
ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY Z3 ÚZEMNÍHO PLÁNU  
DĚTKOVICE 

 

Textová část 
 

 Územní studie upřesňuje řešení lokality Z3 územního plánu.  
 Předmětná lokalita je umístěna v k.ú. Dětkovice v západní části v návaznosti na 
zastavěné území. V lokalitě Z3 se předpokládá výstavba rodinných domů v odhadovaném 
počtu max. 20. Lokalita je v územním plánu navržená jako plocha zastavitelná mimo 
zastavěné území. 
 

A. Členění lokality 
 

Lokalita je rozdělena na následující základní plochy: 
 - plochy veřejných prostranství (PV) sloužících pro výsadbu zeleně a realizaci  
   komunikací a technické infrastruktury  
 

 Pro tyto plochy jsou v ÚP Dětkovice stanoveny následující podmínky využití: 
 
 
PV      PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
 
   
HLAVNÍ VYUŽITÍ  
Plochy veřejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů 
veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a 
občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Plochy s výraznou 
prostorotvornou a komunikační funkcí, slouží obecnému užívání. 
 
Přípustné využití       uliční, návesní prostory, náměstí 

      místní komunikace, chodníky, obslužné komunikace a vjezdy, parkoviště     
cyklostezky 
související dopravní a technická infrastruktura a zařízení pro přímou obsluhu 
území (zastávky a čekárny hromadné dopravy, odpočinkové plochy, orientační 
systém) 
sídelní zeleň veřejně přístupná (parky, uliční zeleň, předzahrádky, doprovodná 
zeleň)  
stavby související s hlavním využitím a jejím provozem a technické zázemí 
sochy, památníky, mobiliář, plochy pro kontejnery   
veřejná dopravní a technická infrastruktura liniová i bodová (např. šachty)  
vodní plochy a toky 

Podmíněně 
přípustné využití 

stavby občanského vybavení, dětská hřiště, maloplošná otevřená sportovní 
zařízení 

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

plochy statické dopravy, parkoviště  
Podmínka využití:  jako doplňkové funkce     

Nepřípustné 
využití 

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

Prostorové 
uspořádání 

stavby budou respektovat měřítko prostoru  

 

 - plochy smíšené obytné – venkovské (SV) - plochy stavebních parcel rodinných 
domů  
 
 



Pro tyto plochy jsou v ÚP Dětkovice stanoveny následující podmínky využití: 
 

 
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 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      

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 – dle kapitoly C.2. 
max. koeficient zastavění ve stabilizovaných plochách – k – 0,4 

Specifické 
podmínky 

zastavitelné plochy - viz kapitola C.2. 

 
 

 Návrh členění ploch je zřejmý z grafické části územní studie - situace.  
 Koeficient zastavění – max. 0,3. 
 

B. Limity v území 
Do území lokality nezasahuje žádná územní limita. 
 

C. Návrh 
V lokalitě tak, jak je vymezena v územní studii se předpokládá v plochách 
stavebních parcel celkem max. 20 stavebních pozemků. Parcelace se nachází na 
pozemcích soukromých vlastníků i na pozemcích ve vlastnictví obce Dětkovice. 
Veřejná infrastruktura je popsána dále. Větší souvislá plocha veřejného prostranství 
v jižní části lokality jsou navrženy pro zeleň a menší sportoviště. 
 

D. Posouzení podílu velikosti plochy veřejných prostranství. 
 Požadavek dle vyhl.č. 501/2006 Sb.,§7,odst.(2) – na každé 2ha zastavitelné plochy 
smíšené obytné – min. 1000m2 veřejného prostranství. 
 V rozsahu vymezení řešeného území je navrženo 2,2295ha zastavitelných ploch 
smíšených obytných a 4995m2 ploch veřejných prostranstvi.    

 

Dopravní řešení 
  
 Dopravní obsluhu území určeného pro bytovou výstavbu zajistí síť stávajících i 
navržených místních obslužných komunikací připojených na stávající místní komunikace. 
Pro dopravní obsluhu je využito stávajících místních komunikací na severním a západním 
okraji lokality. Zcela nově navržené místní komunikace se nacházejí na východním okraji a 
v jižní části jako propojení západní a východní okrajové místní komunikace. 
 Zpevněné plochy řešeného uličního prostoru jsou pojížděné. V souběhu s východní 
obslužnou komunikací je navržen chodník pro pěší.  Hlavní nová přístupová komunikace 
na východním okraji je řešena jako dvoupruhová celkové š. 6,0m s šířkou uličního prostoru 
10m. Souběžný chodník je široký 1,2m. Spojovací komunikace je šířky 5,0m s šíři uličního 
prostoru 8m.  
 Odvodnění povrchů je zajištěno podélným a příčným sklonem do uličních vpustí, 
zaústěných do dešťové kanalizace.  
 Veškeré přechody  a jiné výškové  rozdíly v plochách  budou řešeny bezbariérově v 
souladu s vyhl.398/2009 Sb. včetně respektování podmínek pro pohyb nevidomých a 
slabozrakých. 
 Parkování a odstavení vozidel IAD je řešeno výhradně na plochách pozemků 
jednotlivých RD. Výpočet potřeby stání v souladu s ČSN 736110. Pohotovostní parkovací 
stání budou umístěna v uličním prostoru  a budou na místních komunikacích MK f.s. C 
tvořit „šikany“ pro regulaci rychlosti a zvýšení bezpečnosti provozu při zachování 
průjezdnosti pro případný průjezd vozidel HZS. 
  

Vodní hospodářství 
 



 V lokalitě označené se předpokládá výstavba max. 20 rodinných domů. 
Dokumentace řeší zásobení vodou, likvidaci odpadních vod splaškových a dešťových.  
 
 Kanalizace   
 
 Stav 
 Vybudovaná kanalizační soustava v obce Dětkovice slouží v současnosti jako 
jednotná kanalizace, odvádí jednak dešťové vody, současně jsou do obecní kanalizace 
zaústěny i přepady ze septiků rodinných domů. Jednotlivé stoky jsou různého stáří. 
Recipientem pro dešťovou kanalizaci je Dětkovský potok, který vzniká pod kanalizační 
výustí na východním okraji obce, potok je zaústěn do Dolního rybníka východně od obce. 
 V roce 2019 bylo započato s výstavbou splaškové kanalizace v obci dle projektové 
dokumentace společnosti Staving s.r.o. Stoky splaškové kanalizace jsou navrženy 
převážně jako gravitační. S ohledem na konfiguraci terénu budou některé místní části 
obce odkanalizovány tlakovými stokami, jednotlivé RD budou v těchto lokalitách vybaveny 
domovními čerpacími stanicemi splaškových vod. Nová splašková kanalizace bude 
ukončena na mechanicko-biologické čistírně odpadních vod, umístěné v blízkosti Dolního 
rybníku. Vyčištěné vody budou odváděny do stávajícího recipientu Hranečnice. Stávající 
kanalizace bude ponechána a bude využívána výhradně k odvádění dešťových vod.  
 
 Návrh 
 Splašková kanalizace  
 V návrhu kanalizace pro novou lokalitu je zohledněna jednak vyprojektovaná 
splašková kanalizace – označená v situaci jako stávající splašková kanalizace. Tato 
kanalizace prochází severním částí lokality ve směru západ – východ. Dále pak 
v komunikaci na západní hranici lokality je dle projektu navržena tlaková kanalizace, do 
které bude po dokončená výstavby tlakově odkanalizovaná jednak stávající zástavba 
podél komunikace a dále nemovitosti umístěné na západní straně návrhové lokality.  
 Nemovitosti na jižní a východní straně lokality budou odkanalizovány novými 
stokami splaškové gravitační kanalizace, která se napojí na vyprojektovanou stoku 
splaškové kanalizace vedenou na parcele č. 1328/1 v k. u. Dětkovice. 
 Dešťová kanalizace  
 Likvidace dešťových vod ze střech a zpevněných ploch novostaveb RD v lokalitě 
bude provedena na základě závěrů HGP posudku. Vzhledem ke skutečnosti, že v okolních 
lokalitách nebyly zjištěny vhodné podmínky pro zasakování dešťových vod, je v lokalitě 
navržena i nová dešťová kanalizace, vedená v souběhu s navrženou splaškovou 
kanalizací a napojenou na stávající dešťovou kanalizaci, která je taktéž vedena po parcele 
č. 1328/1.  
 Další stoka dešťové kanalizace je vedena středem lokality ve směru sever – jih, 
stoka se napojí na dešťovou kanalizaci v nové komunikaci procházející jižní částí lokality 
ve směru západ – jih. Tato stoka je navržena v místě stávající terénní sníženiny a umožní 
odvedení nezasáknutých dešťových vod z parcel RD  
 Na nové dešťové kanalizaci je těsně pod lokalitou v jihovýchodním rohu navržena 
dešťová zdrž, která umožní akumulaci nezasáknutých dešťových vod z návrhové lokality a 
její následné řízené vypouštění do stávající dešťové kanalizace ukončené výustí do 
vodoteče. Velikost nádrž bude upřesněna na základě výsledků HGP a stanoviska správce 
toku, do kterého je dešťová kanalizace vyústěna.  
 
 Vodovod 
 
 Stav 



 Obec Dětkovice má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku obce a je 
provozován společností Moravská vodárenská a.s. Prostějov.  
 Zdrojem vody jsou vrty umístěné jihovýchodně od obce Kelčice, odkud je voda 
čerpána do VDJ Kelčice, samostatný vodovodní řad je veden do VDJ Dětkovice 2 x 2500 
m3, max. hl. 287,50 m n.m, umístěný jižně od obce Dětkovice. Z tohoto vodojemu je voda 
gravitací distribuována jednak do rozvodné sítě v obci, samostatný vodovodní přivaděč 
z VDJ Dětkovice zásobuje obec Určice na severu a jižně se podílí na zásobení vodojemu 
nad obcí Otaslavice. 
 Distribuční vodovodní síť v obci Dětkovice je částečně zaokruhovaná s koncovými 
větvemi a je vybudována z PVC DN 80 – 150. 
 
 Návrh  
 Návrhová lokalita pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Fintrecht má 
v současnosti na západní straně vybudován stávající vodovod DN 80, který zásobuje 
stávající zástavbu RD, jež bezprostředně sousedí s návrhovou lokalitou. Stávající vodovod 
PVC DN 100 je veden i v komunikaci, která ohraničuje lokalitu ze severu, tento vodovodní 
řad je ukončen cca ve 2/3 délky severní hranice návrhové lokality. 
 Pro zbylou severní část návrhové lokality a pro parcely na východní a jižní straně 
jsou navrženy nové vodovodní řady DN 80 , které jsou napojeny na nejbližší stávající 
vodovodní řady v lokalitě. Vybudováním nových vodovodních řadů dojde k zokruhování 
místní vodovodní sítě a tím i ke zlepšení hydraulických poměrů v síti.  
 Nové vodovodní řady budou sloužit pro účely zásobení pitnou vodou i pro požární 
zabezpečení, které bude zajištěno osazením hydrantů ve vzdálenostech dle ČSN 73 0873 
Požární bezpečnost staveb.  
 
 

Energetika 
 
 Zásobování plynem  
  
 Stav 
 Obec Dětkovice je v současnosti plně plynofikována. Zemní plyn je dodáván STL 
propojovacím plynovodem z RS VTL/STL Vřesovice (výkon RS 2000 m3/hod). Odtud 
pokračuje propojovací STL plynovod - ocel DN 150 do Kelčic a přes obec Vranovice do 
Dětkovic.  
 Distribuční plynovody v obci Dětkovice byly vybudovány v roce 1995 jako ocelové 
řady v dimenzi DN 50 - 100. Pouze později budované větve STL plynovodů jsou 
vybudovány z materiálu PE.  
 Plynovodní síť v obci je převážně větevná, pouze ve středu obce je zokruhovaná.  
 V současnosti je veden stávající STL plynovod ocel DN 50 těsně podél západní 
hranice návrhové lokality a dále v komunikaci nad severní hranicí lokality.  
 Tyto plynovody umožńují zásobení zemním plynem nové zástavby na severní a 
západní straně lokality prostřednictvím STL přípojek.  
 
 Návrh 
 Zástavba RD na jižní  a východní straně návrhové lokality bude zásobena zemní 
plynem novými STL plynovody vedenými v navržených komunikacích. Nové plynovody se 
napojí na stávající plynovody, po dobudování nových plynovodů dojde k zokruhování 
místní plynovodní sítě, tím  dojde ke zrovnoměrnění průtoků v místní plynovodní síti.  
 Nové řady jsou navrženy z lPE. Nárust potřeby zemního plynu bude pokryt ze 
stávající RS Vřesovice.  
 Pro rodinné domy je uvažováno s nárůstem plynu v množství 2 m3/hod/1RD, 3 300 



m3/rok/1RD.  
 
 Elektrorozvody  
  
 Všeobecné údaje: 
 Studie řeší podmínky pro výstavbu RD v lokalitě Z3 dle schváleného ÚPn. Na této 
ploše je navržena výstavba max. 20 rodinných domů. 
 
 Energetická bilance: 
 příkon (předpoklad 20 RD)    PS = 70,0 kW 
 
 Popis řešení napájení: 
 Studie v části elektro řeší veškeré nezbytné sítě a úpravy stávajících sítí, které jsou 
potřební pro zajištění výstavby. 
 V blízkosti navrhované zástavby není žádna stávající trafostanice. Nejbližší 
trafostanice se nachází ve vzdálenosti cca 400 m od lokality Z3. S ohledem na vzdálenost 
od stávajícího zdroje a úbytky napětí v rozvodech NN je pro zajištění požadovaného 
příkonu navržena výstavba nové kioskové trafostanice 22/0,4 kV,  1x630 kVA a nový 
kabelový přívod VN 22 kV.  
 
 Trafostanice 22/0,4 kV, do 1x630 kVA 
 Trafostanice je navržena jako samostatně stojící objekt. Je provedena jako 
monolitická, polozapuštěná.  
 Trafostanice bude na straně VN napojena na nový kabelový přívod, který bude 
veden ze stávajícího nadzemního vedení (přívod pro DTS 300181). Na straně NN budou z 
trafostanice provedeny vývody pro novou výstavbu RD a dle potřeby bude provedeno 
propojení od stávající sítě NN.  
 
 Rozvody VN 22 kV 
 Popis návrhu : 
 Do trasy nadzemního vedení bude vložený nový stožár s kabelosvodem (konzola 
se svodiči přepětí a svislý úsekový odpojovač). Na kabelosvod bude vyveden kabel, který 
povede podél stávajících komunikací až do nové trafostanice.  
 Provádění výkopů : 
 Kabely budou ukládány do volného výkopu hloubky 1.200 mm (minimální krytí 
kabelů VN je 1.000 mm) do pískového lože. Pískové lože bude provedeno 10 cm pod a 10 
cm nad kabely a dále kabely budou kryty betonovou nebo plastovou deskou. Při křížení 
s komunikací nebo s jinými podzemními sítěmi budou kabely uloženy do plastových 
chrániček o minimálním Ø 160 mm. Hloubka uložení kabelů minimálně 1.000 mm. 
 
 Rozvody NN 0,4 kV 
 Z trafostanice budou pro napojení RD provedeny rozvody zemním kabelem 
AYKY/NAYY (konkrétní typy a průřez dle určení E.ON). Rozvody smyčkově propojí skříně 
SS100/SS200, které budou umístěny na hranici parcel RD. 
 Provádění výkopů : 
 Kabely budou uloženy ve výkopu hloubky 80 cm v pískovém loži a budou kryté 
výstražnou folií. Pod komunikacemi budou kabely chráněny uložením do plastových 
chrániček nebo žlabů. V souběhu s kabely VO mohou být kabely NN a VO kladeny do 
společného výkopu. 
 
 Veřejné osvětlení : 
 Sestava stožáru pro osvětlení komunikace mezi RD :  



- stožár ocelový bezpaticový, výška 5m, svítidlo pro osvětlení komunikace s asymetrickou 
vyzařovací charakteristikou LED (světelný tok cca 6000 lm). 
Typ rozvaděče VO :  hlavní rozvaděč VO s měřením  a se 4 – 5 vývody 
     Pro novou výstavbu budou provedeny rozvody VO u nových komunikací pro 
zástavbu RD. V místech navazujících na stávající zástavbu bude i VO navazovat na 
stávající rozvod VO v obci. 
 Veřejné osvětlení pro komunikace a chodníky u RD bude provedeno svítidly LED na 
parkových stožárech výšky 5 m. Rozvody VO budou kabely CYKY 4x10 mm2 a budou 
napojeny na nový hlavní rozvaděče VO, který bude umístěný u nové trafostanice. 
 Provádění výkopů : 
 Kabel bude uložen ve výkopu hloubky 80 cm v pískovém loži a bude krytý 
výstražnou folií. Pod komunikacemi bude kabel chráněn uložením do plastových chrániček 
nebo žlabů. V souběhu s kabely NN mohou být kabely NN a VO kladeny do společného 
výkopu. 
 

Telekomunikace 
 
 Pro řešený areál se předpokládá požadavek na zajištění hlasových a datových 
telekomunikačních služeb. Tento požadavek může být řešen napojením na veřejnou 
telekomunikační síť provozovanou některou firmou poskytující telekomunikační služby. 
Další možností je využití služeb operátorů mobilních telefonů. 
 O způsobu napojení rozhodně investor výstavby podle nabídek jednotlivých 
operátorů telekomunikačních služeb. 
      

Závazné regulativy RD 
 
1. Stavební čára objektů rodinných domků (dále RD) dle grafické části. V tomto 
odstupu nesmí být žádné stavby (ani bez pevného základu) vyjma uličního oplocení. 
2. Typ  RD – jednopodlažní nebo dvoupodlažní s možností využití podkroví (podkroví 
ve znění ČSN 734301), samostatně stojící nebo dvojdomek.  
3. Výškové osazení RD – podlaha 1.NP do 50 cm nad niveletou přilehlé místní 
komunikace. 
4. Garáže – mohou být k RD přistaveny nebo vestavěny do 1.NP nebo mohou být 
samostatné za RD. Nebudou předstupovat před hlavní objekt bydlení. 
5. Tvar střech – sedlová.. Sklon střešních rovin 30 – 430. Hřeben rovnoběžný 
s komunikací. Krytina - taška a její imitace, přírodní krytina, šablony 
6. Nepřípustné jsou RD typu srubové stavby z masivních trámů. 
7. Povrchová úprava objektů – omítka, keramický, kamenný, dřevěný obklad. 
8. Výška plotu uličního oplocení maximálně 150 cm.  
9. Pro lokalitu bude pro další projekční práce zpracován hydrogeologický posudek. 
 

Soulad se zadáním 
 

 Návrh územní studie je zpracován v souladu se zadáním.  
 

Vlastnické poměry pozemků 
 

 Pozemky v řešeném území jsou ve vlastnictví obce i soukromých osob. Vlastnické 
poměry pozemků – viz výkres č. 4. 
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