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1.  Zadání a výchozí podklady 
 
1.1. Účel a zadání územní studie 
  Účelem zpracování územní studie je up esnění podmínek pro rozhodování 
v územním plánem vymezených zastavitelných plochách. Územní studie se 
zpracovává na základě zadání zpracovaného odborem územního plánování a 
památkové péče Magistrátu města Prostějova. Zadání bylo zpracováno pro 
zastavitelnou plochu Z5. S ohledem na změnu č. 1 územního plánu ešící i změnu 
plošného rozsahu je plocha ešená územní studií rozší ena o zastavitelné plochy Z22 
a Z23. 
   
1.2. Výchozí podklady 
  Pro zpracování územní studie byly využity následující podklady: 
  a. Územní plán obce Sta echovice 
  b. Vý ez katastrální mapy v rozsahu ešeného území včetně okolí v k.ú. 
Sta echovice. 
 
1.3. Požadavky vyplývající z územního plánu 
  Lokalitu ešenou územní studií tvo í pozemky nebo jejich části vymezené 
v rámci zastavitelných ploch Z5, Z22 a Z23 stanovených územním plánem. 
Zastavitelné plochy jsou určeny pro využití jako plochy smíšené obytné venkovské a 
plochy ve ejných prostranství. Jejich celková plocha je 0,Ř774 ha. 
  Pro uvedené plochy jsou v územním plánu stanoveny následující podmínky 
využití. 

 
Ozn. 
plochy 

Kód  
plochy 

Lokalizace Výměra 
(ha) 

Specifické podmínky, 
Max koeficient zastavění – k 
stavebního pozemku 

Podmínka 
ÚS,RP, 
etapizace 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV), plochy ve ejných prostranství (PV)  

Z5 SV, PV Sta echovice – 
severní okraj 
obce 

0,7184 - RD samostatně stojící 
- dobudování TI 
- V rámci plochy ešit výstavbu 
v souvislosti s vybudováním DI a 
TI 
- k – 0,3 (plochy SV) 

ÚS 

Z22 SV,PV Sta echovice – 
severní okraj 
obce, 
návaznost na Z5 

0,1454 - RD samostatně stojící 
- dobudování TI 
- V rámci plochy ešit výstavbu 
v souvislosti s vybudováním DI a 
TI 
- k – 0,3 (plochy SV) 

ÚS 

Z23 PV Sta echovice – 
severní okraj 
obce, 
návaznost na Z5 

0,0136 - V rámci plochy ešit výstavbu 
v souvislosti s vybudováním DI a 
TI pro Z5 a Z22 

ÚS 

 
 
SV     PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ-VENKOVSKÉ 

 
HLůVNÍ VYUŽITÍ 
Plochy smíšené obytné-venkovské zahrnují pozemky rodinných dom  (včetně dom  a usedlostí 
s hospodá ským zázemím). 

P ípustné 
využití  

      pozemky rodinných domů 
      pozemky staveb pro rodinnou rekreaci 



        pozemky staveb technického, rekreačního a hospodá ského zázemí      
       související ve ejná prostranství  
      zahrady užitkové i okrasné 

dětská h iště 
související dopravní a technická infrastruktura a za ízení pro p ímou obsluhu           
území (včetně parkování, individuální garáže, odstavné plochy) 
oplocení 
zeleň sídelní 
mobiliá , sochy, pomníky, odpočinkové plochy 

Podmíněně 
p ípustné 
využití 

       pozemky staveb a za ízení 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 za ízení pro výrobu, jejichž negativní účinky nezhoršují 
kvalitu okolního prost edí nad p ípustnou 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 hospoda ení, chov domácích zví at pro vlastní pot ebu, stavby pro 
skladování produkce a pot eb 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 
   

Nep ípustné 
využití 

stavby a způsob využití v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o 
stanovení záplavového území  
 
stavby a za ízení mimo výše uvedené p ípustné a podmíněně p ípustné nebo 
nesouvisející s hlavním využitím   
    
stavby, které svým provozováním a technickým za ízením narušují a snižují 
kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, které výrazněji zvyšují 
dopravní zátěž v území 

Prostorové 
uspo ádání 

max. výška zástavby – 2 NP + podkroví 
u dostaveb ve stávající zástavbě p izpůsobit mě ítko stávající zástavbě 
max. koeficient zastavění zastavitelných ploch a ploch p estavby – dle kapitoly 
C.2.  
max. koeficient zastavění ve stabilizovaných plochách – k – 0,4 

Specifické 
podmínky 

viz kapitola C.2. 



 
 
PV      PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRůNSTVÍ 
 

   
HLůVNÍ VYUŽITÍ  
Plochy ve ejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých 
druh  ve ejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem ve ejných prostranství. 
Plochy s výraznou prostorotvornou a komunikační funkcí, slouží obecnému užívání. 
 

P ípustné 
využití 

      uliční, návesní prostory, náměstí 
      místní komunikace, chodníky, obslužné komunikace a vjezdy, parkoviště     

cyklostezky 
související dopravní a technická infrastruktura a za ízení pro p ímou obsluhu 
území (zastávky a čekárny hromadné dopravy, odpočinkové plochy, orientační 
systém) 
sídelní zeleň ve ejně p ístupná (parky, uliční zeleň, p edzahrádky, doprovodná 
zeleň)  
stavby související s hlavním využitím a jejím provozem a technické zázemí 
sochy, památníky, mobiliá , plochy pro kontejnery   
ve ejná dopravní a technická infrastruktura liniová i bodová (nap . šachty)  
vodní plochy a toky 

Podmíněně 
p ípustné 
využití 

stavby občanského vybavení, dětská h iště, maloplošná otev ená sportovní 
za ízení apod. 

      Podmínka využití: stavby svým měřítkem slučitelné s charakterem 
     veřejných prostranstvím (kiosky, altánky, pískoviště, relaxační plochy   

apod.) 
plochy statické dopravy, parkoviště  
Podmínka využití:  jako doplňkové funkce     

Nep ípustné 
využití 

stavby mimo výše uvedené p ípustné a podmíněně p ípustné nebo 
nesouvisející s hlavním využitím plochy 
 

Prostorové 
uspo ádání 

stavby budou respektovat mě ítko prostoru  

 
2.  Vymezení ešeného území 
 
2.1. Charakteristika ešeného území 
  Územní studie up esňuje ešení lokalit Z5, Z22, Z23 územního plánu, která je 
v územním plánu definována p evážně jako zastavitelná plocha s využitím SV – 
plocha smíšená obytná venkovská. P edmětná lokalita je umístěna v k.ú. Sta echovice 
na severním okraji obce v návaznosti na zastavěné území (p evážně v jihovýchodním 
směru). Území zastavitelných ploch tvo í několik parcel bývalých záhumenních 
pozemků, z nichž většina je ve vlastnictví soukromých osob. Pro dosažení pot ebné 
ší e ve ejného prostranství z malé části v souladu s územním plánem využívá i 
protilehlé pozemky.  
 
2.2. Urbanistická koncepce 
  P edmětem ešení je plošně nevelká lokalita pro výstavbu rodinných domů 
na okraji obce zp ístupněná po stávající nekvalitní místní komunikace vyžadující 
rekonstrukci do pot ebných technických parametrů. V lokalitě se navrhuje výstavba 
rodinných domů (RD) v celkovém počtu 3. Ve ejná infrastruktura je popsána dále. 
Plocha ve ejného prostranství v pot ebném rozsahu provází obslužnou místní 
komunikaci. Současně je vyčleněna samostatně plocha ve vlastnictví obce, která 
nebude využita pro výstavbu.  
  Lokalita je rozdělena na následující základní plochy: 



- plochy ve ejných prostranství sloužících pro výsadbu zeleně a realizaci komunikací a 
technické infrastruktury dle jednotlivých etap a navazující plochy  
- plochy stavebních parcel rodinných domů dle jednotlivých etap a navazující plochy  
  Návrh členění je z ejmý z grafické části územní studie - situace.  
  Do území zastavitelné plochy nezasahují žádná územní omezení a limity.   
 
3.  Podmínky pro vymezení a využití pozemk  
 
  Území bude využito v souladu s územním plánem Sta echovice v platném 
znění. Zástavba bude respektovat podmínky stavebního zákona 1Ř3/2006 v platném 
znění a prováděcí vyhlášku č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území. 
Pro lokalitu bude pro další projekční práce zpracován hydrogeologický posudek. Uliční 
čára p edstavuje hranici oddělující stavební pozemky a ve ejné prostranství vymezené 
pro obslužnou komunikaci, technickou infrastrukturu a zeleň. 
 
3.1. Regulace zástavby 
   
  1. Max. koeficient zastavění stavebních pozemků (podíl zastavěné plochy 
pozemními stavebními objekty a plochy stavebního pozemku) – 0,3. 

  2. Minimální podíl nezpevněných ploch stavebního pozemku – 40%. 
  3. Stavební čára objektů rodinných domků (RD) dle grafické části. V tomto 
odstupu nesmí být žádné stavby (ani bez pevného základu) vyjma uličního oplocení. 
  4. Typ  RD – jednopodlažní nebo dvoupodlažní s možností využití podkroví 
(podkroví ve znění ČSN 734301), samostatně stojící nebo dvojdomek.  
  5. Garáže – mohou být k RD p istaveny nebo vestavěny do 1.NP nebo 
mohou být samostatné za RD. Nebudou p edstupovat p ed hlavní objekt bydlení. 

   6. Tvar st ech – sedlová. Sklon st ešních rovin 30 – 430. H eben rovnoběžný 
s obslužnou komunikací. Krytina - taška nebo její imitace, p írodní krytina, šablony. 

  7. Nep ípustné jsou RD typu srubové stavby z masivních kmenů. 
  8. Povrchová úprava objektů – omítka, keramický, kamenný, d evěný obklad. 
   9. Uliční oplocení zčásti průhledné. Výška plotu uličního oplocení maximálně 

150 cm.  
 

3.2. Koncepce uspo ádání a prostupnost krajiny.  
  Koncepce uspo ádání krajiny v obci se ešením nemění. Minimální podíl 
nezpevněných ploch stavebních pozemků je 40%. Prostupnost krajiny není omezena 
díky dopravní návaznosti na stávající účelové komunikace. 
 
3.3. Charakter zástavby 
  Stavby RD budou proporcemi a tvarem domů, st ech, fasádami a použitými 
materiály navazovat na okolní urbanistickou strukturu a zástavbu obce. Stavby nesmí 
narušovat siluetu obce, ale budou s ní vytvá et vzájemný soulad. 
 
4.  Podmínky pro umístění a prostorové uspo ádání staveb dopravní a  
  technické infrastruktury 
 
4.1. Dopravní infrastruktura 
  Je navržena p ístupová jednopruhová obousměrná místní komunikace 
funkční t ídy D1, tedy komunikace se smíšeným provozem. (tzn. auta + chodci v 
jednom prostoru). Základní ší ka pro jednopruhovou je 3,5 m (ve studii je 4 m) Pro 
míjení dvou osobních aut je t eba alespoň 4,5m. Rozší ení p ed domky 5,5 m umožní 
parkování p i jedné straně a průjezd i nákladního vozidla. Na konci komunikace je 



navrženo obratiště sloužící otáčení vozidel obsluhy území. 
  P íjezdová komunikace od silnice III. t ídy z obce je rovněž témě  v celé své 
délce jednopruhová obousměrná. Ší ka parcely pro tuto komunikaci je 4,5-5 m, 
protože odstup kraje komunikace od oplocení nebo jiné p ekážky musí být alespoň 0,5 
m, pro dvoupruhovou vozovku to není dostačující. Bude tedy nutné celou komunikaci 
opat it výhybnami, tedy rozší enými úseky délky 12 m se ší kou zpevnění alespoň 5,5 
m, samoz ejmě s pot ebnými odstupy od pevných p ekážek. Výhybny by měly být 
situovány ve vzdálenosti maximálně 200 m od sebe, ale p edevším tak, aby z nich 
bylo vidět na celý jednopruhový úsek na obě strany.  
  Krajní možností je jednosměrná vozovka, ale to by znamenalo velké 
prodloužení tras a další nové komunikace, aby oblast byla průjezdná. 
  Srážkové vody budou odvedeny na vsakování do průlehů podél vozovky 
poměry. 
 
4.2. Zásobování vodou 
  Obec má vybudovaný ve ejný vodovod, provozovatelem vodovodu je 
společnost Moravská vodárenská a.s. Prostějov, vlastníkem je obec Sta echovice. Do 
lokality je v současnosti p iveden vodovod DN 50, který je na konci stávající zástavby 
podél komunikace na parcele č. 5řŘ zredukován na PE 32.  
  Stávající úsek vodovodu DN 32 bude rekonstruován v celém rozsahu na 
dimenzi DN 50, stávající vodovodní p ípojky napojené na potrubí DN 32 budou 
p epojeny na rekonstruovaný vodovodní ad DN 50, který bude dále veden po parcele 
č. 5řŘ, v k ižovatce parcel 5řŘ a 601 se trasa nového vodovodu lomí a pokračuje 
v parcele č.601 na konec zástavby. Nový vodovod bude mít pouze funkci zásobní 
nikoliv požární. RD budou napojeny samostatnými vodovodními p ípojkami.  
 
4.3. Splašková kanalizace  

  V obci Sta echovice je v současnosti vybudována splašková kanalizace, 
splaškové vody jsou likvidovány společně s odpadními vodami ze Služína na ČOV 
v Kostelci na Hané. 
  Splašková kanalizace je v současnosti p ivedena v místní komunikaci p ed 
parcelu č. 375/1 a je ukončena šachtou. Výškové poměry v lokalitě umožňují 
prodloužení stávající splaškové gravitační kanalizace pouze do k ižovatky parcel č. 
598 a 601.  
  Kanalizace pro novou výstavbu je navržena tlaková. Splaškové vody 
z jednotlivých nemovitostí budou akumulovány v domovních čerpacích jímkách a 
odtud čerpány do nové tlakové kanalizace vedené v parcele č. 601. Nová tlaková 
kanalizace bude ukončena napojením do koncové šachty prodloužené splaškové 
kanalizace na parcele č. 5řŘ. 
 
4.4. Dešťová kanalizace 
  Dešťové vody ze st ech a zpevněných ploch RD budou likvidovány podle 
výsledků hydrogeologického průzkumu, up ednostněn je zásak do vod podzemních s 
využitím možnosti akumulace dešťových vod v nádržích pro zálivku zeleně,  p ípadně 
použití jako vody užitkové. Vody z navržené místní komunikace budou likvidovány do 
zásaku v průlezích – p íkopech navržených podél komunikace. 
 
4.5. Zásobování elektrickou energií 
  V lokalitě je navržena výstavba 3 rodinných domů. Pro celou plochu se 
p edpokládá provedení rozvodu plynu, v bilanci je však počítáno s možností, že by RD 
používaly pro vytápění alternativní zdroje energie, nap . tepelná čerpadla.  
  Energetická bilance: 



p íkon 3 RD s alternativním topením   PS = 18,0 kW 
  Pro stávající rodinné domy byl proveden nový kabelový rozvod kabelem 
NAYY4x150. Tento rozvod končí ve sk íni SS200, která je umístěná na hranici parcel 
376 a 377/1.  
  Stávající kabel NAYY 4x150mm2 má dostatečnou p enosovou kapacitu pro 
napojení t í nových odběrů. Ve stávající sk íni SS200 je volné místo pro napojení RD 
na parcele č.377/1.  
  Pro nové RD na parcele č.371/2 a na parcelách č. 37Ř + 37ř/1 bude 
postavena nová sk íň SS200 na rozhraní pozemků těchto RD. Sk íň se napojí novým 
kabelem NAYY 4x150mm2 ze sk íně SS200 na parc.č.376.  
 Kabel NN bude uložený ve výkopu hloubky Ř0 cm v pískovém loži a bude krytý 
výstražnou folií. Pod vjezdy do domů bude kabel chráněný uložením do plastových 
chrániček.  
 
4.6. Ve ejné osvětlení 
  Stávající VO podél p íjezdové komunikace do ešené lokality je provedeno 
svítidly LED na ocelových stožárech výšky 5m a kabelovým rozvodem. Stávající VO 
končí posledním stožárem, který je naproti RD č.p.64 stojícím na parcele č.Ř1/2. 
  Sestava stožáru pro osvětlení komunikace mezi RD:   
  Stožár ocelový bezpaticový, výška 5m, svítidlo pro osvětlení komunikace 
s asymetrickou vyza ovací charakteristikou LED, výkon svítidla 21-25W (bude 
up esněno výpočtem). 
  Nové rozvody VO budou ešeny jako kabelové kabelem nap . CYKY 4x10, 
napojení bude na stávající VO v obci od domu č.p.64. 
  Nové osvětlení bude ešeno i podél stávající komunikace. Celkem bude 
instalováno 6 nových stožárů VO. Kabel VO bude uložený ve výkopu hloubky Ř0 cm 
v pískovém loži a bude krytý výstražnou folií. Spolu s kabelem VO bude do výkopu 
uložen i zemnící vodič FeZn 30/4mm na který se p ipojí všechny nové stožáry VO.  
 
4.7. Zásobování plynem  
  Obec je v současnosti plynofikována. Rozvod zemního plynu je st edotlaký s 
provozním p etlakem 0,3 MPa zajištěný z STL výstupu DN 100 z regulační stanice RS 
1200/2/1-440 Sta echovice.  
  Návrhová lokalita pro bytovou zástavbu bude zásobena zemním plynem 
novým STL plynovodem napojeným na stávající STL plynovod, který je vedený po 
parcele č. 5řŘ a ukončený p ed parcelou č. 374/2. Nový plynovod bude veden 
v souběhu s navrženým vodovodním adem po parcele č. 5řŘ a 601 a ukončen na 
konci zástavby. Nárůst pot eby zemního plynu bude pokryt ze stávající RS plynu 
Sta echovice.  
  RD budou napojeny samostatnými plynovodními p ípojkami ukončenými 
HUP na hranicích parcel. Pro rodinné domy je uvažováno s nárůstem plynu 
v množství 2 m3/hod/1RD, 3 300 m3/rok/1RD. Pot eba zemního plynu pro 
podnikatelské aktivity je odvislá od druhu aktivit. 
 
4.8. Ve ejné komunikační sítě 
  V současné době není v lokalitě proveden rozvod SLP a IT.  Nové rozvody 
telekomunikací a IT budou ešeny s vybraným poskytovatelem IT a telekomunikačních 
služeb nejd íve ve fázi projektu pro územní rozhodnutí. 
 
4.9. Nakládání s odpady 
  Likvidace odpadů v obci Sta echovice je zajišťována v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou o odpadech. Stávající koncepce nakládání s odpady bude 



zachována. Pro likvidaci odpadů bude využíváno stávající stanoviště pro odpadové 
nádoby. 
 
5.  Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 
 
5.1. Ochrana kulturních hodnot 
  V ešeném území se nenachází stávající hodnotné kulturní objekty 
 
5.2. Ochrana ovzduší 
  Není p edmětem ešení územní studie. P i užívání lokality se nep edpokládá 
zvýšené znečištění ovzduší. 
 
5.3. Ochrana proti hluku 
  V zastavěném území je nutné p i umisťování objektů bydlení respektovat 
požadavky, týkající se chráněného venkovního prostoru, chráněného vnit ního 
prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru staveb charakterizovaných § 30 
odst. 3 zák. č. 25Ř/2000 Sb., o ochraně ve ejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků a prováděcího právního 
p edpisu Na ízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví p ed nep íznivými účinky 
hluku a vibrací. 
 
5.4. Ochrana zemědělského půdního fondu 
  Návrh záborů zemědělského půdního fondu byl p edmětem ešení územního 
plánu. 
 
5.5. Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa 
  ešení územní studie nezasahuje pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
6.  Podmínky pro vytvá ení p íznivého životního prost edí 
 
6.1. Ochrana p írody, ochrana a tvorba krajiny, systém ekologické stability  

  P i ešení zástavby v územní studii nedojde k dotčení zájmů ochrany p írody a 
krajiny. ešené území se nenachází v p írodním parku, ani v žádném jiném 
chráněném území a ani se zde nenacházejí žádné chráněné druhy ani porosty. 
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