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DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE

Důvodem pro pořízení uzemní studie je žádost investora. Na základě této žádosti
bude pořízena územní studie „Územní studie plochy Z21 – Stařechovice“.
Zpracování ÚS je podmínkou dle Územního plánu Stařechovice s nabytím účinnosti
dne 30.8.2018. 
Územní  studie  plochy Z21 -  Stařechovice  stanoví  podrobnější  využití  a  strukturu
zástavby  této  rozvojové  plochy a  její  návaznost  na  okolní  území.  Studie  prověří
možnost parcelace a stanoví využití pozemků a jejich vzájemné uspořádání a vazby
v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Zejména vymezí pozemky, stavby či
zařízení,  související  dopravní  a  technickou  infrastrukturu  a  veřejná  prostranství,
stanoví  podrobnější  prostorové  uspořádání,  navrhne  pozemky  pro  odstavování  a
parkování  vozidel  apod.  Územní  studie  bude  vycházet  a  navazovat  na  stávající
historickou urbanistickou strukturu.
ÚS bude  neopomenutelným podkladem pro rozhodování v území.   

Podklady pro pořízení územní studie

Nezbytným podkladem pro pořízení a zpracování územní studie jsou zejména:

 Územní plán Stařechovice

 katastrální mapa

 územně analytické podklady

 prohlídka řešeného území

Vymezení řešeného území

Řešené území se nachází v k.ú. Stařechovice a stanovuje se v tomto rozsahu:   

 zastavitelná plocha označená územním plánem jako „Z21“ je určená pro
plochy smíšené obytné - venkovské  (SV), bude se jednat o řešení celé
plochy Z21 o celkové výměre  0,4209 ha.

 případné další navazující území nezbytně související s řešením územní
studie,  které  vzejde  z  průběhu  jejího  zpracování,  např.  při  řešení
dopravní infrastruktury apod.
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Požadavky na obsah řešení ÚS:

Uvedená lokalita je tvořena pozemkem parc.č. 223/4 v k.ú. Stařechovice, který je dle
ÚP určen pro funkční využití  plochy bydlení se samostatně stojícími rodinnými domy.
Jeho  celková  výměra  činí  0,4209  ha.  Lokalita  se  nachází  ve  východním  okraji  obce
Stařechovice.  Územní  studie  musí  obsahovat  vyhodnocení  míry  zátěže  obyvatel
rizikovými faktory životního prostředí, zejména se zaměřením na problematiku hluku.

Regulativy stanovené ÚP
Tabulka č.  1
  

SV    PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ

HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy smíšené obytné - venkovské zahrnují pozemky rodinných domů (včetně domů a usedlostí
s hospodářským zázemím).

Přípustné využití       pozemky rodinných domů
      pozemky staveb pro rodinnou rekreaci
       pozemky staveb technického, rekreačního a hospodářského zázemí     
       související veřejná prostranství 
      zahrady užitkové i okrasné

dětská hřiště
související  dopravní  a  technická  infrastruktura  a  zařízení  pro  přímou
obsluhu          
území (včetně parkování, individuální garáže, odstavné plochy)
oplocení
zeleň sídelní
mobiliář, sochy, pomníky, odpočinkové plochy

Podmíněně
přípustné využití

   pozemky staveb a zařízení občanského vybavení místního významu:
- pro maloobchod, stravování, ubytování
- pro administrativu, služby 
- zdravotnické a sociální péče místního významu
- kulturní stavby místního významu
- církevní stavby 
Podmínka využití:   lze provozovat a umístit pouze bez škodlivých projevů

(exhalace,  hluk,  vibrace,  zápach,  znečištění  ovzduší,  vod), které svým

provozováním a technickým zařízením nenarušují a nesnižují kvalitu prostředí

a pohodu bydlení  ve vymezené ploše,  jsou  slučitelné  s bydlením  a  slouží

zejména  obyvatelům  v takto  vymezené  ploše, které  svým  charakterem

provozu  výrazněji nezvyšují  dopravní  zátěž  v území.  Tyto  stavby  jsou

doplňkové vzhledem k prioritnímu bydlení

pozemky  staveb  a  zařízení  pro  výrobu,  jejichž  negativní  účinky
nezhoršují kvalitu okolního prostředí nad přípustnou míru  
Podmínka využití:   lze provozovat a umístit pouze bez škodlivých projevů

(exhalace,  hluk,  vibrace,  zápach,  znečištění  ovzduší,  vod), které svým

provozováním a technickým zařízením nenarušují a nesnižují kvalitu prostředí a
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pohodu  bydlení  ve  vymezené  ploše,  jsou  slučitelné  s bydlením  a  slouží

zejména  obyvatelům  v takto  vymezené  ploše, které  svým  charakterem

provozu  výrazněji  nezvyšují  dopravní  zátěž  v území.  Tyto  stavby  jsou

doplňkové vzhledem k prioritnímu bydlení

stavby  pro  hospodaření,  chov  domácích  zvířat  pro  vlastní  potřebu,
stavby  pro skladování  produkce a  potřeb  malozemědělské výroby do
40m2 jako doplňkové stavby
 Podmínka  využití:   bez  škodlivých  projevů  nad  obvyklou  míru  vůči

okolnímu bydlení (hluk, zápach, znečištění ovzduší apod.), nesmí svým

provozem  a  užíváním  staveb  snižovat  pod  obvyklou  míru  kvalitu

prostředí hlavního využití

pozemky bytových domů
Podmínka využití:   svým charakterem a výrazem nevybočující z měřítka

zástavby RD   

malé vodní plochy
Podmínka využití:   jsou doplňkovými stavbami funkce hlavní

  

Nepřípustné
využití

stavby  a  způsob  využití  v rozporu  s podmínkami  stanovenými  v
rozhodnutí o stanovení záplavového území 

stavby a zařízení mimo výše uvedené přípustné a podmíněně přípustné
nebo nesouvisející s hlavním využitím  
   
stavby,  které  svým  provozováním  a  technickým  zařízením  narušují  a
snižují  kvalitu  prostředí  a  pohodu  bydlení  ve  vymezené  ploše,  které
výrazněji zvyšují dopravní zátěž v území

Prostorové
uspořádání

max. výška zástavby – 2 NP + podkroví
u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stávající zástavbě
max.  koeficient  zastavění  zastavitelných  ploch a ploch přestavby –  dle
kapitoly C.2. 
max. koeficient zastavění ve stabilizovaných plochách – k – 0,4

Specifické
podmínky

- RD samostatně stojící nebo dvojdomy
- dobudování TI
- k – 0,2

Výstavba  na  zastavitelné  ploše   Z21  je  podmíněna  realizací  veřejného  prostranství  s
vybudováním DI a TI.

Vymezení zastavitelných ploch
Tabulka č. 2

Ozn. 
plochy

Kód 
plochy

Lokalizace Výměra 
(ha)

Specifické podmínky,
Max koeficient zastavění –
k stavebního pozemku

Podmínka
ÚS,RP,
etapizace

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)

Z21 SV, Stařechovice
– východní 
okraj obce

0,4209 RD samostatně stojící nebo dvojdomy
dobudování TI
k – 0,2

ÚS
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POPIS NÁVRHOVÉHO ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE

Urbanistické řešení a limity využití území

Návrh  navazuje  na  stávající  strukturu  sousedních  lokalit  a  jejich  dopravní  a
technickou infrastrukturu. 

Navrhovaná  struktura  území  vytváří  podmínky  pro  umístění  samostatně  stojících
rodinných domů v souladu s funkcí plochy smíšené obytné - venkovské (SV) tak, aby
vytvořily kvalitní  prostředí  pro bydlení  a trávení  volného času budoucích obyvatel
řešené lokality.
Velikost  parcel  a  navrhovaných  objektů  v  individuální  zástavbě  se  pohybuje  v
předepsaných limitech územního plánu, které umožňují zastavěnost k = max. 0,2.
Jedná se o parcely velikosti 1100 m2. 

Řešená plocha se nachází ve východním části obce Stařechovice. Ze severní strany
bude  napojena  na  komunikaci  III/44927,  která  prochází  obcí.  Z východní,  jižní  a
západní  strany  území  sousedí  s parcelami,  které  jsou  užívány  jako  plocha  pro
zemědělství.     

Architektonické regulativy pro individuální zástavbu na jednotlivých parcelách
rodinných domů

Stanovená stavební čára v nově navržené ulici určuje závaznou linii  pro osazení
hlavní  uliční  fronty  objektů.  Stavby  budou  svým  hlavním  objemem  umístěny  ve
stavební čáře.
V nově navržené ulici je stavební čára navržena 6 m od hranice pozemků rodinných
domů a veřejného prostranství. 
V severní části  řešené plochy je stanovena stávající  stavební čára, která kopíruje
okraj komunikace III/44927 ve vzdálenosti 18 m. Tato stavební čára nesmí však být
překročena směrem ven. 
Dle územního plánu je stanovena výška zástavby. Maximální výška zástavby bude  2
nadzemní  podlaží  +  podkroví.  Pro  řešenou  lokalitu  umožňuje  územní  plán
zastavěnost  k= max. 0,2 (k  –  koeficient  zastavění).  Koeficient  zastavění je  podíl
plochy pozemku nebo jeho části navržené k zastavění všemi stavbami stavebního
záměru mimo zpevněné plochy a celkové plochy pozemku. 

Samostatně stojící rodinný dům na pozemku č.1 bude mít zastřešení buď plochou
střechou  nebo  bude  mít  valbovou  střechu. Sklon  valbové  střechy  bude  do  25°.
Zastřešení plochou střechou - vzhledem k tomu, že sousední stávající  objekty ze
západní  a  severní  strany  mají  také  plochou  střechu,  jednalo  by  se  o  tvarové
sjednocení střech objektů v exponované příjezdové části obce. 
Zastřešení  valbovou  střechou - v případě  zastřešení  valbovou  střechou  nastane
tvarové sjednocení střech všech rodinných domů v nově navržené ulici.      
Samostatně stojící  rodinné  domy na pozemku č.2  a  č.3  budou  mít  zastřešení
valbovou střechou se sklonem do 25°. 
 
Řešená plocha Z21 se nachází v části  obce, kde se tradiční venkovská zástavba
rodinných domů se sedlovou střechou (v řadové zástavbě) rozvolňuje a přechází do
zástavby samostatně stojících objektů se sedlovou, valbovou, pultovou nebo plochou
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střechou. Rodinné domy na ploše Z21 tvarem střechy a svou kompozicí navážou na
stávající zástavbu ve východní části obce. Severovýchodní části plochy Z21 prochází
vedení  VN  22  kV.  Navrhovaný  rodinný  dům na  parcele  č.1  bude  osazen  mimo
ochranné pásmo tohoto vedení. 

Drobné zahradní stavby

Drobné zahradní stavby (pergoly, terasy a zastřešení teras) budou vždy napojeny na
fasádu  orientovanou  do  zahrady  rodinného  domu  nebo  můžou  být  umístěny
samostatně v zahradní (odpočinkové) části rodinného domu.   

Čelní oplocení orientované do nově navrhované ulice (pozemky č.1, č.2 a č.3) a
boční oplocení (pozemek č.1) orientované ke stávající komunikaci III/44927  v
řešeném rozvojovém území  bude  realizováno  na  hranici  pozemků.  Bude  vysoké
maximálně 1,6 m. Preferovaná je dřevěná nebo kovová výplň s mezerou, která bude
osazena v kovové nosní konstrukci.  Vhodné je také čtyřhranné pletivo.  Plná část
oplocení  (tzv.  zídka)  může  vyplňovat  maximálně  1/4  délky  uličního  oplocení
jednotlivého  pozemku.  Upřednostňovaný  materiál  pro  plnou  část  oplocení  je
pohledový beton nebo gabionové oplocení.  Charakter  oplocení  lze definovat  jako
„průhledný“ – tedy takový, který umožňuje určitý kontakt s ohraničeným prostorem a
nevytváří „slepou“ stěnu. 

Boční a zadní oplocení – mezi jednotlivými parcelami nemá omezení tvaru a výšky.
Boční a zadní oplocení nemusí být „průhledné“.   

Přeparcelizace uzemí

Územní studie navrhuje novou parcelaci vymezené lokality. Celkově vzniknou 3 nové
stavební parcely. Každá parcela bude mít plochu cca 1100 m2.

Dopravní infrastruktura

Dopravní režim v navržené lokalitě se bude řídit pravidly „Obytná zóna“. 

Vjezd  do  řešeného  území  Z21  bude  napojen  na  sjezd  ze  silnice   III/44927.
Komunikace bude sloužit jako obslužná komunikace pro řešené území Z21. Bude se
jednat  o  obousměrnou  jednopruhovou  komunikaci  s míjením vozidel  na  vjezdech
k rodinným  domům.  Obratiště  v  obslužní  komunikaci  je  navrženo  na  rozhraní
pozemků č.1 a č.2.

Šířka  obousměrné  komunikací  bude  3,5  m.  Celková  šířka  veřejného  prostoru
s obousměrnou komunikací  bude 8,0  m.  Profil  bude složen z těchto částí:  0,5  m
zelený pás, 3,5 m komunikace, 2,0 m stání pro automobily a 2,0 m zelený pás, nebo
4,0 m zelený pás s nízkou zelení. Šířka obratiště bude 4 m. 

Komunikace je navržena tak, aby jednotlivé parcely řešené lokality byly dopravně
dobře dostupné. Součástí navržené dopravní infrastruktury jsou také parkovací místa
na  veřejných  plochách.  Celkový  počet  veřejných  parkovacích  stání  pro  osobní
automobily  čítá  v souladu  s normovými  požadavky  3  místa.  Vjezdy  na  pozemky
rodinných domů budou sloužit  také jako výhybny,  proto šířka jednotlivého vjezdu
bude min. 6 m. 

Komunikace pro cyklisty nejsou navrhovány.
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Technická infrastruktura

Při  vedení  sítí  technické  infrastruktury  budou  respektovány  normové  technické
požadavky pro souběh sítí a jejich bezpečné odstupy a křížení.

Vodovod

V řešeném území bude rozšířena vodovodní síť  obce. Trasa vodovodní sítě bude
situována do veřejného prostranství.  Vodovodní  síť  bude navržena tak,  aby byla
dostupná  pro  každou  parcelu  a  bude  zaokruhována  se  stávajícími  rozvody
sousedních lokalit. 

Splašková kanalizace

Pro odvádění splaškových vod bude v řešené lokalitě navržena oddílná splašková
kanalizace napojena na stávající obecní kanalizaci svedenou do čistírny. Kanalizační
síť  bude  umísťována  do  veřejných  prostranství.  Po  výškovém  zaměření  řešené
plochy Z21 a určení nivelety stávající obecné splaškové kanalizace bude  upřesněn
způsob  provedení  navrhované  splaškové  kanalizace  a  její  napojení  do  stávající
obecné splaškové kanalizace. 

Dešťová kanalizace

S povrchovými  dešťovými  vodami,  vzniklými  srážkovým  dopadem  na  zpevněné
plochy  veřejných  prostranství,  bude  nakládáno  v souladu  s platnými  normami  a
předpisy. Podle výsledků hydrogeologického průzkumu podloží a vsakovací zkoušky
bude  navržen  způsob  zasakování.  A  to  buď  přímým  vsakem  do  povrchových
odvodňovacích  zařízení,  tzv.  průlehů  nebo  odváděním  samostatnou  oddílnou
kanalizací, která bude umísťována do ploch veřejného prostranství do podzemních
retenčních  a  vsakovacích  zařízení,  sestávajících  z akumulačních  voštinových
zařízení. Dešťová voda na pozemcích budoucích rodinných domů bude zasakována
na těchto pozemcích. 

Vytápění

Vytápění  jednotlivých RD bude řešeno vlastními  zdroji  vytápění.  Za tímto účelem
bude navržená lokalita zásobována plynem ze STL plynovodu. Nově navržený STL
plynovod v řešeném území bude napojen na stávající  STL rozvody v území. Jeho
hlavní řad vede podél komunikace III/44927.   

Silnoproud

Pro zásobení řešeného území silnoproudou elektrickou energií budou navrženy nové
zemní  kabelové  rozvody  NN,  které  budou  napojeny  na  stávající  distribuční
trafostanici  TS  704485  ve  východní  části  obce.  Vzdálenost  řešené  plochy  a
distribuční  trafostanice bude cca 275 m. Trafostanice TS 704485 je napojena na
kabelové vedení VN 22 kV.

Veřejné osvětlení

Spolu  s rozvody  NN  bude  vybudováno  nové  veřejné  osvětlení  (VO),  které  bude
navazovat na stávající VO. Bude se jednat o veřejné osvětlení na uličních stožárech
parkového typu, výšky cca 4 až 5 metrů. 
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Spoje a telekomunikační síť

Budou respektovány stávající sítě a vedení. V řešeném území budou navrženy trasy
pro umístění sítí elektronických komunikací, resp. chrániček pro ně.

Ukládání a zneškodňování odpadů

Svoz  komunálních  odpadů  v lokalitě  bude  prováděn  dle  smluvního  vztahu  obce
s pověřenou organizací. 

Veřejná prostranství

Návrh v řešené ploše Z21 počítá s vytvořením veřejného prostranství v rozsahu min.
380 m2. Jedná se o plochu bez pozemních komunikací, parkovacích stání a vjezdů
na  pozemky  rodinných  domů.  Umístění  zeleně  bude  koordinováno  s umístěním
technické infrastruktury. 

Vyhodnocení míry zátěže obyvatel rizikovými faktory životního prostředí

Předpokládá  se,  že  hluková  zátěž  z provozu  rodinných  domů  bude  minimální,
vzhledem k tomu, že soudobé materiály pro výstavbu splňují nejpřísnější akustické
požadavky. Provoz osobních automobilů také zásadně nezvýší hlukovou zátěž dané
lokality, protože plocha Z21 bude řešena jako obytná zóna, která omezuje rychlost
pohybu  automobilů.  Vzhledem  k velikosti  řešeného  území,  relativně  krátké
komunikaci a minimální intenzitě dopravy nedojde k zásadnímu znečištění spalinami 
z výfukových plynů automobilů. 
Vytápění objektů a ohřev vody bude řešeno vlastními zdroji vytápění. Bude se jednat
o  ekologické  zdroje,  např.  elektřina,  zemní  plyn,  tepelné  čerpadlo  nebo  solární
kolektory, které nebudou vůbec znečisťovat ovzduší nebo budou mít jen minimální
podíl spalin vypouštěných do ovzduší. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o objekty rodinných domů, nepředpokládá se také
žádné světelné znečištění,  které by vznikalo nadužíváním světelných zdrojů nebo
přesvětlováním interiérů.
Nepředpokládá se také kontaminace půdy nebo znečištění podzemní vody.  
Řešená  plocha  Z21  se  třemi  navrhovanými  rodinnými  domy  zásadně  neovlivní
životní prostředí východní části obce Stařechovice. 

Zpracoval: Ing. arch. Lukáš Kubinec, říjen 2020
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