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A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název územní studie: ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z1 VRCHOSLAVICE – západní 

okraj obce 

Lokalita:   Vrchoslavice, u Pavlůvky, při příjezdové silnici od Mořic 

Katastrální území:  Vrchoslavice 786381 

Navrhovatel:   Obec Vrchoslavice, Vrchoslavice 100, 798 27 Vrchoslavice 

    IČ 00288942 

Pořizovatel: Odbor územního plánování a památkové péče Magistrátu 
města Prostějova dle ust. §6 odst. 1 písm. c) stavebního 
zákona, v návaznosti na ust. §5 odst. 1 a 2 stavebního zákona 

Zpracovatel:   Ing. arch. Tomáš Karas, Hulínská 3445, Kroměříž, ČKA 04526 

    Ing. Jakub Burý, Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž 

Datum:   01/2022 

ÚVOD 
Územní plán Vrchoslavice (dále jen ÚP), který nabyl účinnost dne 13. 9. 2019, vymezil 
plochu Z1, jako plochu, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie a stanovil lhůtu pro zpracování územní studie 4 roky. Dále 
stanovil podmínku řešení dopravní obsluhy dotčené lokality dle požadavku ŘSD. Územní 
studie je neopomenutelným podkladem pro rozhodování v území. 

PODKLADY PRO POŽÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
- zadání Územní studie – plochy Z1 Vrchoslavice – západní okraj obce – Magistrát 

města Prostějova, Odbor územního plánování a památkové péče, Oddělení 
územního plánování 

- územní plán obce Vrchoslavice 

- snímek pozemkové mapy 

- polohopisné a výškopisné zaměření 

- podklady správců inženýrských sítí 

- IGP a HGP průzkum 

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
Řešené území se nachází v západním okraji obce vedle fotbalového hřiště při příjezdové 
silnici I/47 od Mořic. Lokalita je situována na parcelách č. 804, 805, 807 a 3041. 
Navazující veřejné plochy a dopravní infrastruktura jsou situovány na pozemcích p. č. 
808, 809, 588, 3021, 787/1, 3043, 3044, 3050, 745 a 3051. Napojení lokality na dopraví 
infrastrukturu je ze silnice I/47 procházející obcí Vrchoslavice. Hranice řešeného území je 
dle územního plánu dána plochou SV Z1. Navazující technická a dopravní infrastruktura 
jsou situovány v plochách PV, DX, DS a VV. 

Řešené území je v Územním plánu Vrchoslavice označeno Z1. Pro zajištění a zohlednění 
zejména technických, dopravních, ale i urbanistických vazeb a řešení, je řešené území 
rozšířeno o okolní pozemky (viz. seznam pozemků navazujících na vymezenou plochu). 

Do řešeného území zasahuje v minimálním rozsahu hranice aktivní záplavové zóny, 
částečně záplavové území Q100, území zvláštní povodně pod vodním dílem a ochranné 
pásmo vodního toku Pavlůvka. 

Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo silnice I/47 a území s archeologickými 
nálezy. 

Na okraji vymezené plochy jsou v územním plánu navrženy liniové prvky a interakční 
zeleň podél návrhové místní komunikace.  

Výřez z územního plánu obce Vrchoslavice – Koordinační výkres 
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Seznam dotčených pozemků plochy SV Z1: 

Ozn. Katastrální 
území 

Parcelní číslo 

Druh pozemku 
podle katastru 
nemovitostí 

Způsob ochrany 

Způsob využití 

Výměra 
(m²) 

01 Vrchoslavice 
804 

Ostatní plocha Zeleň 1720 

02 Vrchoslavice 
805 

Vodní plocha Vodní nádrž 
umělá 

2805 

03 Vrchoslavice 
807 

Ostatní plocha Sportoviště a 
rekreační plocha 

5648 

04 Vrchoslavice 
3041 

Ostatní plocha Zeleň 3508 

Seznam pozemků navazujících na vymezenou plochu: 

Ozn. Katastrální 
území 

Parcelní číslo 

Druh pozemku 
podle katastru 
nemovitostí 

Způsob ochrany 

Způsob využití 

Výměra 
(m²) 

05 Vrchoslavice 
808 

Ostatní plocha Ostatní 
komunikace 

932 

06 Vrchoslavice 
809 

Ostatní plocha Zeleň 916 

07 Vrchoslavice 
588 

Vodní plocha Koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

1605 

08 Vrchoslavice 
3021 

Ostatní plocha Ostatní 
komunikace 

10830 

09 Vrchoslavice 
787/1 

Ostatní plocha Silnice 16136 

10 Vrchoslavice 
3043 

Ostatní plocha Silnice 5654 

11 Vrchoslavice 
3044 

Ostatní plocha Ostatní 
komunikace 

1917 

12 Vrchoslavice 
3050 

Vodní plocha Koryto vodního 
toku umělé 

2823 

13 Vrchoslavice 
745 

Ostatní plocha Ostatní 
komunikace 

1186 

14 Vrchoslavice 
3051 

Ostatní plocha Ostatní 
komunikace 

2295 

Vlastnické vztahy jsou zobrazeny na výkrese B.06 Majetkoprávní vztahy. 

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Limity dané územním plánem a zadáním územní studie jsou následující: 

Plochy smíšené obytné – SV jsou charakterizovány hlavním využitím pro bydlení 
v rodinných domech. V souladu s nastavením plochy je definováno přípustné a 
nepřípustné využití plochy. 

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dle územního plánu: 

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, malé vodní plochy, 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 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 40 m² jako doplňkové stavby. 
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 Podmínka využití:  

Lze provozovat a umístit pouze 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.  

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:  
- rodinné domy samostatně stojící, dvojdomy nebo řadové 
- max. výška zástavby – 2 NP + podkroví 
- max. koeficient zastavění zastavitelných ploch 0,3 
- sklon střechy min. 35° 

STÁVAJÍCÍ STAV V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 
Řešená plocha je mírně svažitá směrem k západu. Plocha je z větší části zatravněna. 
Plocha slouží jako veřejný prostor. Ve východní a jižní části lokality je situována stávající 
silnice I/47, na severu je fotbalové hřiště a na západě pole. Fotbalové hřiště je od 
řešeného území odděleno vzrostlým stromořadím. Stejně tak silnice I/47 je od řešeného 
území oddělena zelení a na východě pak potokem Pavlůvka. 

Pole ve východní části území je v záplavové oblasti Q100 říčky Haná a v aktivní zóně 
záplavového území. Výška hladiny Q100 v této lokalitě byla stanovena hydrotechnickým 
výpočtem v inundaci na kótě Q100 = 201,69 m n.m. (Q100 = 76,5 m3/s).  

V dotčeném území nejsou situovány veřejné sítě technické infrastruktury. V dotčeném 
území se nachází stávající betonová nádrž (bývalé koupaliště) a část stávající stezky pro 
pěší a cyklisty.  

POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
Územní studie zpracovává podmínky pro využiti území z hlediska funkčního a 
prostorového uspořádaní. 

Dle územního plánu je řešené území zahrnuto do plochy smíšené obytné – venkovské SV 
Z1. Funkční využití navržené v územní studií není v rozporu s uzemním plánem.  

Navazující stavby technické a dopravní infrastruktury mimo řešenou plochu SV Z1 jsou 
situovány v plochách PV, DX, DS a VV, ve kterých jsou tyto stavby přípustné. 

PROBLÉMY A LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Rodinné domy budou obsahovat obytné a pobytové místnosti v blízkosti silnice I/47. 
Navržené projektové řešení jednotlivých rodinných domů bude odpovídat požadavkům na 
ochranu proti hluku dle novelizovaného stavebního zákona č. 183/2006 Sb., dále 
novelizovaného zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. i souvisejících 
vyhlášek, normovým hodnotám ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku 
v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků.  

Navrhována zástavba rodinných domů je umístěna mimo aktivní zónu záplavového 
území. Navrhovaná zástavba částečně zasahuje do záplavového území Q100. V této 
části bude v prostoru stavebních pozemků zvýšena niveleta terénu na minimální úroveň 
202,20 m n. m, což je 0,5 m nad úrovní Q100= 201,69 m n. m. Je tím splněna 
bezpečnostní rezerva doporučená správcem toku. Svažitý terén zvyšovaných částí 
pozemku bude zabezpečen proti podemletí paty a odnesení zeminy z paty při zatopení. 
Přirozenou zábranou proti povodni bude niveleta navrhované stezky pro pěší a cyklisty. 
Uvažované terénní úpravy nezhorší odtokové poměry v území, jedná se o okraj 
záplavového území. 

Dopravní napojení obytné zóny je podmíněno úpravou dvou stávajících sjezdů na silnici 
I/47, které budou přestavěny na tříramenné stykové křižovatky.  

Stávající stezka pro pěší a cyklisty bude přeložena do rozvojové plochy DS – plochy 
dopravní infrastruktury – silniční. 

Plocha vodní nádrže bude zrušena. Vodní nádrž byla původním určením koupaliště. 
Koupaliště bylo před cca 10 lety zrušeno a nádrž se tak nenapouští a nepoužívá. 
Původně byla napouštěna odběrovým zařízením (stavidlem) z Pavlovského potoka, který 
se nachází cca 5 m východně od nádrže. Stavidlo bylo v 80. letech zbouráno a přívodní 
kanál zasypán. Poté byla nádrž napojena na obecní vrt Vrchoslavice HJ 305. Veškeré 
zvodnění nádrže v současné době pochází ze srážkové činnosti. Nádrž je dlouhodobě 
nefunkční a vodu celoročně neudrží, neboť v letním období vysychá. Panely v nádrži jsou 
popraskané a netěsní. Půdorysně má nádrž cca 40 x 64 m, stěny jsou z panelů délky 3 m. 
Odstranění se bude týkat cca 432,5 m3 betonu. Veškerý materiál bude vytěžen, podrcen a 
využit na spodní stavbu plánovaných komunikací. Před likvidací vodní nádrže bude na 
vhodném místě v blízkosti vodní nádrže vytvořena alespoň jedna tůň s dostatečnou 
velikostí a vhodnými parametry, která bude sloužit jako refugium pro přítomné jedince 
obojživelníků. Přesné umístění tůně, velikost a další parametry stanoví biologický dozor.  

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ A REGULAČNÍ PRVKY 
Územní studie zpřesňuje a doplňuje regulační prvky v plochách SV a PV v řešeném 
území. Plochu SV studie dále člení na plochy SV-1, SV-2 a SV-3. 

SV – plocha smíšená obytná venkovská 

SV-1 plocha pro individuální bydlení v rodinných domech (dvojdomech), které 
budou na sebe stavebně navazovat v hranici s povinnou návazností staveb  

SV-2 plocha pro individuální bydlení v rodinném domě, samostatně umístěném 

SV-3 plocha pro individuální bydlení v rodinných řadových domech, které budou na 
sebe stavebně navazovat v hranici s povinnou návazností staveb 
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PV – plocha veřejných prostranství 

 PV-1 plocha pro veřejné prostranství s komunikací v režimu obytné zóny 

Řešené území je v souladu s územním plánem a zadávacími podmínkami pořizovatele a 
navrhovatele. Území je řešeno jako prostor pro čisté bydlení venkovského charakteru. 
Pozemky jsou navrženy pro zástavbu rodinnými domy, ozn. SV-1, SV-2 a SV-3. Pozemky 
jsou navrženy v prostoru uličního charakteru, který respektuje místně obvyklé řešení, 
kterým je především vzájemně na sebe navazující zástavba rodinných domů podél silnice 
I/47 s jednotnou stavební čárou v jejich průčelí.  

Situování jednotlivých parcel v návrhových plochách: 

SV–1 V ploše jsou situovány parcely P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10, P11 

SV–2 V ploše je situována parcela P7 

SV–3 V ploše jsou situovány parcely P12, P13, P14, P15, P16, P17 

Uspořádaní veřejného prostranství, ozn. PV-1, je navrženo s ohledem na hospodárné 
využití pozemků pro výstavbu rodinných domů. Veřejná prostranství sloužící pro obsluhu 
zástavby jsou navržena tak, aby splnila požadavek na umístění komunikace v režimu 
„obytná zóna“ obsluhující pozemky rodinných domů dle § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Pro komunikace a inženýrské sítě je ponecháno veřejné 
prostranství v šířce min. 8,5 m. Zde je navržena místní obslužná komunikace (obytná 
zóna) v proměnné zpevněné šířce od 3,5 m do 7,0 m mezi obrubami. Součástí veřejných 
prostranství jsou plochy i zeleně min. š. 1,5 m. Obytná zóna bude napojena na nové 
obslužné místní komunikace a z nich na silnici I/47. 

Plochy veřejných prostranství doplňují plochy zeleně, ve kterých bude aplikována 
výsadba zeleně a zatravnění. Je vymezen pás zeleně šířky 6 m podél levé břehové hrany 
drobného vodního toku Pavlůvka, respektující ochranné pásmo vodního toku. Na tento 
pás volně navazuje pás zeleně v šířce min. 4 m oddělující silniční pozemek komunikace 
I/47. Řešením je zajištěna řádná údržba vodního toku a je vhodně oddělena obytná 
zástavba od komunikace I/47. V severní části lokality je pás zeleně šířky min 4 m 
oddělující navrženou komunikaci obytné zóny od stávajícího sportovního areálu 
s fotbalovým hřištěm. V pásu je situována plocha pro tříděný odpad. V pásu je možné 
umístit sjezd do sportovního areálu. V západní části lokality je vymezena 
evapotranspirační plocha zajišťující odpar dešťových vod přivedených dešťovou 
kanalizací. Na plochu navazuje zatravněný pás šířky 2,5 m, zajišťující přístup do zadní 
části zahrad objektů v řadové zástavbě.  

NAVRŽENÉ KAPACITY 
V řešeném území je navrženo 17 rodinných domů. V navržených domech může bydlet 
cca 54 obyvatel (obložnost 3,5 ob./RD a 2,5 ob./RD v řadovém domě). Velikost 
uvažovaných pozemků se pohybuje v rozmezí od cca 214 m2 do 748 m2. 

- Počet rodinných domů navazujících ve společné hranici (dvojdomky): 10 

- Počet rodinných domů samostatně stojících:      1 

- Počet rodinných domů v řadové zástavbě:      6 

- Délka navržené komunikace – obytná zóna:      269 m 

- Celková vymezená plocha Z1:       12500 m2 

- Celková plocha pro stavební parcely:      8549 m2 

- Celková plocha veřejných prostranství:      3951 m2 

Komunikace:    1774 m2 

Zeleň:     1448 m2 

Evapotranspirační plocha:  729 m2 

NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PRVKY ZÁSTAVBY 
Základním nadřazeným regulačním dokumentem pro regulaci výstavby je vyhl. 501/2006 
Sb. Řešené území respektuje § 25 o vzájemných odstupech staveb a respektuje platný 
územní plán Vrchoslavic a ve vybraných částech území regulaci zpřesňuje tak, aby 
navržené řešení odpovídalo urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí 
obce Vrchoslavice s typem smíšené venkovské zástavby. Mimo stavební pozemky lze 
dočasně umísťovat stavby zařízení staveniště a připojení staveb na technickou a 
dopravní infrastrukturu. 

Uliční čára, stavební čára, stavební hranice 

- Uliční čára stanovuje hranici mezi soukromými stavebními pozemky definovanými 
plochami SV-1, SV-2 a SV-3 a veřejným prostorem definovaným plochou PV-1. Na 
uliční čáře je situováno oplocení.  

- Stavební čára určuje závazné umístění převažující části průčelí hlavního objektu 
na stavebním pozemku. Stavební čára je hranice, před kterou (směrem k 
veřejnému prostranství) se neumisťuje budova nebo její části, vyjma arkýřů, 
markýz, stříšek, vyrovnávacích zídek, oplocení apod. Stavební čára je stanovena 6 
m od hranice parcel (uliční čáry). Stavební čára pro plochy SV-1 a SV-2 je závazná 
minimálně pro polovinu své délky. Další části objemu hlavních objektů mohou být 
ustoupeny do hloubi pozemku. Zároveň platí, že závaznou polovinu délky stavební 
čáry nelze splnit pouze situováním garáže na tuto linii. Stavební čára pro plochu 
SV-3 je závazná pro celou svou délku. 

- Hranice s povinnou návazností staveb stanovuje hranici mezi soukromými 
stavebními pozemky, ve které na sebe budou hlavní objekty povinně navazovat 
(dvojdomy, řadová zástavba). V případě dvojdomů bude při společné hranici 
dispozičně situována garáž. 

- Stavební hranice je stanovena jako nepřekročitelná linie pro umístění jakékoliv 
části hlavního objektu na stavebním pozemku. Poloha stavební hranice napomáhá 
jednoznačnému výkladu vzájemného odstupu mezi stavbami rodinných domů 
(požadavek zachovat vzdálenost 7 m mezi okny obytných místností protějších 
objektů). Ve dvorní části pozemku stavební hranice vymezuje klidovou část 
zahrady v šíři 7 m.  

Šířka uličního prostoru 

- Šířka uličního prostoru veřejného prostranství je stanovena min. 8,5 m a zahrnuje 
zpevněnou komunikaci typu obytná zóna, která bude navržena v souladu s TP 103 
Navrhování obytných a pěších zón s uplatněním platných norem a zejména ČSN 
736110 a ČSN 736102. Obytná zóna je ulice vytvořená s nadřazenými 
zájmy chodců a cyklistů. Zóna bude sloužit jako prostor sociální interakce a 
dětských her. Pobytová funkce převládá nad funkcí dopravní. Mohou sem vjíždět 
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i motorová vozidla, ale pouze omezenou rychlostí (20 km/hod) a s ohledem na 
ostatní uživatele veřejného prostoru. Obytná zóna bude navržena tak, že pěší, 
cyklistická a motorová doprava zde není oddělena. Parkování je vozidlům povoleno 
jen na vymezených odstavných místech. Nedílnou součástí obytné zóny jsou prvky 
zvyšující pobytovou kvalitu zóny (místa pro posezení, hřiště, řešení zeleně apod.) 

Koeficient zastavění 

- Maximální zastavěnost v území v plochách SV-1, SV-2, SV-3 je definována 
koeficientem 0,3. Jedná se o podíl plochy pozemku nebo jeho části navržené 
k zastavění všemi stavbami stavebního záměru (mimo zpevněné plochy) a celkové 
plochy pozemku. 

Výška zástavby, podlažnost, společná hranice 

- Objemem i stylem musí umísťované stavby odpovídat venkovskému charakteru 
bydlení v místě obvyklém.  

- Hmota staveb v hranici s povinnou návazností staveb u domů v plochách SV-1 a 
SV-3 bude na sebe navzájem výškově i šířkové navazovat. Volně vystupující 
štítová stěna z objemu navazující stavby ve společné hranici je nepřípustná. Mimo 
společnou hranici není požadavek na shodný objem uplatňován, délka stavby 
může být různá. 

- Podlažnost a výška zástavby v plochách SV-1 a SV-2 je povinně u hlavní hmoty 
rodinného domu stanovena na dvě nadzemní podlaží, kde druhé nadzemní podlaží 
je obytným podkrovím. Jsou přípustné přízemní vystupující části z hlavní hmoty 
rodinného domu. Přízemní hmoty nepřesáhnou 50% celkové zastavěné plochy 
domu. Jednopodlažní domy (typ bungalov) bez obytného podkroví nejsou 
v plochách SV-1 a SV-2 přípustné.  

- Podlažnost a výška zástavby v ploše SV-3 je stanovena na maximálně dvě 
nadzemní podlaží, kde druhé nadzemní podlaží je obytným podkrovím. 
Jednopodlažní domy bez obytného podkroví jsou v ploše SV-3 přípustné. 

- Podsklepení objektů rodinných domů je přípustné. 

- Úroveň podlahy prvního nadzemního podlaží bude max. 30 cm nad upravený 
terén. 

Tvar a sklon střechy, orientace hřebene, výška hřebene, okapu, atiky 

- Zastřešení hlavní hmoty rodinných domů bude sedlovými střechami orientovanými 
hřebenem podélně se stavební čárou a se spádem střešních rovin min. 35°. U 
případných vystupujících přízemních hmot z hlavní hmoty domu není požadavek 
na sedlovou střechu vyžadován a je přípustná střecha plochá či pultová včetně 
uplatnění atik. 

- Dvojdomy v ploše SV-1 se ve společné hranici nebudou vzájemně převyšovat. 
Sklony střech na sebe navazujících částí dvojdomů budou shodné. Ve společné 
hranici jsou přípustné atiky vystupující z roviny střešního pláště (požární 
bezpečnost staveb). 

- Řadové domy v ploše SV-3 se ve společné hranici nebudou vzájemně převyšovat. 
Sklony střech na sebe navazujících částí dvojdomů budou shodné. Ve společné 

hranici jsou přípustné atiky vystupující z roviny střešního pláště (požární 
bezpečnost staveb). 

- Nepřipouští se zastřešení valbovou, polovalbovou, stanovou a mansardovou 
střechou. 

- Nepřipouští se používání prvků pseudoslohů a historizujících slohů. 

Garáže, oplocení, doplňkové stavby 

- Garáže budou součástí hlavního objektu bydlení v plochách SV-1 a SV-2. Zároveň 
platí podmínka, že závaznou polovinu délky stavební čáry pro umístění hlavní 
hmoty objektu nelze splnit pouze situováním garáže na tuto linii. Garáž nelze 
vnímat jako doplňkovou stavbu. 

- Parkování osobního vozidla pro objekty v ploše SV-3 bude zajištěno na zpevněné 
ploše před objektem. 

- Na stavební pozemky lze umísťovat doplňkové stavby. Tyto stavby budou 
umístěny vždy za hlavním objektem pro bydlení, směrem do vnitrobloku. 
Doplňkové stavby je možné umístit mimo definovanou stavební hranici při splnění 
požadavků prováděcích vyhlášek stavebního zákona.  

- Oplocení pozemků v uliční čáře bude vysoké max. 1,6 m. Materiálově bude 
oplocení ze sloupků a případné podezdívky max. výšky 0,5 m, výplň kov či dřevo.  

- Uliční oplocení je možno alternativně situovat v linii stavební čáry a vytvořit tak 
neoplocenou soukromou předzahrádku. 

- Oplocení zahrad soukromých pozemků bude vysoké 1,6 m. Bude průhledné z 
ocelových sloupků s pletivem nebo drátěnými panely. Kolem celé zahrady mohou 
být vysázeny živé ploty. 

- Návrh oplocení v hranici s veřejným prostorem bude podléhat povolení či ohlášení 
stavby. 

- V části území, kde zasahuje záplavová oblast Q100, nejsou přípustné podezdívky. 
V části území, kde zasahuje aktivní zóna záplavového území a v prostoru 
ochranného pásma vodního toku Pavlůvka není oplocení přípustné v žádné formě. 

Technické a dispoziční požadavky na domy umístěné v ploše SV-3  

- V ploše SV-3 budou umístěny řadové domy, vzájemně na sebe navazující ve 
společné hranici. Každý dům bude maximální velikostní kategorie 2+KK. Každá 
bytová jednotka bude nad rámec vyhlášky č. 268/2009Sb., o technických 
požadavcích na stavby řešena s plným uplatněním požadavků vyhlášky 
398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 

- Alternativně lze v ploše SV-3 umístit stavbu bytového domu v souladu 
s podmínkami ÚP jako stavbu podmínečně přípustnou. 

Vysvětlivky pojmů: 

- hlavní objekt – objekt pro hlavní funkci, tj. bydlení v rodinných domech. 



ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z1 VRCHOSLAVICE – západní okraj obce 

Ing. Arch. Tomáš Karas                                                                                                         8                                                                                                                               www.architektikromeriz.cz 

- doplňková stavba – jedná se o drobné přízemní stavby v soukromé části 
obytných zahrad rodinných domů mající doplňkovou funkci k hlavnímu objektu 
bydlení. Jedná se o skleníky, kůlny, altány apod.  

- obytné podkroví – podlaží sloužící pro umístění obytných místností, situované 
pod šikmou nosnou konstrukcí střešního pláště. Půda bez využití není obytným 
podkrovím ani podlažím. 

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Dopravní a technická infrastruktura je dostupná ze stávající silnice I/47. Lokalita je 
napojena na stávající silnici I/47 úpravou dvou stávajících sjezdů. Lokalita rozšiřuje 
zastavěné území obce směrem na západ. Kolem řešeného území v zastavitelné ploše Z1 
je uvažována realizace obousměrné komunikace s napojením na k. ú. Němčice nad 
Hanou se současným umístěním stezky pro pěší a cyklisty. V souladu s územním plánem 
je kolem této komunikace požadována liniová zeleň. Bude provedena výsadba ovocných 
stromů s preferencí původních a starých odrůd. Jedná se o interakční prvky, působící jako 
stabilní část krajiny s pozitivním vlivem na své okolí, bez návaznosti na biocentra a 
biokoridory. 

Komunikace jsou navrženy v dostatečné šířce umožňující obousměrný pohyb jak 
osobních vozidel, tak průjezd složek IZS a vozidel pro svoz odpadů. Jedná se o území 
bez vzrostlé zeleně, pevné překážky se zde nenachází a nová výstavba je koncipována 
tak, aby byly dodrženy veškeré rozhledové poměry. 

Odvodněni komunikace obytné zóny bude do průlehů a dešťové kanalizace napojené do 
evapotranspirační plochy. Odvodnění stezky pro pěší a cyklisty a obousměrné 
komunikace bude zajištěno odvedením dešťových vod do přilehlých ploch zeleně. 

Typologie a zatřídění navrhovaných komunikací: 

A. Komunikace v režimu obytná zóna  

B. Stezka pro chodce a cyklisty šířky   

C. Chodník pro pěší 

D. Obousměrná veřejná komunikace 

E. Odstavná plocha pro osobní automobily  

A. Komunikace v režimu obytná zóna 

Komunikace v režimu obytná zóna slouží přímé obsluze jednotlivých objektů rodinných 
domů. Pobytová funkce této komunikace převládá nad funkcí dopravní. 

Je navržena místní obslužná komunikace (obytná zóna) v proměnné zpevněné šířce od 
3,5 m do 7,0 m mezi obrubami. Zpevněné plochy doplňují plochy zeleně v minimální šířce 
1,5 m, které jsou nedílnou součástí obytné zóny, a které svým charakterem zvyšující 
pobytovou kvalitu řešeného prostoru. Prostor je řešen jako obytná zóna – funkční skupina 
D1 – komunikace se smíšeným provozem s maximální dovolenou rychlostí 20 km/hod, 
prostor místní komunikace PMK 8,50. Terén je mírně svažitý, maximální sklon se 
předpokládá do 6 %.  

V území obytné zóny jsou navrženy dvě komunikační větve navazující na novou 
obslužnou obousměrnou komunikaci š. 5,5 m. Hlavní větev komunikace obytné zóny 
(kolmá na I/47) má délku 130 m. Druhá, na ni se napojující větev (rovnoběžná s I/47) má 

délku 139 m. Komunikace obytné zóny je uvažována ze zámkové dlažby. Parkovaní 
osobních vozidel bude zajištěno na parcelách každého rodinného domu. Další odstavná 
místa budou vhodně doplněna v rámci komunikace obytné zóny v souladu s platnými 
technickými požadavky. 

B. Stezka pro chodce a cyklisty 

Stezka pro pěší a cyklisty navazuje na stávající stezku za hřištěm, pokračuje po okraji 
řešené lokality k jihu, kde přechází přes silnici I/47, potok Pavlůvku a napojuje se na 
stávající asfaltovou polní cestu. Stezka pro pěší a cyklisty je navrhována v šířce 3,0 m. 
Křížení se silnicí I/47 je dopravně koncipováno jako místo pro přecházení. 

C. Chodník pro pěší 

Pro zajištění pěšího přístupu do lokality je navrhován chodník v rámci přestavby 
severního sjezdu na tříramennou stykovou křižovatku. Úprava vyvolá nutnost přesunu 
stávajícího přechodu pro chodce. 

D. Obousměrná veřejná komunikace 

Komunikace v režimu obytná zóna bude napojena na nové obslužné místní komunikace 
šířky 5,5 m a z nich na silnici I/47 úpravou dvou stávajících sjezdů (severní a jižní). Tyto 
sjezdy budou přestavěny na tříramenné stykové křižovatky. Úprava vyvolá nutnost 
přesunu stávajícího přechodu pro chodce (severní sjezd) a posunu hranice intravilánu 
v souvislosti s výstavbou (jižní sjezd). Okružní komunikaci v souběhu se stezkou pro 
chodce a cyklisty je možné etapizovat a stavět dle aktuálních potřeb stavebníka (např. 
v polovičním a nezpevněném profilu). 

E. Úprava silnice I/47 – zpomalovací ostrůvek 

V souvislosti s rozšířením zastavěného území bude část stávající silnice I/47 v délce cca 
180 m zařazena do intravilánu obce. V rámci zklidnění dopravy je uvažován dopravní 
ostrůvek při vjezdu do obce. Jako další podpůrný optický bezpečnostní prvek bude v 
prostoru ostrůvku umístěn měřič rychlosti vozidel. 

F. Odstavná plocha pro osobní automobily 

V severovýchodní části mezi potokem a silnicí I/47 je navrhována odstavná plocha pro 
osobní automobily, sloužící pro návštěvníky a další obyvatele obce. 

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
V řešeném území bude provedeno připojení na sítě technické infrastruktury (vodovod, 
oddílná kanalizace, elektrické kabelové vedení NN, plynovod STL, elektronické 
komunikace, veřejné osvětlení apod.), jejichž trasy budou umístěny v koridorech pozemků 
veřejných prostranství. 

Zásobování vodou 

Nový vodovod bude zásobovat výhledovou zástavbu 17 rodinných domů. Nový vodovod 
bude sestávat z 2 řadů v dimenzi DN 80 a DN 100 o celkové délce cca 230 m. Vodovod 
bude napojený na stávající vodovod v obci. Vodovod bude proveden z materiálu 
PE100RC venkovní profil 110 a 90. Potrubí bude spojované elektro tvarovkami. Směrové 
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a výškové vedení vodovodu s ohledem na další inženýrské stavby bude provedeno v 
souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádaní sítí technického vybavení.  

Na vodovodu budou osazeny provozní armatury v souladu s ČSN EN 805 Vodárenství – 
Požadavky na vnější sítě a jejich součásti a ČSN 75 5001 Navrhování vodovodních 
potrubí. Podchod pod komunikací bude navržen v souladu s normou ČSN 75 5630 
Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací a křížení vodního toku bude 
navrženo v souladu s normou ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, 
pozemními komunikacemi a vedeními. 

Bilance: 

Spec. potřeba vody (dle vyhl. 428/2001 Sb. ve zněni Vyhl. č. 120/2011 Sb.): 35+1 m3 
os/rok = 99 l/den 

Počet připojených obyvatel:  54 obyvatel 

Průměrná denní spotřeba:  Qp = 54x 99 = 5,4 m3/den 

Roční spotřeba:    365x 5,4 = 1971 m3/rok 

Max. denní potřeba:   Qm = Qp x kd = 5,4x 1,5 = 8,1 m3/den 

Max. hodinová potřeba:   Qh = Qm x kh = 8,1x 2,1/24 = 0,71 m3/hod = 0,20 l/s 

Max. průtok dle ČSN 75 5455:  

 

�� =
�0,2� × 17 + 0,1� × 34 + 0,3� × 17 + 0,2� × 17 × 6   =2,6 l/s 

Odkanalizování 

Bude navržena oddílná kanalizace.  

Splašková kanalizace: 

Splašková kanalizace bude odvádět splaškové vody z výhledové zástavby 17 rodinných 
domů. Kanalizace bude napojena na stávající řád splaškové obecní kanalizace, který je 
napojen na ČOV Němčice nad Hanou. 

Splašková kanalizace bude sestávat ze 2 větví gravitační kanalizace, čerpací stanice a 
výtlaku splaškové kanalizace. Gravitační kanalizace bude provedena z PP trub SN10 
DN250 o celkové délce cca 183 m. Výtlak splaškové kanalizace bude napojený přes 
uklidňovací šachtu do stávající splaškové kanalizace v obci. Výtlak bude proveden z 
materiálu PE100RC venkovní profil 90. Čerpací stanice bude prefabrikovaná betonová, 
případně plastová vybavena technologií se separací pevných částic, tzn ČS v suchém 
provedení a bude vybavena čerpadly v počtu 1+1 ks z toho jedno jako 100% rezerva. 
Čerpací stanice bude umístěna v nepojízdné ploše. 

Alternativně je možné navrhnout kompletní tlakovou kanalizaci od jednotlivých přípojných 
míst bez zřizování gravitačních částí a čerpací stanice. V této variantě budou v rodinných 
domech navrženy domovní čerpací stanice, které budou součástí jejich vybavení. 

Bilance: 

Průměrné denní množství splaškových vod (dle vyhlášky č. 428/2001, nov. č.120/2011): 

Spec. potřeba vody:     36 m3 os/rok = 99 l/den 

Počet připojených obyvatel:    54 obyvatel 

Prům. denní množství splaškových vod:  54x 99 = 5,4 m3/den 

Roční množství splaškových OV:   1971 m3/rok 

Max. denní množství splaškových OV:   Qm = Qp x kd = 5,4x 1,5 = 8,1 m3/den 

Max. hodinová množství splaškových OV: Qh = Qm x kh = 5,4x 6,63/24 = 1,50 m3/hod  

= 0,42 l/s 

Max. odtok splaškových vod (dle ČSN EN 12056): 

Výpočtový odtok:      ∑DU = 115 l/sec 

Max. průtok splaškových vod:    Qww = K (∑DU)0,5 = 0,5 (280)0,5 = 7,0 l/sec 

Dešťová kanalizace: 

V lokalitě je dle inženýrskogeologického a hydrogeologické průzkumu problematické 
zasakování dešťových vod. Vsakování do propustnějších písčitých zemin je v rámci 
lokality vyloučeno – tyto zeminy jsou zvodnělé na plnou mocnost s napjatou hladinou. Lze 
konstatovat, že vzhledem k ověřeným geologickým poměrům, zastiženým zeminám a 
úrovni hladiny podzemní vody nelze v rámci lokality uvažovat s realizací podzemních 
vsakovacích objektů a se vsakováním srážkových vod do podloží. 

Dešťové vody z komunikací obytné zóny budou odvedeny přes průlehy dešťovou 
kanalizací do retenčního, odpařovacího prostoru v západní části lokality – 
evapotranspirační plochy. Zde se budou dešťové vody přirozeně odpařovat do okolního 
prostředí. Bude v maximální míře využita drenážní vlastnost navržených povrchů a 
průlehů tak, aby do dešťové kanalizace voda odtékala pozvolně a postupně drénovala do 
nadložních vrstev nad zvodnělými vrstvami. 

Dešťové vody z ostatních komunikací a stezky pro chodce a cyklisty budou odváděny 
vhodným spádováním těchto komunikací do okolního terénu. Jako akumulační a 
odpařovací vrstva zde bude sloužit nadložní vrstva ze zatravněné ornice.  

Dešťové vody z domů budou zadržovány na jednotlivých stavebních pozemcích 
v domovních retenčních nádržích a zpětně využity k zálivce zahrad nebo jako užitková 
voda v domácnosti. Přebytky dešťových vod budou ze systému retenční nádrže řízeně 
vypouštěny do veřejné dešťové kanalizace. Vypouštění je možné s regulovaným odtokem 
maximálního průtoku 0,5 l/s. 

Zpevněné plochy a přilehlá prostranství budou řešeny tak, aby v maximální míře 
umožňovaly přirozené drénování dešťových vod do nadložních vrstev nad zvodnělými 
vrstvami (zpevněné plochy ze zámkové dlažby, odstavná stání z distanční zámkové 
dlažby, zatravněné průlehy).  

Zásobování elektřinou 

Předmětem studie je připojeni nové lokality 17 rodinných domů do distribuční sítě NN. 
Připojení bude provedeno po rozšíření distribuční sítě nízkého napětí. Distribuční síť bude 
dimenzována tak, aby bylo možné řešit elektrickou energií vytápění staveb včetně 
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přípravy teplé vody. Navržená síť bude disponovat dostatečnou rezervou pro umístění 
dobíjecích stanic pro elektromobily v rodinných domech. 

Bilance: 

Uvažovaný stupeň elektrizace:  C 

Počet přípojných míst:   17 ks 

Hlavní jistič:     3x 32 A nebo 3x 32 A 

Maximální příkon:    Pi max = 544 kW 

Soudobý příkon:   Ps = Pi max x β = 163,2 kW 

Veřejné osvětlení 

Pro osvětlení nově navrhovaných veřejných prostranství je uvažováno s umístěním 16 ks 
nových stožárů VO se světelnými zdroji o příkonu 50 W. Přípojným bodem bude stávající 
stožár VO obce Vrchoslavice. 

Proudová soustava, ČSN 33 2000-1 ed.2 

Rozvod VO: 3PEN AC400V, 50 Hz, TN-C 

Instalace ve stožáru: 1NPE AC230V, 50 Hz, TN-S 

Instalovaný příkon: 

Bude instalováno 16ks světelných zdrojů veřejného osvětleni o výkonu 50 W 

Celkový instalovaný příkon: 16x 0,05 = 0,8 kW 

Zásobování plynem 

Prodloužení plynovodu STL bude zásobovat výhledovou zástavbu 17 rodinných domů. 
Plynovod bude napojen na stávající STL plynovod v obci v souladu s žádostí o prověření 
volné kapacity od distributora plynu. 

Nový plynovod STL bude přiveden k navrhované zástavbě dvěma plynovými řady Pe63 o 
celkové délce cca 230 m. Plynovod bude proveden z potrubí mat. Pe100RC, SDR 11, v 
místech křížení s místními komunikacemi bude položené potrubí Pe100RC ROBUST s 
ochrannou vrstvou. Potrubí bude spojované elektrotvarovkami. 

Směrové a výškové vedení plynovodu s ohledem na další inženýrské stavby bude 
provedené v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádaní sítí technického vybavení.  

Plynofikace území není závazná, je možné řešit pouze elektrifikaci území. 

Bilance: 

Spotřeba plynu (dle TPG 70401): 17 odběrných míst v bytech, rodinných domech 

Roční potřeba: 

 17 x 2300 m3/rok = 39 100 m3/rok 

Hodinová potřeba: 

Vytápění a ohřev TUV 

17 kotlů x 2,30 m3/hod = 39,1 m3/hod x 1,00 (koef. současnosti) = 39,1 m3/hod 

Vaření 

17 sporáků x 1,35 m3/hod = 23,0 m3/hod x 0,90 (koef. současnosti) = 20,7 m3/hod 

Maximální hodinová spotřeba celkem 59,8 m3/hod 

ZÁVĚR 
Územní studie prověřila funkční a kompoziční vazby lokality ve vztahu k požadavkům 
obce Vrchoslavice i obci samotné. Územní studie vyřešila návaznost vymezené plochy na 
funkční využití okolních ploch a dopravní napojení. Územní studie navrhuje novou 
parcelaci, podrobnější prostorové uspořádání, pozemky pro odstavování a parkování 
vozidel, veřejné osvětlení apod. Definuje strukturu zástavby v rodinných domech 
v kvalitním prostředí a související veřejná prostranství, jejichž součástí je obslužná 
komunikace, dopravní a technická infrastruktura, zeleň. Vše je v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování. 

 

 

 

 

 


















