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1. ZADÁNÍ STUDIE  

1.1 DŮVOD A CÍL   

Důvodem pořízení ÚS je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující 

úpravu tohoto území. 

Hlavním cílem ÚS je prověřit možnosti využití návrhových ploch v souladu s požadavky ÚP 

Nezamyslice a upřesněnými potřebami zadavatele ÚS. Řešit urbanistickou koncepci s uspořádáním 

jednotlivých funkčních složek zastavitelných ploch s řešením prostorového uspořádání s koncepcí 

veřejné infrastruktury. 

ÚS je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle ust. § 30 

stavebního zákona. 

1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY  

Pro zpracování územní studie bylo použito těchto podkladů:  

- Zadání územní studie   

- Územní plán Nezamyslice v PDF 

- ortofotomapa řešeného území  

- katastrální mapa řešeného území  

- rozbor stávající stavu lokality, limity území, existence inženýrských sítí, místní šetření  

 

2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PLOCHY  

Územní studie řeší plochu: SO/1 plocha smíšená obytná. Dle ÚP je řešená plocha tvořena větší částí 

pozemku č. 2228 určeného k zastavění. Ostatní plocha pozemku je ponechána jako zemědělsky 

obdělávaná půda. 

Řešená lokalita se nachází při západní hranici současně zastavěného území městyse.  Z východní a 

jižní strany území obklopují soukromé zahrady s rodinnými domy. Ze severní strany území odděluje 

polní asfaltová komunikace a západním směrem leží zemědělsky obdělávaná půda. Celková výměra 

pozemku činí 21800 m2. Hranice řešené plochy je vymezena ve výkresové části. 

 

Pozemky lokality SO/1: 

p.č. 2228 na LV č. 1, ve vlastnictví viz tabulka 

Městys Nezamyslice  Tjabinova 111, 798 26 Nezamyslice Orná půda 

 

Navržené trasy komunikací a inženýrských sítí jsou vedeny po těchto parcelách: 

p.č. 2209, 983, 2253, 2221 na LV č. 1, ve vlastnictví viz tabulka 

Městys Nezamyslice  Tjabinova 111, 798 26 Nezamyslice Ostatní plocha 

 

 

p.č. 1146/2, 1026/2, 1147/2 na LV č. 1, ve vlastnictví viz tabulka 

Městys Nezamyslice Tjabinova 111, 798 26 Nezamyslice Zahrada 
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2.1 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

Řešeným územím je nezastavěná plocha o rozloze 1,68 ha, využívaná jako orná půda. Uvnitř 

řešeného území se zpevněné komunikace nenacházejí.  

Lokalita je dobře dopravně dostupná po asfaltové komunikaci při severním okraji lokality, která je 

napojena na dopravní systém městyse.  

Území je rovinaté, v nadmořské výšce okolo 210 m n.m. Území je přitažlivé zejména z důvodu toho, 

že navazuje na obytné území, které bylo v minulosti podobně využito a je zde blízko ke sportovnímu 

areálu městyse.  

2.2 STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ LOKALITY  

Řešené území je nezastavěno, pozemky jsou využívány zemědělsky.  

2.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE  

Územní studie má za základní cíl zpřístupnění území pro stavbu rodinných domů, stanovení 

regulativů pro stavbu rodinných domů a současně vytvoření předpokladů pro realizaci kvalitního 

veřejného prostoru.  

Návrh si klade za cíl vhodně doplnit stávající zástavbu městyse.  

Páteřní komunikace svým umístěním a tvarem navazuje na stávající komunikaci a vytváří i základní 

skelet pro vedení plynovodu, vodovodu, splaškové (dešťové) kanalizace a podzemního vedení NN.  

Komunikace jsou lemovány rozvolněnou zástavbou rodinných domů.  Pozemky jsou určeny pro 

zástavbu samostatně stojícími rodinnými domy.  

Přístup pro pěší bude po navržené komunikaci, kolem nichž budou procházet také zelené pásy, 

které zároveň tvoří veřejné prostranství. Plochy nových veřejných prostranství pro zeleň jsou navrženy 

v rozsahu požadovaném vyhláškou a jsou situovány vždy v návaznosti na plochy veřejných prostranství 

pro komunikace.  

Velikost parcel a jejich členění podporuje možné zastavění rodinnými domy s nízkoenergetickým 

standardem, kdy je možné uplatnit použití tepelných čerpadel země – vzduch, slunečních tepelných 

kolektorů, biologických čistíren odpadních vod a podobných technologií podporujících, jak 

soběstačnost a částečnou nezávislost obyvatel, tak především šetrnost k životnímu prostředí a krajině.  

Plochy pro umístění objektů místní občanské vybavenosti v lokalitě navrženy nejsou.  

Navržené regulativy se snaží o vytvoření smysluplného prostorového řešení, o ulicový charakter 

budoucí zástavby.  
 

Navrhované kapacity:  

- Rozloha řešeného území cca 16 850 m²  

- Plocha pro stavební parcely 14 430 m2 – (velikost pozemků cca 550 až 1250 m²)  

- Počet rodinných domů max. 17  

- Počet obyvatel 60 (počítány 3,5 osoby na 1 RD)  

- Plocha určená k zastavění (max. 40%) 5772 m² z plochy stavebních parcel 

- Plocha veřejného prostranství (není součástí komunikací) 1020 m²  
 
 

3. PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ  

Část pozemku č. 2228 bude využita v souladu s územním plánem Nezamyslice.  
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Nadzemní vedení vysokého napětí procházející přes řešené území bude přeloženo v rámci 

územního řízení.  

Území z malé části pří jižním okraji překračuje hranici archeologického naleziště. Další omezující 

přírodní nebo technické limity využití území nejsou.  

Nově je navrženo celkem 17 samostatně stojících rodinných domů. 

3.1 FORMA ZASTAVĚNÍ A JEJÍ REGULACE 

Určuje typy zástavby a vymezuje hranice zastavění.  
Forma zastavění - regulativy:  
a) V celé lokalitě je stanovena forma zastavění samostatně stojícími rodinnými domy, tj. na 

každém pozemku bude stát jeden rodinný dům. Domy budou mít max. dvě nadzemní podlaží, 
tj. 1.np + podkroví a nebudou podsklepené. Výška domu max. 8,5m nad výškovou úrovní 

±0,000, která bude umístěna max. 1 m nad úrovní původního terénu vztaženo k stavební čáře. 
Doporučuje se vytvářet intimní venkovní prostory (poloatria, atria).  

b) Pozemky se nebudou scelovat. 

c) Stavební čára bude umístěna 6 m od hranice pozemku, která sousedí s veřejným prostorem s 

obslužnou komunikací, a kde je zároveň umístěn vstup a vjezd na pozemek rodinného domu,  

d) Maximální zastavěná plocha stavebních pozemků bude max. 40%. 

e) Garáže budou umístěny průčelím (vjezdem) stejně jako hlavní stavby min. 6 m od hranice 

pozemku, která sousedí s veřejným prostorem s obslužnou komunikací, a kde je zároveň 

umístěn vstup a vjezd na pozemek rodinného domu. 

f) Domy budou mít sedlovou střechu s hřebenem rovnoběžným s komunikací, sklon střechy 30°-

42°, je vhodné používat klasickou pálenou tašku červené barvy. 

g) Předzahrádky nebudou oploceny. 

h) Vhodné barvy omítek rodinných domů jsou především světlé nebo zemité odstíny.  

3.2 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  

Základní koncepce uspořádání krajiny obsažená v ÚP Nezamyslice se nemění.  

Je nutné zajistit, aby výstavba v této ploše nesnížila estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu.  

Koncepci uspořádání krajiny determinuje na jedné straně plánovaný urbánní rozvoj, zde 

představovaný uvažovaným rozvojem zejména obytných ploch, na straně druhé se uplatňují požadavky 

na ochranu a tvorbu krajiny.  

Zastavěná plocha bude max. 40% z plochy stavebních pozemků. Ostatní plocha bude ponechána 

zeleni. Veřejnou zeleň budou tvořit zelené pásy kolem komunikace.  

3.3 PROSTUPNOST KRAJINY  

Územní studie respektuje stávající místní a účelové komunikace v krajině a komunikace navržené 

územním plánem. Komunikace je i pěším koridorem, která zajišťuje veřejnou prostupnost územím.  

Pro chodce a cyklisty může sloužit i stezka š. 3 m vycházející z kruhového objezdu, procházející podél 

západní hranice zastaveného území městyse směrem k jihu, kde je napojena na stezku vedoucí k místní 

části Těšice.      
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3.4 PROSTOROVÉ REGULACE, OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ, KRAJINNÉHO RÁZU DLE 
ÚZEMNÍHO PLÁNU  

SO plochy smíšené obytné 

Plochy smíšené obytné zahrnují pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou 
rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury. 

 

Přípustné využití 

Stavby a plochy pro bydlení, rodinnou rekreaci, občanské vybavenosti, pozemky veřejných 

prostranství, související dopravní a technické infrastruktury.  

Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým 

provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují 

kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým 

charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území. 

 

Podmínečně přípustné využití 

Řadové garáže. 

 

Prostorové uspořádání 

Max. výška zástavby u navrhovaných RD - 2 nadzemní podlaží.   

U dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stávajícím objektům. 

3.5 CHARAKTER STAVEB  

Stavby musí proporcemi a tvarem domů, střech, oken a dveří, fasádami a použitými materiály 

navazovat na historickou urbanistickou strukturu a zástavbu městyse. Stavby nesmí narušovat siluetu 

městyse, ale musí s ní vytvářet vzájemný soulad.  

 
 

4. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB DOPRAVNÍ  

    A TECH. INFRASTRUKTURY  

4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  

Hlavní páteřní kostru tvoří místní obousměrná komunikace proměnné šířky 3,5 a 5,5 m ukončená 

na konci kruhovým obratištěm. Komunikace bude napojena při severním okraji řešeného území na 

místní účelovou komunikace šířky 3,65 – 4 m, která se rozšířením na 5,5 m změní na obousměrnou 

místní komunikaci s rychlostí 30 km/h. Taktéž nová komunikace s obětištěm bude vedena jako obytná 

zóna s rychlostí 30 km/h. Jednotlivé rodinné domy budou připojeny na vozovku obytné zóny sjezdy 

šířky 3,5 m. Nové vozovky budou s živičným povrchem a vjezdy vydlážděny z betonové dlažby. Obytná 

zóna je připojena na obousměrnou místní komunikaci zaústěnou do silnice III/43312 vedenou 

v průtahu Nezamyslicemi.  

Na začátku obytné zóny bude ve vozovce umístěn zpomalovací práh. Ke zpomalení bude přezpívat 

také proměnná šířka vozovky.  

Navržená stezka navazující na kruhový objezd je popsaná v bodu 4.3 Komunikace pro pěší cyklisty. 

4.2 DOPRAVA V KLIDU (ODSTAVNÁ STÁNÍ)  

K parkování vozidel vlastníků rodinných domů budou sloužit především garáže vestavěné a 

polozapuštěné v rodinných domech. Nedoporučuje se budovat samostatně stojící garáže. Dále je 
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parkovaní umožněno na pozemcích rodinných domů na vjezdu před garáží, v některých případech 

může být i vedle garáže. Je třeba důsledně podmiňovat výstavbu rodinných domů současnou stavbou 

i garáže, případně alespoň přístřešků pro automobil. U každého RD bude na vlastním pozemku 

realizováno minimálně 1 odstavné stání. Na veřejném prostranství je navrženo celkem 10 parkovacích 

stání pro osobní auta. V obvodu obytné zóny bude tedy po realizaci 17RD k dispozici minimálně 27 

odstavných a parkovacích stání. 

Celkový potřebný počet stání ve smyslu požadavku ČSN 73 6110 činí 24 stání. Navrženo je 27 stání 

pro osobní auta skupiny 02 => vyhovuje požadavku ČSN 736110. Podél komunikace je navrženo 10 

veřejných parkovacích míst. 

 

V obytné zóně je navržena plocha pro kontejnery 7,5m x 2,0m. 

4.3 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ A CYKLISTY 

Nová navržená ulice ukončená kruhovým objezdem je navržena jako obytná zóna s rychlostí vozidel 

max. 30 km/h. Komunikace pro auta bude sloužit zároveň i pro chodce. Na kruhový objezd naváže nová 

stezka pro chodce a cyklisty š. 3 m, která propojí obytnou zónu se stávající stezkou vedoucí k místní 

části Těšice. Stezka vyhoví intenzitě do 150 cyklistů a 150 až 300 chodců v obou směrech za hodinu. 

Pod stezkou budou uloženy některé inženýrské sítě. Napojení na komunikaci bude bezbariérové, 

barevně a prostorově odlišené od komunikace, navržené dle požadavků pro hendikepované osoby.  

4.4 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  

Stávající technické vybavení v obci Nezamyslice ovlivňuje urbanistickou koncepci navržené lokality 

a současně i novou technickou infrastrukturu. Jedná se o systém zásobování vodou, odkanalizování, 

likvidaci dešťových vod, zásobování elektrickou energií, plynem, přenosu informací (elektronických 

komunikací). 

4.5 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  

Lokalita bude zásobena vodou novým vodovodním řadem napojeným na stávající vodovod dimenze 

DN80 na parc. č. 983. Napojení proběhne vložením T-kusu do stávajícího vodovodu z plastu a dimenze 

DN80. Trasa povede pod novou cyklostezkou a novou obytnou zónou po obou stranách zástavby. 

Vodovod bude zaokruhován. Po trase budou osazeny dva nadzemní hydranty DN80. Pro změny směru 

potrubí budou použity elektrotvarovky příslušné dimenze a tvaru.  

Přípojky vody budou napojené navrtávacím pasem s uzávěrem a zemní soupravou vyvedenou na 

povrch a osazeným přípojkovým litinovým poklopkem. Přípojky budou ukončené ve vodoměrné šachtě 

na pozemku stavebníka ve vzdálenosti 1 m od rozhraní parcel. 

Nový vodovod bude sloužit pro potřebu zásobení obyvatel pitnou vodou a zároveň bude plnit funkci 

požárního zabezpečení.  

 

Data pro výpočet:  

Počet napojených RD: 17 

Počet napojených obyvatel: 60 

Potřeba vody: 100 l/os/den  

Výpočet průměrné denní potřeby vody:  

Qp, ob = 60 x 100 = 6000 l/d = 6 m3/d = 0,069 l/s  
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4.6 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE  

Vlivem terénního prostorového uspořádání se budou muset splašky přečerpávat do stávajícího 

řadu. Nová splašková kanalizace je navržena jako oddílná, ve dvou větvích, dimenze DN 250, umístěná 

pod navrženou komunikací.  První větev je umístěna v trase přímého úseku komunikace a druhá menší 

větev je pod kruhovým objezdem. Kanalizace bude spádována směrem k čerpací stanici, která bude 

umístěna ve středu kruhového objezdu. Odtud budou splašky čerpány výtlačným potrubím DN 50 do 

průběžné šachty stávajícího řadu. 

Po trase kanalizace budou osazeny odbočky 250/150-45° pro připojení přípojek k nemovitostem a 

několik betonových revizní šachet s poklopem.  Přípojky splaškové kanalizace budou dimenze DN150, 

navržené jako přímé a kolmé na hlavní řad. Uložení bude stejné, jako hlavní řad kanalizace. Potrubí 

přípojky bude ukončené v plastové revizní šachtě na soukromé parcele, 0,5 m od rozhraní soukromé a 

veřejné parcely.   

 

Data pro výpočet:  

Počet napojených RD: 17  

Počet napojených obyvatel: 60 

Potřeba vody: 100 l/os/den  

Výpočet průměrného denního množství OV:  

Qdmax, o = 60 x 100 = 6000 l/d = 6 m3/d = 0,069 l/s  

4.7 DEŠŤOVÁ KANALIZACE  

Pro danou lokalitu byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, zpracovaný Ing. Štěpánem 

Farkašem, jehož podrobné výsledky jsou součástí dokumentace IG vrtaných sond. Průzkumné práce 

byly dány provedením 2 průzkumných sond. Vzhledem k účelu průzkumných prací a znalostem o 

lokalitě zde byly pro založení objektu realizovány dvě vrtané sondy V1 a V2 do 5 m od povrchu terénu. 

K likvidaci dešťových vod, které dopadnou na novou komunikaci, jsou navrženy 3ks vsakovacích 

objektů sestavených např. ze vsakovacích tunelů ASIO Krecht, umístěných na štěrkovém polštáři. Před 

a za vsakovacím tunelem bude umístěna betonová revizní rozvodná šachta. Do rozvodných šachet 

bude svedena voda z uličních vpustí.  

Vsakovací objekty budou propojené na propustné podloží studnovými skružemi. Propustné podloží 

se nachází v hloubce cca 2,50 až 4,50m pod terénem. Tímto se zajistí prázdnění vsaků do 72hodin. 

Svrchní vrstvy jsou svým složením (jílovitá hlína) nevhodné pro vsakování. 

Likvidace dešťových vod ze střech RD a jejich zpevněných ploch bude řešena taktéž do vsaků na 

vlastních pozemcích v rámci projekční přípravy každého rodinného domu.  

4.8 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ  

Nová rozvodná energetická vedení NN jsou uvažována v kabelovém zemním provedení, v souladu 

s § 24 odst. (1) vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, podle kterého se 

rozvodné energetické a telekomunikační vedení v zastavěných částech obcí umísťují pod zem. Kabel 

bude umístěn poblíž uliční čáry stavebních parcel v souběhu s kabelem veřejného osvětlení. V lokalitě 

je 18 odběrných míst včetně čerpací stanice splaškových vod. Přípojný bod a trasy vedení jsou 

v kompetenci společnosti E.ON.  

Napojení rozšíření veřejného osvětlení bude provedeno z podpěrného bodu na příjezdu k nově 

budované lokalitě, a to kabelosvodem z tohoto PB. Nové veřejné osvětlení bude instalováno na 

stožárech, napájených kabelem v zemi, v souběhu s ostatními energetickými sítěmi. Počet svítidel a 

výška stožárů je dána výpočtem umělého osvětlení. 
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4.9 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM  

Napojení je navrženo na stávající hlavní řad STL PE 63 na parc. č. 983, které bude provedeno pomocí 

vložení nového T-kusu do hlavního řadu. Plynovod, myšlený jako STL, povede dále pod navrženou 

stezkou pro chodce a cyklisty ke kruhovému objedu, kde se rozdělí a povede ve dvou větvích po obou 

stranách komunikace.  

Pro předmětnou lokalitu se uvažuje se 17 přípojkami pro RD. Přípojky plynu budou na hranicích 

parcel ukončeny v domcích se skříněmi pro umístění HUP a RTP a PS. Přípojky budou na hlavní řad 

napojené navrtávacím navařovacím pasem. 

Nová výstavba plynovodu musí respektovat ochranná pásma ostatních sítí. Trasy nových plynovodů 

jsou navrženy v grafické části. 

 

Roční potřeba plynu: 17 RD x 3000 m3/rok = 5 100 m3/rok  

Hodinová spotřeba plynu: 17 RD x 1,5 m3/hod = 25,5 m3/hod  

4.10 VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ  

V rámci výstavby inženýrských sítí v dané lokalitě se předpokládá položení veřejných komunikačních 

a datových sítí do země.  

4.11 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  

Likvidace odpadů v městysu Nezamyslice je zajišťována v souladu s obecně závaznou vyhláškou o 

odpadech. Stávající koncepce nakládání s odpady bude zachována i v dalším období. 

Uprostřed navržené ulice je vymezené místo pro umístění kontejnerů na tříděný odpad.  

 

 

5. PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ  

5.1 OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT  

V řešeném území se nenachází žádné kulturní památky ani hodnotné objekty. 

5.2 OCHRANA OVZDUŠÍ  

Není předmětem územní studie.  

5.3 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA  

V územním plánu městyse je vymezeno záplavové území řeky Haná včetně aktivní zóny.  

Pro návrh vytvoření podmínek ochrany proti povodním byla zpracována studie protipovodňových 

opatření Nezamyslice – západ. 

5.4 OCHRANA PROTI HLUKU  

V zastavěném území je nutné při umisťování objektů bydlení respektovat požadavky, týkající se 

chráněného venkovního prostoru, chráněného vnitřního prostoru staveb a chráněného venkovního 

prostoru staveb charakterizovaných § 30 odst. 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků a prováděcího právního 

předpisu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Nepředpokládá se negativní působení hluku ze silniční dopravy.  
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5.5 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU  

Zábor ZPF byl vyhodnocen v územně plánovací dokumentaci. Vyhodnocení není v rámci územní 

studie požadováno.  

5.6 OCHRANA POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA  

Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa není třeba.  

5.7 PŘÍRODNÍ LÉČIVÝ ZDROJ, ZDROJ PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODY VČETNĚ OCHRANNÝCH 
PÁSEM  

V řešeném území se nenachází.  

 

6. PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

6.1 OCHRANA PŘÍRODY, OCHRANA A TVORBA KRAJINY, SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY  

Při řešení zástavby v územní studii nedojde k dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny. Řešené území 

se nenachází v přírodním parku, ani v žádném jiném chráněném území a ani se zde nenacházejí žádné 

chráněné druhy ani porosty.  
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