbanistické a dopravní řešení“ je zakresleno stanoviště kontejnerů pro 
tříděný komunální odpad s optimální docházkovou vzdáleností - nejdále situovaný RD 3 je 
v docházkové vzdálenosti 38m.  

Je žádoucí stanoviště kontejnerů izolovat od obytného území vhodně zvoleným oplocením 
s využitím přírodních materiálů. 

 

XII.  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  

Dopravní napojení 

Územní studie řeší mimo zajištění dopravní obsluhy v rámci lokality i širší dopravní a 
urbanistické vazby v území. Řešená lokalita není v současné době dopravně přístupná ze 
stávajících komunikací, její dopravní dostupnost není ani řešena v územně plánovací 
dokumentaci. Navrhované dopravní řešení v územní studii, které předpokládá napojení na 
stávající komunikační skelet v obci, bude nutné zapracovat formou změny územního plánu 
do územně plánovací dokumentace. V souladu s vymezením ploch s rozdílným způsobem 
využití ve stávající územně plánovací dokumentaci bude těleso komunikace včetně pěší 
komunikace a doprovodné zeleně součástí ploch DS – dopravní infrastruktury silniční.   

Dopravní řešení 

Severozápadním okrajem lokality ZB6 je navržena obslužná komunikace v šířce 6m, která 
ústí do stávající účelové komunikace pod zemědělským areálem. Úsek v místě vyústění 
navržené komunikace a dále zbylá východní část účelové komunikace jsou navrženy 
k rozšíření na MOK v šířce 6m. Navržené komunikace dále navazují východním směrem na 
stávající dopravní obslužný systém v obci. 

K jednotlivým rodinným domům RD 1 – 3 vede navržená příjezdová komunikace v šířce 4m, 
do které jsou zaústěny vjezdy na jednotlivé stavební pozemky. Tato komunikace spolu 
s parkovacími stáními a plochami zeleně veřejné je součástí navržené plochy veřejného 
prostranství o šířce 8m. 
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Konstrukce komunikací se předpokládá lehká netuhá živičná vozovka, parkovací plochy a 
vjezdy k rodinným domům se předpokládají dlážděné se stmelenými podkladními vrstvami 
umožňujícími pojezd vozidel.  

Parkování vozidel je zajištěno na vlastních pozemcích a dále jsou navržena 2 parkovací 
stání v šířce 2,5m podél příjezdové komunikace k RD.  

Chodník o šířce 1,5m je navržen podél navrhované obslužné komunikace, jižně navazuje na 
obytnou ulici v rámci lokality ZB5 a dále na stávající zpevněnou cestu mezi obytnou 
zástavbou, která v současné době slouží jako příjezdová cesta k 1 RD, v rámci řešení nové 
výstavby však bude sloužit výhradně pro pěší provoz. Severně je navržený chodník 
orientován směrem do stávajícího obytného území. Chodník bude dlážděný betonovou 
dlažbou. 

Výpočet parkovacích stání pro obytné území odpovídá ČSN 73 6110, jejich četnost 
zabezpečuje požadavky na statickou dopravu.  

Počet parkovacích stání na vlastním pozemku RD:      3 stání -  RD 

Počet stání na veřejných prostranstvích:                       2 stání pro návštěvníky  

Veškeré plochy budou upraveny v souladu s požadavky Vyhl. č.369/2001, bezbariérové 
úpravy budou doplněny reliéfní dlažbou. 

Křížení s inženýrskými sítěmi bude ošetřeno v souladu s příslušnými normami prostorového 
uspořádání, pod pojížděnými plochami budou sítě uloženy do chrániček.  

 

Hluk z dopravy 
 

Problematika ochrany před hlukem bude případně řešena v dalších stupních 
projektových dokumentací, a to dle požadavků stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu se 
zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon v aktuálním znění. 

 

XIII. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

XIII.1.  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
Koncepce rozvoje vodohospodářské soustavy obce je jednoznačně vytyčena závaznou 
vodohospodářskou částí územního plánu.  
 
Navržené řešení nových úseků vodovodu a kanalizace v zájmovém území splňuje závazné 
požadavky vodohospodářské části ÚPn, přičemž řešení navazuje, doplňuje a intenzifikuje již 
existující vodohospodářskou soustavu v zájmovém území. 
 
Splnění požadavků zadání dle vodohospodářské části ÚP 
• zabezpečit vhodné podmínky pro provoz veřejné kanalizace a veřejného vodovodu 
• nově urbanizované území řešit oddílnou kanalizační soustavou se zaústěním splaškových 

vod do jednotné kanalizace obce a odvedením dešťových vod s retardací odtokové vlny 
v akumulačním objemu dešťové nádrže s maximálním využitím vsakovaní 
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XIII.1.1.   KANALIZACE 

Stávající  stav 
V obci Dub nad Moravou je vybudovaná jednotná kanalizace, která je ukončena 
mechanicko-biologickou ČOV. Kanalizace i ČOV jsou v majetku a správě obce. Kanalizace 
je v dobrém technickém stavu a odpovídá platným ČSN. ČOV je dimenzována na 2000 EO. 
Odtok z ČOV je zaústěn do Moravy. Na kanalizaci pro veřejnou potřebu je v současné době 
napojeno asi 82 % obyvatel 
 
Zájmové území nové výstavby v současnosti není napojeno na kanalizační síť je však 
v dosahu kanalizačních stok oddílné kanalizační soustavy, které budou vybudovány v rámci 
výstavby v lokalitě ZB5. Geologické hodnocení zájmového území nové výstavby konstatuje 
přítomnost spraší a jílů s koeficientem vsaku 1*10-7 až 1*10-8:  
 
 

 
 

 
 
Vsakování dešťových vod v zájmovém území je tedy omezeno jen na malou orniční vrstvu a 
není pro likvidaci odpadních vod dešťových prakticky využitelné. 
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Navrhované  řešení 

Odpadní vody dešťové z nově budované zástavby v zájmovém území budou v cílovém stavu 
odváděny do stávající kanalizační sítě obce Dub nad Moravou. Odpadní vody dešťové ze 
zpevněných ploch a střech nové výstavby budou odvedeny gravitační páteřní stokou, 
napojenou na dešťovou stoku v jižní části území, vybudovanou v rámci výstavby v lokalitě 
ZB5. Nová trasa dešťové kanalizační stoky bude uložena pod novým silničním tělesem, a to 
v ose jízdního pruhu.  

Do veřejné dešťové stoky budou dešťové vody z ploch jednotlivých RD vypouštěny s 
retardací, akumulace odtokových množství v dešťových nádržích a trubních akumulacích. 
situovaných na pozemcích, příslušných k jednotlivým RD. Užitný objem těchto dešťových 
nádrží a návazných trubních akumulací bude pro každou odvodňovanou plochu RD 
stanoven výpočtem tak, aby velikost retardovaného odtoku splňoval limitní hodnotu 3 l*s-

1*ha-1, přičemž výpočet akumulačního objemu musí být stanoven pro celou, v době výpočtu 
platnou, aktuální statistickou řadu dešťů.  

Zasakování srážkových vod bude realizováno ve velmi omezeném rozsahu, a to pouze do 
orniční a podorniční vrstvy, a to pouze ve vegetačním období jako povrchový rozstřik (zálivka 
a závlaha zelených ploch) po zelených plochách z akumulační jímky dešťových vod, 
instalované na každém stavebním pozemku. Masivnější využití vsakování k likvidaci 
dešťových vod v zájmovém území nelze, na základě výsledků předběžného HGP, 
předpokládat, podíl evapotranspirace nebude významný.  
 
Dešťová část oddílné kanalizační soustavy bude navržena v dle ČSN 75 9010 a TNV 
759011.  
 
Odpadní vody splaškové z nově budované zástavby v zájmovém území budou v cílovém 
stavu odváděny do stávající kanalizační sítě obce Dub nad Moravou. Odpadní vody 
splaškové z nové výstavby budou odvedeny tlakovou kanalizací, tlakové přípojky 
z jednotlivých domovních čerpacích stanic odpadních vod budou napojeny na páteřní výtlak 
DN 65 mm, napojení na gravitační stoku splaškové kanalizace v koncové šachtě této stoky, 
vybudovanou v rámci výstavby v lokalitě ZB5 v jižní části území. Napojení tlakové kanalizace 
na gravitační stoku bude opatřeno protizápachovým uzávěrem. Maximální odváděné 
množství splaškových vod v cílovém stavu území max. 1,1 l*s-1. 
 
Kanalizované vody, které budou odváděny do kanalizačních sběračů veřejné kanalizace, 
budou splňovat limity kanalizačního řádu veřejné kanalizace, odpadní vody odváděné 
v omezeném množství do vsaku budou splňovat limity nařízení vlády č.61/2003 Sb. ve znění 
NV č.229/2007, NV č.23/2011 Sb. a limity NV č. 419/2010 Sb.  

 
 
Bilance dešťových OV: 
 

počet RD KS 3 

plocha uzemí ha 0,31595 

redukovaný odtok 
Qredv výpočtový 

l*s-1*ha-1 3 

l*s-1 0,95 

Technické 
minimum regulace l*s-1 0,50 

redukovaný odtok l*s-1 1,50 
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Bilance splaškových OV: 
 

počet RD KS 3 

počet obyv. nárůst 
obyvatel 10,5 

směrná produkce 
OV 

m3*rok-1*obyv-

1 35 

QR m3*rok-1 367,5 

QD m3*den-1 1,01 

QH m3*h-1 0,04 

Qs l*s-1 0,01 

součinitel hodinové 
nerovnoměrnosti 

kh max 2,10 

kh min 0,60 

Qh max   0,03 

Qh min   0,01 
 
  

XIII.1.2.  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Stávající  stav 
V obci Dub nad Moravou je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku Svazku obcí 
Věrovany, Dub nad Moravou, Charváty a spravuje jej Moravská Vodárenská a.s. Na veřejný 
vodovod je v současné době napojeno asi 97 % obyvatel. Vodovodní síť je součástí SV Dub 
n. M., zásobujícího rovněž sídla Bolelouc, Tučapy, Charváty, Drahlov, Čertoryje, Věrovany, 
Nenakonice a Rakodavy. 
 
Skupinový vodovod je vodou zásobován z prameniště Nenakonice o kapacitě 12 l/s. 
Násoskovými řady je voda ze zdroje dopravena do ČS Nenakonice, kde dochází k jejímu 
hygienickému zabezpečení dávkováním chlóru. Odtud je voda čerpána výtlačným řadem lPE 
DN 150 do zemního vodojemu Drahlov 2 x 325 m3 (256,50 – 253,00). Tento VDJ je řídícím 
vodojemem pro celý skupinový vodovod a zásobuje výše zmíněná sídla v jednom tlakovém 
pásmu. Ze zemního VDJ Drahlov je veden přívodní řad zásobující obec Věrovany. Na tento 
přivaděč je rovněž napojena obec Dub nad Moravou. V současnosti se provádí intenzifikace 
ÚV k zabezpečení kvalitativních hodnot distribuované vody v souladu s limity platné 
vodohospodářské legislativy. 
 
Zájmové území nové výstavby v současnosti není napojeno na vodovodní síť je však 
v dosahu vodovodních řadů, které budou vybudovány v rámci výstavby v lokalitě ZB6. 

Navrhované  řešení 

Nově budovaná zástavba v zájmovém území bude tedy v cílovém stavu zásobena pitnou 
vodou z kapacity veřejného pitného vodovodu, potřeba požární vody pro vnější hasební 
zásah bude kryta z hydrantové sítě veřejného vodovodu, plnící místa požární techniky dle 
aktualizovaného požárního plánu. Napojení na stávající pitný vodovod v jižní části území, 
napojení na stávající řad DN 80 mm, vybudovaný v rámci výstavby v lokalitě ZB5. 
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Výstavba v nově urbanizovaném území bude zásobena pitnou a požární vodou 
z prodlouženého zásobovacího řadu DN 80 mm, na řad bude ukončen nadzemním 
protipožárním hydrantem. 
 

Bilance: 
 

počet RD KS 3 

počet obyv. nárůst 
obyvatel 10,5 

QR m3*rok-1 378 

QD m3*den-1 1,04 

QH m3*h-1 0,04 

Qs l*s-1 0,01 

Qh max   0,02 

Qh min   0,01 
  

XIII.1.3.  ZÁVĚR 
Navržené řešení vodního hospodářství plně respektuje platnou koncepci vodního 
hospodářství obce a limity, dané vodohospodářskou částí územního plánu. 
 
Zásobení zájmového území z vodovodní sítě obce, potažmo z řídícího vodojemu Drahlov, 
zaručí plnou saturaci území až po provedení technických úprav vodohospodářské soustavy, 
které zaručí dodržení kvalitativních limitů pro kvalitu pitné vody pro hromadné zásobení ve 
všech stanovených ukazatelích. Tlakové poměry ve veřejné vodovodní síti nezaručí dodávku 
pitné a požární vody do zájmového území v tlakovém optimu.  
 
Koncepce budoucí kanalizační soustavy v zájmovém území vychází z daných 
hydrogeologických a geologických podmínek v zájmovém území a z kapacitních možností 
stávající kanalizační sítě.  
 

Navržené řešení odkanalizování zájmového území splňuje požadavek na minimalizaci 
odváděných množství odpadních vod (separace splašků od vod dešťových, retardace a 
snížení odtoku dešťových vod na směrnou hodnotu 3 l*s-1*ha-1). Vzhledem k tomu, že 
technické minimum pro regulaci odtoku dešťových vod vírovým ventilem (certifikované 
zařízení) je 0,5 l*s-1, je nutno kalkulovat velikost redukovaného odtoku z území nové 
výstavby 3 x 0,5 = 1,5 l*s-1. 

 

XIII.2  ENERGETIKA, SPOJE 

XIII.2.1.  ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Všeobecné údaje 

Studie řeší podmínky pro výstavbu RD v lokalitě B6 dle schváleného ÚPn. Na této ploše je 
navržena výstavba 3 rodinných domů. 

Energetická bilance 

příkon 3 RD    PS = 12,0 kW 
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Studie v části elektro řeší veškeré nezbytné sítě a úpravy stávajících sítí, které jsou potřební 
pro zajištění výstavby. 

Stávající stav 

Pro řešenou lokalitu je v současné době připraven rozvod NN 0,4 kV. Kabel je vedený po 
západním a severním okraji lokality a je ukončen v přípojkové skříni na hranici parcel 
č.1387/4 a 1387/1.   

Návrh řešení 

ROZVODY NN 0,4 KV 
Stávající kabel NN je uložen způsobem, který nevyhovuje navrženému řešení, a proto musí 
být přeložen. Kabel je v trase navržené komunikace, je uložený v malé hloubce a brání 
trasování jiných inženýrských sítí. Z těchto důvodů musí být přeložen. 
Přeložka začne od stávající přípojkové skříně č.445 (umístěné u hranice parcel 1387/2 a 
1385). Nový kabel AYKY 3x120+70 bude vedený podél oplocení a potom v chodníku ke třem 
RD. Pro každý RD bude postavena nová přípojková skříň. Skříně se umístí do oplocení 
parcel pro jednotlivé RD.  
 
PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ 
Kabely budou uloženy ve výkopu hloubky 80 cm v pískovém loži a budou kryté výstražnou 
folií. Pod komunikacemi budou kabely chráněny uložením do plastových chrániček nebo 
žlabů. V souběhu s kabely VO mohou být kabely NN a VO kladeny do společného výkopu. 

 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
Sestava stožáru pro osvětlení komunikace mezi RD :  

- stožár ocelový bezpaticový, výška 4m, svítidlo pro osvětlení komunikace 
s asymetrickou vyzařovací charakteristikou, zdroj světla LED, teplota chromatičnosti 
3000K.  

- napojení VO – nové rozvody VO budou napojeny na stávající rozvody v obci.  
 
Veřejné osvětlení pro komunikace a chodníky u RD bude provedeno svítidly LED na 
parkových stožárech výšky 4m. Rozvody VO budou kabely CYKY 4x10 mm2 a budou 
napojeny na stávající rozvody v obci.  
 
Kabel bude uložen ve výkopu hloubky 80 cm v pískovém loži a bude krytý výstražnou folií. 
Pod komunikacemi bude kabel chráněn uložením do plastových chrániček nebo žlabů. 
V souběhu s kabely NN mohou být kabely NN a VO kladeny do společného výkopu. 

XIII.2.2.   ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Plynofikace navržené zástavby v lokalitě ZB6 naváže na středotlakou distribuční soustavu, 
která  pokrývá celé území obce. 

 
Výpočet bilance plynu pro kapacitu nárůstu spotřeby plynu 3 nově navržených RD:  
 
3 ks přípojek x 1,5 m3/hod.  x  80%  =  3,6 m3/hod. 
3 ks přípojek x 3000 m3/rok  =  9 000 m3/rok 

Dle územně plánovací dokumentace je počítáno s bezproblémovým napojením celé lokality 
ZB6 na stávající středotlakou plynovodní síť.  

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými a bezpečnostními pásmy dle zák. 458/2000 
Sb. Ochranná pásma pro STL plynovody a přípojky jsou 1m na obě strany od půdorysu. 
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XIV. TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Veškeré navržené sítě budou budovány v souladu s ČSN 736005 včetně pozdějších změn. 
Tato norma určuje „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.  

Veškeré sítě budou ukládány ve veřejném prostranství.  

Kabely budou ukládány v nejmenším dovoleném krytí, ve vozovce, a vjezdech do garáží a 
přes parkoviště budou kabely uloženy v chráničkách.  

Vodorovné a svislé vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními musí odpovídat výše citované 
normě. 

 

XV. SEZNAM ZKRATEK 

 

BPEJ  = bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČOV  = čistírna odpadních vod 

EO  = ekvivalent obyvatel 

KN  = katastr nemovitostí 

MOK  = místní obslužná komunikace 

NKP  = národní kulturní památka 

NN  = nízké napětí 

OP  = ochranné pásmo 

RD  = rodinný dům 

STL  = středotlaký plynovod 

TI  = technická infrastruktura 

ÚPn  = územní plán 

ÚS  = územní studie 

ÚV  = úpravna vody 

VDJ  = vodojem 

VN  = vysoké napětí 

VO  = veřejné osvětlení 

VTL  = vysokotlaký plynovod 

VVN  = velmi vysoké napětí 

ZPF  = zemědělský půdní fond 
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