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A
A.1

TEXTOVÁ ČÁST
VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PLOCHY

Řešené území se nachází v rámci katastrálního území k.ú. Telč [765546] na jihovýchodním okraji města podél ulice
Dačické.
Řešená plocha je vymezena na následujících dotčených parcelách nebo jejich částech:
2300/2, 2373/3, 2328/106, 2337/3, 2337/4, 2373/2, 2365/3, 2344/3, 2321/3, 2328/29, 2252/7, 2325/3,
2328/63, 2328/62, 2336/2, 2333/7, 2291, 2316/3, 2317/2, 2254/1, 2329/2, 2321/1, 2310/4, 2310/3,
2328/30, 2373/7, 2329/4, 2329/5, 2325/1, 2328/31, 2310/1, 601/2, 2316/1, 2252/14, 2285/1, 2310/2,
2328/118, 2328/105, 2285/3, 2328/107, 2373/1, 2321/2, 2310/5, 2325/2, 2329/3, 2321/4, 2329/6, 2252/13,
2316/2, 2325/4, 2254/2, 2252/18, 2316/4, 2310/6, 2255/2, 2285/2, 2285/4, 2252/15, 7416/1, 2328/5 a
2285/5.
Pozn. uvedená čísla parcel odpovídají stavu katastru nemovitostí v době zpracování regulačního plánu.
Na řešené území v jihovýchodním cípu navazuje doporučené hranice řešeného území (p.p.č. 601/2) – celistvé
vymezení a regulace stavebního pozemku č. 28.
Řešené území je platném ÚP Telč (v právním stavu po změně č. 3) vymezeno jako zastavitelná plocha smíšená
obytná s označením 011/1 a 011/2, kde Zastupitelstvo města rozhodlo v samostatné působnosti o pořízení
regulačního plánu Dačická usnesením UZ 64-6/6/2019 ze dne 16. září 2019.
Řešené území se nachází na Starém Městě ve volném prostoru podél ulice Dačické. Je doplněním dlouhé proluky
v její jihozápadní uliční frontě. Celková výměra je 5,83ha.
Obrázek 1: Druh využití pozemků
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A.2

PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Cílem regulačního plánu je prostorová a provozní organizace nové obytné lokality - dořešení logické kompozice
pozemků určených pro výstavbu rodinných domů, řešení veřejných prostranství obsluhujících jednotlivé stavební
pozemky a návrh veřejné zeleně - plochy v severozápadním rohu u vstupu z ulice Polní. RP stanovuje prostorové
podmínky, urbanistické a architektonické požadavky na veřejné prostory i pro výstavbu RD.

A.2.1

PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ POZEMKŮ

Regulační plán vymezuje a navrhuje následující plochy a pozemky:
»
»
»

stavební bloky pozemků pro výstavbu rodinných domů,
nestavební bloky, zahrnující plochy vymezené v souladu s platným ÚP a v souladu s vyhláškou
501/2006 Sb. § 7 odst. 2 a § 22 odst. 2) a
veřejné uliční prostory.

Výše uvedené členění je patrné z grafické části regulačního plánu, zejména z B.I. Hlavního výkresu a D.I.
Koordinačního výkresu.
Souhrnný přehled funkčního využití řešeného území podle jednotlivých druhů zastoupených funkcí je uveden v
následující tabulce:
způsob využití

výměra (m2)

výměra (%)

stavební blok S.

47 146

80,5

nestavební bloky N.

1 366

2,3

veřejné uliční prostory

10 091

17,2

Tabulka 1: Přehled funkčního využití řešeného území

RP dále vymezuje plochy stavebních pozemků určených k výstavbě individuálních RD, které jsou shrnuty
v následující tabulce:
ozn.

výměra (m2)

ozn.

výměra (m2)

ozn.

výměra (m2)

1

667

18

969

33

920

2

871

19

984

34

936

3

830

20

778

35

987

4

933

21

668

36

1 443

5

1 034

22

816

37

804

6

786

23

1 042

38

1 052

7

1 131

24

1 088

39

1 233

8

883

25

1 278

40

821

9

875

26

1 247

41

804

10

925

27

1 982

42

1 146

11

924

28

1 982

43

1 329

12

922

29

704

44

765

13

972

30

829

45

725

14

910

31

1 133

46

720

15

949

32

1 437

47

833

16

1 013

17

1 566

Tabulka 2: Výčet pozemků určených k výstavbě RD

Stavební pozemky jsou nově vymezeny tak, aby jejich velikost odpovídala charakteru zástavby k řešené lokalitě
přiléhající řešenému území a předpokládanému standardu pro bydlení v rodinných domech, tj. o velikostech v
rozmezí od 667 do 1 982 m2.
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Na návrh parcelace pozemků navazuje návrh jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, proto je třeba
vymezení pozemků dle návrhu regulačního plánu považovat za finální a závazné.

A.2.2
»

VLIVY PODMIŇUJÍCÍ VYMEZENÍ POZEMKŮ

Ochranná a bezpečnostní pásma

Řešeným územím prochází ochranné pásmo podél dopravních staveb. Jedná se o OP silnice II. třídy II/406, ul.
Dačická, ve vzdálenosti 15m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pruhu.
»

Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění
funkce lesa (dočasné / trvalé)

V řešeného území se vyskytují pozemky, které podléhají ochraně ZPF a bude požádáno o jejich vynětí ze ZPF.
Úhrnem se jedná o zábor cca 5,63ha orné půdy v III. třídě ochrany ZPF. Zábor je odůvodněn skutečností, že jeho
rozsah je v souladu s nadřazenou ÚPD – ÚP Telč, kde je tato řešená plocha zastavitelná plocha smíšená obytná s
označením 011/1 a 011/2.
»

Určujícími prvky pro vymezení pozemků dle navržené parcelace jsou zejména:
– vymezení uličních prostor pomocí souřadnic bodů v průsečících jejich os (v souřadném
systému JTSK),
– šíře určující dimenze pozemků a veřejných prostranství,
– pro vyměření pozemků bude využita digitální forma grafických příloh.

Vymezení pozemků je patrné z výkresu grafické části regulačního plánu, zejména B.I. Hlavního výkresu a D.I.
Koordinačního výkresu.

A.2.3

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ POZEMKŮ, DRUH A ÚČEL UMÍSŤOVANÝCH
STAVEB

RP stanovuje následující podrobné podmínky pro využití jednotlivých pozemků – stavebních bloků, které jsou
vztaženy vždy k jednotlivému stavebnímu pozemku ve stavebním bloku. Jedná se o:
1 » stanovení minimálního koeficientu zeleně [KZ] v rámci pozemku stavby
Koeficient zeleně určuje minimální podíl započitatelných ploch zeleně (tzn. ploch schopných vsakování
dešťových vod) na pozemku. Započítává se výhradně zeleň na rostlém terénu v plochách nad 1m2, zápočty
jiných forem zeleně (např. zatravňovací dlaždice, popínané fasády, zeleň na střechách a pergolách) se neberou
v úvahu.
2 » stanovení maximálního koeficientu zastavění pozemku
Koeficient zastavění pozemku určuje maximální možný podíl zastavěné plochy pozemku (ve smyslu § 2 odst. 7
stavebního zákona), bez zpevněných ploch. Důvodem vyčlenění zpevněných ploch z KZP je jejich odlišný
charakter z hlediska stanovení prostorové regulace.
KZP a KZ jsou stanoveny pro každý jednotlivý pozemek s ohledem na jeho velikost.
Pro pozemek o velikosti v rozmezí 600 – 900 m2

platí

KZP 0,3

a

KZ 0,55.

Pro pozemek o velikosti v rozmezí 901 – 1 100 m2

platí

KZP 0,25

a

KZ 0,55.

Pro pozemek o velikosti v rozmezí 1 101 – 2 000 m2

platí

KZP 0,20

a

KZ 0,65.

Obrázek 3: Koeficienty
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A.2.3.1

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ POZEMKŮ – STAVEBNÍ A NESTAVEBNÍ BLOKY

Stavební a nestavební blok je vždy ucelená část území, tvořená souborem pozemků, jedním pozemkem nebo jeho
částí, zpravidla ohraničená uličním prostranstvím a vymezená uliční čárou. Stavební bloky jsou určeny k zastavění
stavbami, nestavební k nestavebním účelům (jako součást veřejných prostorů, ploch městské veřejné a pobytové
zeleně).
Stavební bloky
Identifikace stavebních bloků
Stavební bloky jsou označeny identifikačním číslem "označení stavebního bloku" ve formátu S.a, kde číslice na
pozici "a" označuje samotný blok.
Nestavební bloky
Nestavební bloky zahrnují plochy parkově upravené zeleně s pobytovým a odpočinkovým charakterem zařízené
odpovídajícími prvky veřejného prostoru a mobiliářem. Jsou preferovány povrchy umožňující přímé vsakování
dešťových vod.
Identifikace nestavebních bloků
Nestavební bloky jsou označeny identifikačním číslem "označení nestavebního bloku" ve formátu N.a, kde číslice
na pozici "a" označuje samotný blok.
A.2.3.2

DRUH A ÚČEL UMÍSŤOVANÝCH STAVEB

Celá řešené území je v ÚP Telč definováno jako zastavitelná plocha smíšená obytná. RP toto využití s ohledem na
charakter lokality zpřesňuje a vymezuje následující plochy s rozdílným způsobem využití:
B

bydlení

hlavní využití
Stavby pro individuální stavby pro rodinné bydlení.
přípustné využití
Pěstitelství pro samozásobování.
podmíněně přípustné využití
Administrativa.
Sociální zařízení a zdravotnictví.
Ubytování do kapacity 15 lůžek.
Obchody a nerušící provozovny služeb. Nerušící řemeslná výroba.
Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky:
Slouží k obsluze lokálních potřeb v území (například ordinace lékařů, kanceláře malých firem, malé pekárny,
cukrárny, opravny, řemeslné dílny apod.). Stavby svým provozem neruší obytný charakter území (zejména hlukem,
dopravní zátěží a exhalacemi). Zároveň pouze jako doprovodné využití hlavního využití.
Stavby doplňkové.
Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky:
Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným využitím plochy.
nepřípustné využití
Odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, zařízení dopravních
služeb, autobazary.
Stavby a zařízení pro reklamu.
Skladovací a halové stavby.
Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím.

P

veřejný prostor

hlavní využití
Veřejná prostranství včetně ploch silniční dopravy, zahrnující místní a účelové komunikace.
přípustné využití
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Zařízení dopravy v klidu (např. autobusové zastávky, plochy parkování osobních vozidel.
Plochy veřejné sídelní zeleně.
Drobná architektura a mobiliář.
Stavby technické infrastruktury.
podmíněně přípustné využití
Není definováno.
nepřípustné využití
Stavby a zařízení pro reklamu.
Komunikace II. třídy tvořící páteřní síť.
Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím.

ZV

veřejná zeleň

hlavní využití
Veřejně přístupná sídelní zeleň, parky a parkově upravené plochy.
přípustné využití
Drobná architektura a mobiliář. Hřiště přírodního charakteru (s nezpevněným nebo zpevněným, ale propustným
povrchem). Bezmotorová, zejména pěší a cyklistická propojení.
Nezbytná technická infrastruktura.
podmíněně přípustné využití
Není definováno.
nepřípustné využití
Stavby a zařízení pro reklamu.
Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím.
Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití je patrné z následujícího obrázku.
Obrázek 4: Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití
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A.2.4

A.2.4.1

PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ STAVEB, KTERÉ
NEJSOU ZAHRNUTY DO STAVEB VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ
URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH PODMÍNEK PRO ZPRACOVÁNÍ
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO
RÁZU

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ PODMÍNKY PRO
DOKUMENTACE A PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

ZPRACOVÁNÍ

PROJEKTOVÉ

Architektonického a hmotového řešení staveb a jejich měřítko bude vycházet z kontextu stávající, v místě obvyklé,
zástavby v lokalitě, požadavky na zástavbu jsou popsány v kap. A.2.4.2.
Návrh RP specifikuje obecné půdorysné uspořádání objektů, upravuje především intenzitu využití stavebních
pozemků, jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Dále RP stanovuje podrobné požadavky na
hmotové, materiálová a barevná řešení. Oplocení stavebních bloků i stavebních pozemků je regulováno s ohledem
na charakter území.
Podmínky ochrany krajinného rázu jsou dále popsány v kap. A.1.4.
A.2.4.2

PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ STAVEB
A.2.4.2.1

PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ STAVEB

Vymezení veřejných prostranství a stavebních a nestavebních bloků je definováno pomocí následujících regulativů:
Uliční čára

je hranicí mezi stavebním blokem a veřejným uličním prostorem nebo nestavebním blokem
a veřejným uličním prostorem. Zpravidla leží na pozemkové hranici.

Rozhraní stavebních a nestavebních bloků
je vzájemnou hranicí mezi stavebními a nestavebními bloky. Zpravidla leží na pozemkové
hranici.
Vymezení zastavitelné plochy stavbami v rámci stavebních bloků je definováno pomocí následujících regulativů:
Stavební čáry pro umístění a prostorové řešení staveb:
Stavební čára

vymezuje polohu objektu vůči veřejnému prostranství. Stavba na ni musí ležet svým rohem
tak, že podélná osa objektu (=hřeben střechy) je rovnoběžná s podélnou osou stavebního
pozemku.
Stavební čáru směrem k uliční čáře mohou překročit vstupní části staveb (např.
předstoupeného zádveří) maximálně o 1,5 m.
Čára je závazná bez tolerance.

Regulační čára vymezuje polohu stavby vůči sousedním stavebním pozemkům tak, že její půdorys nemusí
čáru dodržet, nesmí ji však překročit směrem ven.
Čára je závazná bez tolerance.
A.2.4.2.2

PODMÍNKY PRO PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ STAVEB

Regulační plán vymezuje následující regulační zóny s příslušnými požadavky na prostorové řešení staveb:
1 » uliční
2 » volná zástavba

stavební pozemky č.:

01 - 05, 07, 33 - 36, 41 – 44 , 21 a 22;
06, 08 – 20, 23 – 28, 29 – 32, 37 – 40 a 45 – 47.

Požadavky na prostorové řešení staveb jsou popsány a platí pro celé řešené území v rámci zóny I. – uliční.
Podmínky v zóně II. jsou dále dílčím způsobem upraveny.
Obrázek 5: Regulační zóny s příslušnými požadavky na prostorové řešení staveb
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I. ZÓNA ULIČNÍ
Zóna stanovuje požadavky na prostorové řešení staveb – geometrii staveb, terénní úpravy, oplocení stavebních
pozemků a použité materiály.
Geometrie staveb
Půdorys staveb může být pouze pravoúhlého tvaru či z pravoúhlých tvarů složený. Geometrické tvary jsou
navzájem ortogonálně uspořádány. Doporučují se převážně jednoduché obdélné půdorysy,
případně ve tvaru L.
Výška staveb

je stanovena na 1 nadzemní podzemní podlaží a obytné podkroví. Úroveň ±0,000 1.NP smí
být umístěna max. 0,6 m nad průměrnou niveletou přilehlého terénu.
Maximální výška a zastřešení doprovodných staveb a přístavků (vč. případného
předstoupeného zádveří) bude 1 nadzemní podlaží.

Zastřešení

bude provedeno sedlovou, plochou nebo pultovou střechou.

Sedlová střecha

bude u hlavní hmoty RD přiléhající ke stavební čáře s hřebenem
orientovaným rovnoběžně s podélnou osou pozemku.
Sklon sedlové střechy je 35° – 45°, bez valeb a polovaleb. Přesah střechy
je max. 0,5 m před fasádu, doporučuje se však bez přesahu.
Nadezdívka v interiéru podkroví bude max. 1,2 m od čisté podlahy.
Vikýře jsou možné pouze jednoduché pultové, výška čelní stěny vikýře
maximálně 1/3 výšky střechy, vzdálenost krajních vikýřů od štítových stěn
stavby minimálně 1 m.

Plochá střecha

je možná na bočních rizalitech RD ( např. půdorys RD písmene „L“) nebo
jako zastření garáže nebo přístřešku pro parkování.
U všech plochých střech se doporučuje souvrství pro extenzivní zeleň.

Pultová střecha

v maximálním sklonu 20° s přesahem střechy max. o 0,5 m před fasádu (či
nosnou svislou konstrukci), doporučuje se však bez přesahu. Je možná na
bočních rizalitech RD ( např. půdorys písmene „L“) nebo jako zastření
garáže nebo přístřešku pro parkování.
Nadezdívka v interiéru podkroví bude max. 1,2 m od čisté podlahy.

Střecha doprovodných staveb bude plochá nebo pultová.
Fasádní otvory mohou být pouze pravoúhlého tvaru s horizontální či vertikální orientací.
Obrázek 6: Geometrie staveb
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Garáže a přístřešky pro parkování
Garáže budou součástí objemu stavby rodinného domu nebo budou situovány v prostoru
definovaném stavebními čarami.
Zastřešení přístřešků pro parkování jsou možné pouze plochou střechou nebo střechou
pultovou o max. sklonu 10° a max. výškou včetně atiky 3,5m nad průměrnou nivelitou
přilehlého terénu.
Zastavěná plocha garáže nebo přístřešku pro parkování smí být max. 38m2 (stání pro dva
osobní automobily).
Terénní úpravy
Směrem k hranici pozemku sousedící s uličním prostorem je nutné případný svažitý terén
vyspádovat tak, aby výška podezdívky plotu, která zároveň vytváří opěrnou zídku, byla
max. 0,5m nad úrovní upraveného terénu uličního prostoru.
Oplocení
Oplocení do veřejného prostoru
Stavební pozemky musí být oploceny. Oplocení musí být umístěno vždy v linii „uliční čáry“
nebo v linii čáry „rozhraní stavebních a nestavebních bloků“.
Podezdívka oplocení bude z pevných stavebních materiálů (neprůhledná část) musí mít
výšku 0,4-0,5m nad upraveným terénem veřejného prostoru.
Oplocení musí být průhledné. Plné segmenty smí tvořit maximálně 25% celkové plochy
plotu a zbylá část plochy plotu musí splňovat průhlednost minimálně 30%. Neprůhledné
části oplocení nesmí omezovat rozhledové poměry navazujících komunikací, křižovatek,
tzn., že nesmí být umístěny v rohových částech těch pozemků, které bezprostředně
přiléhají ke křižovatce.
Výška oplocení (včetně podezdívky) je povolena v rozmezí 1,2-1,5m nad upraveným
terénem veřejného prostoru. Výška oplocení vůči terénu se posuzuje na středu jednotlivých
polí oplocení.
V rámci oplocení budou umístěny sdružené pilíře s elektroměrovým rozvaděčem a
s plynoměrovou skříní s HUP, jejich poloha je stanovena regulačním plánem.
V linii oplocení do veřejného prostoru bude umístěna vstupní branka, v její blízkosti místo
popelnici na směsný odpad, integrovaná poštovní schránka a zvonek. Součástí oplocení
bude vjezdová brána (posuvná, posuvná teleskopická nebo křídlová). Vstupní branka i
vjezdová brána bude výškově navazovat na plot.
Oplocení soukromého pozemku
bude provedeno bez podezdívky do výšky 1,2-1,5m nad
upraveným terénem. Oplocení soukromého pozemku nesmí převyšovat oplocení do
veřejného prostoru. Za oplocení soukromého pozemku se považuje i oplocení pozemku
sousedícího s volnou krajinou.
Obrázek 7: Oplocení
Obrázek 8: Prvky oplocení do veřejného prostoru

18|46

1,2-1,5m
1,2-1,5m

0,4-0,5m

25%
75%

30%
70%

Regulační plán Dačická, Telč_NSJ

Materiály
Fasády

budou provedeny z následujících materiálů nebo jejich kombinací:
Omítka s malbou v odstínu

bílém (např. RAL 9010, RAL 9001),
světle šedém (např. RAL 9002, RAL 9018, RAL 7047) nebo
světle béžovém (např. RAL 1013, RAL 1015).

Dřevěný obklad v přírodní barvě.
Oplechování v přírodní nebo šedé barvě.
Kamenný obklad v přírodní barvě.
Fasádní obkladové desky v přírodní nebo šedé barvě.
Střešní krytina bude skládaná z tašek nebo plechová falcovaná nebo ze šablon jednoduchého tvaru v
přírodních odstínech šedé, hnědé nebo červené barvy v případě střešních tašek. U střech
doprovodných staveb jsou možné krytiny z polykarbonátu nebo fólie v odstínech šedé
barvy.
Oplocení do veřejného prostoru (v linii „uliční čáry“ nebo v linii čáry „rozhraní stavebních a nestavebních
bloků“).
Podezdívka

bude provedena z betonových tvarovek s hladkými pohledovými stranami.

Výplň

bude provedena z následujících materiálů:
z dřevěný latí nebo z kovových prvků nebo panelů s horizontálním nebo vertikálním
členěním (našikmo je nepřípustné) nebo
z tahokovu

Oplocení musí být průhledné, plné segmenty mohou tvořit max. 25% celkové plochy plotu a zbylá
část plochy plotu musí splňovat průhlednost min. 30%.
Oplocení soukromého pozemku bude provedeno z pletiva osazeného na sloupky s podhrabovými deskami.
Doporučený odstín je antracitová šedá (např. RAL 7016) nebo přírodní odstín pozinku.
II. ZÓNA VOLNÁ ZÁSTAVBA
V rámci zóny II. jsou dílčím způsobem upraveny následující podmínky:
Výška staveb

je stanovena na 1 nadzemní podlaží a obytné podkroví u staveb zastřešených sedlovou
střechou a na 2 nadzemní podzemní podlaží u staveb zastřešených plochou střechou.

Zastřešení

hlavní hmoty RD bude provedeno sedlovou nebo plochou střechou. Zastřešení
doprovodných staveb, rizalitů hlavní hmoty RD a přístavků (vč. případného
předstoupeného zádveří) bude plochou střechou nebo pultovou střechou dle parametrů
zóny I.

Oplocení
Oplocení do veřejného prostoru
Je přípustné prostor před garáží nebo přístřeškem pro parkování ponechat volný bez
vjezdové brány (kromě parcel č. 23-28). Boční strany vjezdu pak musí být oploceny
v duchu oplocení do veřejného prostoru v linii uliční čáry. Volný nezaplocený vjezd před
garáží nebo přístřeškem pro parkování musí vydlážděn stejným materiálem přilehlý pás ve
veřejném prostoru.
A.2.4.3

PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ VEŘEJNÝCH PROSTORŮ

RP navrhuje uspořádání veřejně přístupných plochy v řešeném území. Jedná se o veřejné uliční prostory, pás
zeleně vedoucí po hraně řešeného území podél Dačické a dva nestavební bloky – veřejné zelené prostory.
Veřejné uliční prostory
jsou navrženy s ohledem na zklidněný režim obytné zóny. Veškerý pohyb se bude odehrávat ve
sdíleném dopravním prostoru v jedné výškové úrovni. Všechny zpevněné povrchy budou primárně
spádovány do vsakovacích zelených pásů (komunikace z asfaltobetonu a žulové odseky v pásech
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podél hranic pozemků). Nespojité vsakovací pásy budou spádovány jako průlehy osázené trvalkami
mokřadního typu se schopností adaptace na toto prostředí – např.: kakost, orobinec, kyprej
vrbice, vrbina; nebo travinami mokřadního typu se schopností adaptace toto prostředí – např.:
ostřice, sítina). Vsakovací pásy budou zároveň opatřeny přepady do dešťové kanalizace.
Křížení ulice a vjezd od Dačické bude zvýrazněn pruhem z kamenných kostek.
Na hlavní osu území – ulici Polní – navazují směrem na jihozápad nyní slepé uliční prostory, které
slouží jako rezerva pro budoucí rozvoj zástavby tímto směrem. Na uliční prostory navazují
bezmotorová propojení za hranicí řešeného území.
Pás zeleně vedoucí po hraně řešeného území podél Dačické
má dva odlišné charaktery s ohledem na potřebu zpřístupnění navazujících pozemků.
Prostor pro pěší je od jízdního pruhu oddělen vsakovacím pásem obdobného řešení jako nespojité
pásy v uličních prostorech. V úseku bez vjezdů na pozemky bude vysázeno stromořadí. Chodník
bude z dlažby ze žulových kostek (alt. bude materiál sjednocen s materiálem na druhé straně ulice
– ze zámkové dlažby).
Veřejné zelené prostory
Park s herními prvky je situován v místě napojení lokality do ulice Polní. Prostor je rozčleněn na tři
plácky vybavené herními prvky, workout prvky pro různé generace uživatelů s dopadovými
plochami. Část prostoru je ponechána volná. Pěšiny mezi plácky budou z MZK s vápencovou krycí
vrstvou. Prostor bude kromě standardního mobiliáře vybaven pítkem. Kolem dokola bude vysázen
živý plot, který bude sloužit pro odclonění soukromých zahrad a pro oddělení komunikace.
Plácek s retenční nádrží
je situován na opačném konci ulice Polní, v ohybu Dačické. Hlavním
kompozičním prvkem prostoru je retenční nádrž, kde se bude zasakovat přebytečná dešťová voda
ze zelených pásů.
Ve veřejném prostoru doporučujeme vysazovat druhy odolné proti suchu a mrazu např. javory, břestovce nebo
ovocné stromy – např. jabloň, třešeň, ořešák, hrušeň nebo jeřáb), které lze vysazovat do stromořadí nebo jako
solitéry.
Propojení za hranice řešeného území
RP podél jihozápadní hranice řešeného území stanovuje napojení na nezastavěné území, které mají podobu
prozatímních pěšin vedoucích podél hrany zástavby. Tato propojení vytvoří vycházkové okruhy.

A.3

PODROBNÉ PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
A.3.1

A.3.1.1

PODMÍNKY PRO
INFRASTRUKTURU

NAPOJENÍ

STAVEB

NA

VEŘEJNOU

DOPRAVNÍ

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ LOKALITY

Rozvojová lokalita je ze severní strany napojena na průtah silnice II/406 vstřícně proti místní obslužné komunikaci
Luční. Na západní straně je lokalita napojena na místní obslužnou komunikaci Polní. Na východní a jižní straně je
lokalita napojena pro pěší a cyklisty. Samotná lokalita je řešena jako obytná zóna dle TP 103 (Navrhování obytných
a pěších zón). Zástavba obytné zóny bude rodinnými domy, komunikace jsou navrženy s obousměrným provozem,
kde minimální šíře prostoru místní komunikace musí být 8,0m, v celé lokalitě je tato podmínka splněna. V celé
lokalitě je zajištěna minimální šíře dopravního prostoru 3,5m.
A.3.1.2

DOPRAVNÍ NAPOJENÍ LOKALITY

Rozhledové poměry v napojení na silnici II/406:
Napojení lokality je řešeno dle ČSN 73 6102 (Projektování křižovatek na pozemních komunikacích) a TP 103 jako
úrovňová průsečná křižovatka, dle článku 5.2.9.2.2 uspořádání A – křižovatka s předností v jízdě na hlavní
pozemní komunikaci, s hlavní pozemní komunikací silnicí II/406. Příčné uspořádání komunikace s předností v jízdě
je (a) dvoupruhová komunikace. Dle tabulky 18 musí být splněny při napojení lokality rozhledy pro skupinu vozidel
2 (vozidlo pro odvoz odpadu, nákladní automobil, autobus). Maximální dovolená rychlost na komunikaci s
předností v jízdě je dána obecnou úpravou provozu na pozemní komunikaci v obci tj. 50 km/h. V místě napojení je
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předjíždění dovoleno. Délky rozhledových trojúhelníků jsou Xb= 80 m a Xc= 65 m. Odvěsna ve směru vedlejší
komunikace je 3,0 m + polovina přilehlého jízdního pruhu silnice II/406.
Křižovatky uvnitř lokality jsou řešeny dle TP103 (Navrhování obytných a pěších zón):
»
»
»

Obytná zóna
Maximální povolená rychlost 20 km/h
Délka odvěsny ve směru jízdy Y= 9,0 m, délka odvěsny na příjezd zprava X= 11,0 m

14 parcel je napojeno přímo na silnici II/406. Napojení je řešeno chodníkovým přejezdem jako samostatný sjezd
dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací – změna Z1.
»
»
»

Maximální povolená rychlost 50 km/h
Délka rozhledu pro zastavení Dz= 35 m
Délka odvěsny na sjezdu je 2,0 m + polovina přilehlého jízdního pruhu silnice II/406

A.3.1.3

KAPACITNÍ POSOUZENÍ PŘIPOJENÍ LOKALITY

Kapacitní posouzení je zpracováno dle TP 188 „Posuzování kapacity neřízených křižovatek“. Kapacita křižovatky je
dána tzv. úrovní kvality dopravy (UKD), kritériem je ztrátový čas vyjádřený střední dobou zdržení jednotlivých
podřazených proudů.
Dle ČSN 73 6102 je dána orientační maximální hodinová kapacita úrovňových neřízených křižovatek 1500–2000
voz/h (v závislosti na počtu jízdních nebo řadících pruhů a na intenzitách jednotlivých dopravních proudů).
Intenzity na hlavní pozemní komunikaci, na silnici II/406, jsou převzaty z Celostátního sčítání dopravy 2016.
Intenzity generované novou lokalitou jsou vypočteny dle Metody prognózy intenzit generované dopravy (EDIP
s.r.o., 2013). Stávající intenzity dopravy z místní obslužné komunikace Luční jsou stanoveny dle stejné metodiky
(do výpočtu je zahrnuta celá místní komunikace Příčná, Luční až po Křížovu a polovina místní komunikace
Zachariášova).
Stávající doprava na silnici II/406:

IRPDI = 4740 voz/den (dle CSD 2016)

Išp = 526 voz/h (dle CSD 2016)
Objem generované dopravy záměrem:

IIAD = U * kIAD * kMHD = 99 * 1,5 *1,0 = 148,5 voz/den
Išp = IIAD * kd,h = 148,5 * 0,1 = 14,9 voz/h

IIAD

intenzita individuální automobilové dopravy (voz/den)

U
počet obyvatel (33 parcel á 3 lidé na parcelu), ostatní parcely jsou napojeny samostatnými sjezdy přímo na
silnici II/406
kIAD

koeficient intenzity individuální automobilové dopravy na jednotku ukazatele U
= 1,5 (individuální obytná zástavba, ve městech), viz tabulka 8.3 metodiky

kMHD

koeficient vlivu kvality obsluhy MHD na intenzitu IAD
= 1,0 (individuální obytná zástavba, ve městech), viz tabulka 8.3 metodiky

Stanovení špičkové hodinové intenzity dopravy, ta je stanovena na kd,h = 10 % z denních intenzit v běžný pracovní
den (dle TP 189, kategorie komunikace M – místní komunikace)
Stávající doprava z místní komunikace Luční:

IIAD = U * kIAD * kMHD = 119 * 1,5 *1,0 = 178,5 voz/den
Išp = IIAD * kd,h = 178,5 * 0,1 = 17,9 voz/h

Celkové zatížení budoucí průsečné křižovatky ve špičkové hodině je tedy cca 559voz/h, což je přibližně na třetině
spodní hranici udávané kapacity. Křižovatka tedy kapacitně vyhoví. Ve výpočtu je navíc uvažováno, že veškeré
nové cesty budou realizovány přes napojení na silnici II/406. Část cest bude realizováno přes ulici Polní.
A.3.1.4

PARKOVÁNÍ

Odstavná stání pro jednotlivé RD budou řešena v rámci vlastních pozemků RD. Veřejná parkovací stání (návštěvní)
jsou vypočtena dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací kapitoly 14.1.11. Minimální počet stání je:
Počet RD je 47 á 3 lidé na byt/RD, celkový předpokládaný počet obyvatel 141:
N = Po * ka * kp = (141/20) *1,25*1 = 9 parkovacích stání
Po

základní počet parkovacích stání podle článku 14.1.12
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obytné okrsky = 20 obyvatel na 1 parkovací stání
Ka

součinitel vlivu stupně automobilizace = 1,25 (dle počtu obyvatel/vozidel 2019)

Kp

součinitel redukce počtu stání (tabulka 30) = 1,0

Celkem je navrženo 15 parkovacích návštěvních stání. Jednotlivá parkovací stání jsou navržena dle ČSN 73 6056
pro kategorii osobních vozidel. Jedná se o podélná parkovací stání, kde šířka je navržena 2,5m a délka stání 5,75m
resp. 6,75m u krajního stání. Stání jsou tedy navržena velkoryseji, než požaduje norma z důvodu snazšího
parkování.
Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. musí být vyhrazeno 1 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.
Takovéto stání musí mít rozměry 7,0x3,5m a musí být napojeno bezbariérově.

A.3.2

PODMÍNKY PRO NAPOJENÍ STAVEB NA VEŘEJNOU
INFRASTRUKTURU

TECHNICKOU

V části technické infrastruktury je řešeno zejména obsloužení vymezených zastavitelných ploch jednotlivými
systémy technické infrastruktury, a řešení přeložek stávajících sítí v souladu se zpracovanými dokumentacemi k
územnímu řízení a řešení hospodaření se srážkovými vodami v řešeném území.
Výkres technické infrastruktury zobrazuje stávající i nově navrhované rozvody technické infrastruktury a následující
přeložky inženýrských sítí:
»
»
»

Vodovodního přivaděče LT DN250, vedoucího přes plochy navrhované k zástavbě podél jižní strany
Dačické ulice,
STL plynovodního řadu vedoucího přes plochy navrhované k zástavbě podél jižní strany Dačické ulice,
Nadzemního elektrického vedení VN 22kV procházejícího přes řešené území a stávající nadzemní
dvousloupové trafostanice.

Podél Dačické ulice je počítáno s realizací stromořadí. Z hlediska technické infrastruktury není problém umístit
stromořadí v úseku mezi ulicemi Radkovská a Luční. Od Luční ulice směrem k centru je osazení stromů prostorově
komplikovanější a neobejde se bez úprav vedení technické infrastruktury. Pro vysazení stromů není dostatečný
prostor mezi navrhovanou trasou plynovodu a stávajícím vodovodním řadem. Pro vysazení stromořadí bude zřejmě
nutné přeložit v tomto úseku stávající vodovodní řad do těsného souběhu s navrhovaným plynovodem.
A.3.2.1

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Lokalita je navržena k odkanalizování oddílnou kanalizační sítí. Splašková kanalizace je vedena gravitačně novou
komunikací navazující na ulici Polní do křižovatky ulic Dačické a Radkovské, kde se nachází stávající kmenová stoka
jednotné kanalizace směřující Radkovskou ulicí na ČVOV Telč. V severozápadní části území od objektů č. 18 a 37
je vedena větev navrhované splaškové kanalizace do stávající stoky v ulici Polní. Kanalizace v Dačické ulici od
křižovatky s Luční ulicí bude vedena severním směrem a bude napojena do stávající koncové šachty splaškové
kanalizace, která se nachází na hranici stávající zástavby. Splaškové stoky budou vedeny v uličních profilech v
souladu s ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení tak, aby umožňovaly napojení všech
budoucích objektů na kanalizační síť.
A.3.2.2

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Srážkové vody budou přednostně zasakovány v místě spadu. Srážkové vody z jednotlivých stavebních pozemků
budou akumulovány a zasakovány, resp. využity v rámci pozemků. Srážkové vody z veřejných prostranství budou
rovněž přednostně zasakovány. Podél nové komunikace v prodloužení Polní ulice jsou navrženy nespojité zelené
pásy, které budou koncipovány jako vsakovací průlehy. Podobně bude řešen i zelený pás podél Dačické ulice. S
ohledem na hydrogeologické podmínky, díky nimž je vsakování v území omezeno, budou průlehy opatřeny
přepadem do dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace vedoucí na východ území bude zaústěna do otevřené
dešťové retenční nádrže, z níž bude umožněn pouze regulovaný odtok. Doporučujeme realizovat dešťovou
kanalizaci v ulici Radkovské s vyústěním do Staroměstského rybníka, do níž by byl uvedený regulovaný odtok
vypouštěn.
Navrhovaná dešťová kanalizace v severní části Dačické ulice bude napojena do stávající dešťové kanalizace, která
se nachází u křižovatky s ulicí Zachariášovou.
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A.3.2.3

ROZVODY PITNÉ VODY

V rámci přípravy území bude přeložen stávající vodovodní přivaděč LT DN250 vedoucí podél Dačické ulice přes
pozemky určené k zástavbě. Vodovodní přivaděč bude přeložen do nové trasy v nově navrhované komunikaci a
přeložka bude napojena do stávajícího řadu PVC225 v ulici Polní.
Navrženo je propojení vodovodní přeložky v nové komunikaci řadem DN250 do stávajícího vodovodního řadu
DN100 v křižovatce ulic Dačická a Luční. Stávající vodovodní řad v Dačické ulici v úseku mezi ulicemi Luční a
Radkovskou bude zrušen.
Jednotliví odběratelé budou zásobováni vodou ze stávajících nebo navrhovaných vodovodních řadů
prostřednictvím přípojek ukončených ve vodoměrné šachtě umístěné u hranice soukromého pozemku.
Zásobování požární vodou bude řešeno v souladu s ČSN 730873 (Zásobování požární vodou), tzn., že profily
vodovodních řadů budou v obytném území s výjimkou jednotlivých koncových úseků navrhovány minimálně DN 80
a vodovodní síť bude osazena hydranty vzdálenými od sebe max. 240m (maximální vzdálenost objektu od hydrantu
je 150m).
A.3.2.4

ROZVODY SILNOPROUDU, TRAFOSTANICE

Přes řešené území prochází stávající nadzemní trasa VN 22kV, která přetíná území určené k zástavbě a je ukončena
ve stávající dvousloupové trafostanici u Dačické ulice. V souladu s dokumentací k územnímu řízení je v regulačním
plánu na nadzemním vedení navrženo umístění kabelového svodu na okraji zastavitelného území a kabelová trasa
VN v nově navrhované kioskové trafostanici umístěné u křižovatky ulic Dačické u luční, která nahradí stávající
nadzemní dvousloupovou trafostanici.
Z navrhované trafostanice bude vyveden kabelový rozvod NN, který bude smyčkově napojovat přípojkové skříně
jednotlivých odběratelů.
A.3.2.5

ROZVODY PLYNU

Řešeným územím prochází stávající trasa STL plynovodu podél jižní strany ulice Dačické. Trasa plynovodu zasahuje
do ploch určených k zástavbě, proto je navržena její přeložka. Nový plynovodní řad je navržen v nové komunikaci
tvořící prodloužení ulice Polní. Přeložka stávajícího plynovodu je navržena rovněž v ulici Dačické od křižovatky s
Luční ulicí směrem do města. V úseku mezi ulicemi Luční a Radkovská je stávající plynovod navržen ke zrušení.
Plynovodní řady budou ukládány v uličních profilech v souladu s ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení
technického vybavení a dle dalších oborových norem (např. ČSN EN12007-1 až 4 Zásobování plynem - Plynovody
s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů, TP G702 01 Plynovody a přípojky z polyetylénu) a metodických pokynů
provozovatele tak, aby umožňovaly napojení všech budoucích odběratelů na zemní plyn. Jednotliví odběratelé
budou ze STL řadu připojení prostřednictvím plynovodních přípojek. Přípojky budou ukončeny v typizovaných
skříních na hranici pozemku odběratele, ve skříních bude umístěn regulátor tlaku, plynoměr a HUP.
A.3.2.6

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Nakládání s odpady z objektů v řešeném území bude součástí městského shromažďovacího a svozového systému
odpadů města Telč.
Každý objekt bude mít nádoby na domovní odpad, které budou umístěny na vlastním pozemku producenta
odpadu. Bude zajištěna dostatečná kapacita a dostupnost sběrného místa vytříděných složek komunálního
odpadu. Regulační plán vymezuje plochu pro kontejnery TO. Řešení dopravní obsluhy území je navrženo tak, aby
byl zajištěn přístup vozidel pro svoz TKO ke všem stavebním pozemkům.

A.4

PODROBNÉ PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ

Telč si dochovala historické jádro s městskou památkovou rezervací zapsanou v Unesco (centrum kolem náměstí
Zachariáše z Hradce) a městskou památkovou zónou na Starém Městě. Hranice ochranného pásma MPR vede po
severovýchodní hraně řešeného území. Na křížení ulic Dačické a Radkovské v těsné blízkosti řešeného území stojí
boží muka (NKP rejst. č. 25121/7-5319).
Z hlediska širších vztahů se rozvojová lokalita nachází na jihovýchodním okraji Telče na výpadovce na Dačice a
pohledově a prostorově doplňuje doposud nezastavěnou jihozápadní uliční frontu Dačické mezi obytnou zástavbou
ulice Polní a zástavbou menších bytových domů na Radkovské. Vzhledem k tomu je věnována zvláštní pozornost
dodržování prvků regulace a architektonické kvalitě navrhovaných staveb (orientace štítů vůči uličnímu
prostranství) a návaznosti na okolní pozemky.
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Hustota navrhované zástavby a navržená výšková hladina nové zástavby navazuje na okolní zástavbu stávající. V
urbanistickém návrhu je kladen důraz na realizaci ploch zeleně veřejné, tak i zeleně na soukromých zahradách.
V rámci návrhu nebyla identifikována omezení vyplývající z ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot,
specifikovaných obecně v ÚAP ORP Telč, která by bylo potřeba respektovat s výjimkou výše popsané NKP a OP
MPR.

A.5

PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A.5.1

MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA [MZI] - HOSPODAŘENÍ S VODOU

RP klade velký důraz na zachování vysokého podílu zelených ploch v území. To bude garantováno stanovením
maximální intenzity zástavby, vymezením ploch pro veřejnou parkovou zeleň a dále vymezením zelených ploch v
rámci veřejných uličních prostor a opatřeními modrozelené infrastruktury.
Opatření v rámci veřejných prostranství
»

»

vysazovat maximum vzrostlé zeleně v pobytových prostranstvích přenášející stín, zlepšující klima,
ochlazující území a realizací systémové infrastruktury podporující retenci v místě spadu. Zároveň tento
princip nevytváří bariéry využití prostoru (oproti plošným výsadbám či trávníku, který je náročný na
údržbu – seč, zálivka x spálený v létě), naopak tvoří zastíněný příjemný veřejný prostor pod korunami a
urbanistické řešení amorfních území (ulice Dačická apod.)

Ve veřejném prostoru jsou preferovány materiály propustné pro dešťové vody. Tam, kde to není možné (např.
vozovka apod.) se předpokládá, že plochy budou spádovány do míst, kde se vsak možný je.
V řešeném území je navržena nová uliční síť, proto budou dešťové vody z komunikací odvedeny do otevřených
zasakovacích příkopů, které budou dešťovou vodu lokálně zasakovat do půdního horizontu a přebytečná voda
bude odvedena do suchého poldru navrženého v nestavebním bloku N.2. Zasakovací příkopy budou vyplněny
štěrkem a v dolní části, budou mít drenážní potrubí, na kterém jsou na koncích příkopů osazeny šachty s mřížovým
poklopem pro odvedení přebytečných vod, aby nedošlo k přelití příkopů. Pod komunikacemi budou příkopy
propojeny neperforovaným potrubím.
Celý systém včetně suchého poldru je vzájemně provázán tak, aby vyhověl retenční kapacitě 30-ti letého deště.
Opatření na stavebních pozemcích
Na všech stavebních pozemcích budou realizována opatření zajišťující nulovou bilanci dešťové vody, tzn. veškerá
dešťová voda bude shromažďována na pozemku a následně využita k závlaze nebo druhotně využita nebo
vsakována na pozemku.

A.5.2

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BĚHEM VÝSTAVBY

V průběhu výstavby jednotlivých etap budou zohledněny následující vlivy, které mohou mít negativní důsledky na
životní prostředí:
»

Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda

Během výstavby i provozu lokality budou dodrženy všechny požadavky platné legislativy České republiky a ČSN,
zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty
přípustného stupně znečištění vod, vyhl.č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné
emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti
kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení
provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.
»

Odpady

Při výstavbě budou použity materiály a technologie, které nezatěžují životní prostředí a neohrožují zdraví osob,
dodavatel zaručí třídění a ekologickou likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě.
Stavební odpad vznikající při stavbě bude shromažďován, tříděn a po zařazení podle Katalogu odpadů (vyhláška
381/2001 Sb. - skupina 17 Stavební a demoliční odpady) s ním bude naloženo podle zákona o odpadech
č.185/2001 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v
platném znění. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud
není možné jejich další využití.
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Z vlastního provozu navrhované stavby odpady vznikat nebudou, z provozu plánovaných rodinných domů budou
vznikat běžné domovní odpady převážně charakteru směsného odpadu, ostatní odpad bude tříděn podle možností
v obci (plasty, bílé a barevné sklo, papír). Směsný odpad bude ukládán do nádob na směsný odpad – každý
budoucí uživatel smluvně zajistí odvoz shromážděného odpadu odbornou firmou a jeho likvidaci v rámci svozu
odpadu v rámci města.
Tříděný odpad bude ukládán do určených nádob na tříděný odpad, v lokalitě je vymezený prostor pro kontejnery v
jihozápadní části řešeného území.
»

Půda

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu bude investorem požádáno o vyjmutí pozemků ze ZPF. V místech
provádění nových komunikací bude sejmuta vrstva ornice a deponována na pozemku. Následně bude využita
investorem k úpravě pozemků a provádění jemných terénních úprav.
»

Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.
»

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných
právních předpisů

Nová ochranná pásma vznikají pouze podél nových tras inženýrských sítí a technických zařízení.
–

ochranné pásmo podzemního vedení VN - 1m

–

ochranné pásmo nově navrhované trafostanice - 2m

–

ochranné pásmo středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce – 1m

–

ochranná pásma kanalizací a vodovodu (do DN 500mm) – 1,5m

–

ochranné pásmo sdělovacího vedení – 1,5m

A.6

PODMÍNKY PRO OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A PRO POŽÁRNÍ OCHRANU

Řešená lokalita s obytnou funkcí je situována na jihovýchodním okraji města v návaznosti na stávající obytnou
zástavbu. Předpoklady pro ochranu veřejného zdraví vychází z podmínek popsaných v kapitole A.5. Záměry na
umístění zdrojů hluku případně vibrací v blízkosti chráněných venkovních prostorů nebo chráněných venkovních
prostorů staveb charakterizovanými právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví a naopak, je nutno
posoudit na základě hlukové studie a následně projednat s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného
zdraví. Záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, nejsou navrhovány.
»

Radonové riziko

Pro řešené území nebyl dosud zpracován radonový průzkum. Pro každý objekt umísťovaný na pozemku bude
proveden radonový průzkum, je nutno počítat s opatřeními omezujícími a snižujícími koncentraci radonu v
uzavřených prostorách a místnostech, protiradonová izolace bude dimenzována dle platných právních předpisů.
»

Ochrana obyvatelstva a civilní ochrana

Na řešenou stavbu komunikací a inženýrských sítí nejsou kladeny žádné nároky na splnění požadavků z hlediska
plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Vzhledem k charakteru stavby nejsou řešeny zásady prevence závažných
havárií. Stavba se nachází mimo zóny havarijního plánování. Ze zadání RP nevyplynuly žádné speciální požadavky
na řešení civilní ochrany nad rámec příslušných norem a legislativních předpisů.
»

Požární ochrana

Návrh řešení území nijak nemění zásady požární ochrany města a vychází z platného Generelu vodovodu a
kanalizace města Telč. Výstavba nemá vliv na pohyb pohotovostních vozidel hasičů a neomezuje přístupnost
stávajících požárních hydrantů. Návrh vodovodu řeší i zabezpečení požární vody podzemními hydranty (potřebný
minimální hydrostatický tlak 0,2 MPa a průtok 4 l/s u nejnepříznivěji položeného hydrantu) pro celé řešené území.
Příjezd a přístup požární techniky bude do dotčené lokality i k samotným objektům je zajištěn ze stávajících a
navržených komunikací splňujících požadavky příslušných norem požární ochrany (ČSN 730502, ČSN 730833).
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A.7

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU
A VYMEZENÍ POZEMKŮ PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A
STAVBÁM VYVLASTNIT, V PŘÍPADĚ, ŽE NAHRAZUJE PRO TYTO STAVBY ÚZEMNÍ
ROZHODNUTÍ, TÉŽ S UVEDENÍM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A PARCELNÍCH ČÍSEL
POZEMKŮ DOTČENÝCH VYMEZENÍM

Regulační plán „RP Dačická“ nevymezuje veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
V řešené lokalitě nejsou vymezeny pozemky určené pro asanaci.

A.8

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO
KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE
PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8
KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA

Regulační plán nevymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo.
Ozn. Typ VPS

Popis

PP01 veřejné prostranství

Park – veřejná zeleň

Oprávněná
osoba
Město Telč

PP02 veřejné prostranství

Uliční prostor

Město Telč

2328/62 (2328/101 dle GP)

Město Telč

2310/5

PT02 technická infrastruktura trafostanice

A.9

Č. parcel
2328/62 (2328/100 dle GP)

STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Regulační plán nestanovuje pořadí změn v území.

A.10

VÝČET ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ, KTERÁ REGULAČNÍ PLÁN NAHRAZUJE

Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí.

A.11

ÚDAJE O POČTU LISTŮ REGULAČNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ
ČÁSTI

Textová část regulačního plánu má 29 stran formátu A4, grafická část obsahuje 2 výkresů formátu A0 a 1 výkres
formátu A1.
Výčet výkresů je uveden kap. B.
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B
B.I.

B.II.

GRAFICKÁ ČÁST

Hlavní výkres
B.I.a

Hlavní výkres - urbanistické řešení

1:500

B.I.b

Hlavní výkres - regulace území včetně veřejné infrastruktury

1:500

Veřejně prospěšné stavby a opatření

1:1 000
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C
C.1

ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU
ÚDAJE O ZPŮSOBU POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán se pořizuje:
»
»

z podnětu Městského úřadu Telč
na základě rozhodnutí o jeho pořízení usnesením zastupitelstva obce ze dne 16.9.2019 usnesením UZ
64-6/6/2019, v návaznosti na rozhodnutí o pořízení RP ZM schválilo Zadání regulačního plánu Dačická
usnesením UZ 89-12/8/2019 ze dne 16. 12. 2019.

C.1.1

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU (RP)

Základní data postupu pořizování:
Bude doplněno.

C.1.2

UPLATNĚNÉ NÁMITKY, ROZHODNUTÍ
ODŮVODNĚNÍ TOHOTO ROZHODNUTÍ

O

NÁMITKÁCH

VČETNĚ

Bude doplněno.

C.1.3

UPLATNĚNÉ PŘIPOMÍNKY

Bude doplněno.

C.1.4

ÚPRAVA DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ UPLATNĚNÝCH NÁMITEK A
PŘIPOMÍNEK

Bude doplněno.

C.2

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ŘEŠENÉ PLOCHY Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
ÚZEMNÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOULADU REGULAČNÍHO PLÁNU
POŘIZOVANÉHO KRAJEM S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ZÁSADAMI
ÚZEMNÍHO ROZVOJE, U OSTATNÍCH REGULAČNÍCH PLÁNŮ TÉŽ SOULADU S
ÚZEMNÍM PLÁNEM
C.2.1

POSOUZENÍ SOULADU RP S NADŘAZENOU ÚPD

Návrh RP je v souladu s nadřazeným platným ÚP viz C.2.3. Návrh RP respektuje Urbanistickou koncepci, Koncepci
veřejné infrastruktury, Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a požadavek na vymezení VPS
uvedené v ÚP – jednotlivé prvky a parametry, kterou jsou RP upřesněny nebo zpodrobněny, jsou podrobně
odůvodněny v kap. Chyba! Záložka není definována.C.2.3. Soulad se zadáním RP spolu s jednotlivými jeho
požadavky je podrobně vyhodnocen v kap. C.3.

C.2.2

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ŘEŠENÉ PLOCHY Z HLEDISKA
ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ

Řešené území se nachází v rámci katastrálního území k.ú. Telč [765546] na jihovýchodním okraji města podél ulice
Dačické.
Všechny širší návaznosti byly koordinovány v platném ÚP, který RP respektuje.
Obrázek 9: Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití (RZV) v platném ÚP
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C.2.3

VYHODNOCENÍ SOULADU REGULAČNÍHO PLÁNU S ÚZEMNÍM PLÁNEM

Regulační plán je pořizován z podnětu Města, RP není pořizován krajem, proto je soulad se ZÚR SK a soulad s PÚR
ČR je zajištěn souladem s ÚP.
Návrh RP je v souladu s nadřazeným platným ÚP. Návrh RP respektuje urbanistickou koncepci, koncepci veřejné
infrastruktury a podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití uvedené v ÚP – jednotlivé prvky a
parametry, kterou jsou RP upřesněny nebo zpodrobněny, jsou podrobně odůvodněny v kap. Chyba! Záložka není
definována.C.4. Soulad se zadáním RP spolu s jednotlivými jeho požadavky je podrobně vyhodnocen v kap. C.3.

C.3

ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU, NEBO VYHODNOCENÍ
SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA O
OBSAHU ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM,
POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY PRO JEHO PŘEPRACOVÁNÍ (§
69 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA)

Návrh RP respektuje požadavky zadání RP v jeho jednotlivých bodech. Konkrétně je odůvodnění součástí kap. C.4.

C.4

ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉ KONCEPCE ŘEŠENÍ

Řešené území zahrnuje zastavitelné plochy 011/1 o výměře 52 185m2 a 011/2 o výměře 10 849m2 vymezenými
v platném Územním plánu Telč v právním stavu po Změně č. 3.
Na řešené území v jihovýchodním cípu navazuje doporučené hranice řešeného území (p.p.č. 601/2) – s ohledem na
celistvé vymezení a regulaci stavebního pozemku č. 28 (stavebního záměru vlastníka).
Zastavitelné plochy jsou součástí ploch SO – smíšených obytných.
Základem navržené koncepce je předcházející projektová dokumentace a územní studie, na které RP navazuje a
respektuje je. Jedná se o:
»
»
»

Územní studie Telč – Dačičká, lokalita Za Ohradou 011 (US_011 – zastavitelné plochy 011/1 a 011/2;
zpracovatel: DELTA projekt, s.r.o., 04/2016),
Společná dokumentace (DÚR+DSP) „Vybudování inž. sítí v lokalitě Dačická“ (01/2020, Agroprojekt
Jihlava spol. s r.o.) a
Dokumentace pro provedení stavby „Kanalizace a vodovod Dačická (04/2019, Ing. M. Hamšík).

Ve výše uvedené a projednané dokumentaci je stanovena základní urbanistická koncepce. Je zde řešena
komunikační kostra a parcelace území na jednotlivé stavební pozemky. Dále je zpracována projektová
dokumentace na sítě technického infrastruktury (část se již realizuje).
Cílem RP je:
»
»
»
»
»

vytvoření svébytné lokality s nízkopodlažní zástavbou s individuálními rodinnými domy při zachování
vysokého podílu zeleně v území a zachování návaznosti na stávající zástavbu;
vytvoření dostatečně velkého veřejného prostranství s vysokým podílem zeleně (veřejná parková zeleň
a zeleň v uličních prostorech);
vytvoření zklidněné obytné ulice s vysokým podílem zelených ploch;
prověřit a iniciovat vymezení cesta navazujících za hranici řešeného území;
stanovit regulativy prostorového uspořádání zástavby tak, aby vznikla urbanisticky ucelená lokalita.

C.4.1
C.4.1.1

PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

VYMEZENÍ POZEMKŮ

Nová parcelace na jednotlivé stavební pozemky vychází s ohledem na poměrně roztříštěnou vlastnickou strukturu
ze stávající historické lánové parcelace, která vzhledem návrhu dopravní kostry vyhovuje i novému využití území –
obytné zástavbě.
Parcelace navržená RP je převzata z výše uvedené PD. Bylo upraveno vymezení zeleného veřejného prostranství na
severozápadním cípu území a související parcelace stavebních pozemků navazujících na veřejný prostor.
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C.4.1.2

VYUŽITÍ POZEMKŮ

V nadřazeném UP je řešené území zahrnuto do ploch SO – smíšených obytných. S ohledem na větší podrobnost RP
jsou regulativy funkčního využití UP RP upřesněny viz A.2.3.2. Důvodem je splnění cíle vytvoření svébytné lokality
s nízkopodlažní zástavbou individuálních rodinných domů při zachování vysokého podílu zeleně a ochrana obytné
kvality území.
RP stanovuje regulativy pro maximální intenzitu využití stavebních pozemků. Jedná se o:
1 » stanovení minimálního koeficientu zeleně [KZ] v rámci pozemku stavby
Koeficient zeleně určuje minimální podíl zeleně na rostlém terénu tak, aby byl zachovám prostor pro
udržitelné hospodaření – zasakování dešťových vod. Koeficient zároveň slouží jako nástroj pro stanovení podílu
zpevněných ploch.
2 » stanovení maximálního koeficientu zastavění pozemku
Koeficient zastavění pozemku určuje maximální možný podíl zastavěné plochy pozemku (ve smyslu § 2 odst. 7
stavebního zákona), bez zpevněných ploch. Důvodem vyčlenění zpevněných ploch z KZP je jejich odlišný
charakter z hlediska stanovení prostorové regulace a docílení jednotného charakteru lokality.

C.4.2

ODŮVODNĚNÍ PODMÍNEK PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ STAVEB,
KTERÉ NEJSOU ZAHRNUTY DO STAVEB VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY,
VČETNĚ URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH PODMÍNEK PRO
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PODMÍNEK OCHRANY
KRAJINNÉHO RÁZU

Podmínky prostorového uspořádání byly stanoveny zejména s ohledem na:
§ 18 Cíle územního plánování zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
Cíle územního plánování, které předurčují potřebu stanovení podmínek prostorového uspořádání jsou:
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací
budoucích.
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
§ 19 Úkoly územního plánování zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
Úkoly územního plánování, které předurčují potřebu stanovení podmínek prostorového uspořádání jsou:
(1) Úkolem územního plánování je zejména:
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a
na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení
V regulačním plánu jsou využity nástroje pro vymezení veřejných prostranství, stavebních a nestavebních bloků a
nástroje pro vymezení zastavitelných ploch stavbami.
Uliční čára a rozhraní stavebních a nestavebních bloků je rozhraním mezi jednotlivými bloky, které jsou primárně
zastavitelné, veřejnými prostranstvími a uličními prostory, které jsou primárně nezastavitelné.
Rozhraní mezi jednotlivými bloky, které jsou primárně zastavitelné, a veřejnými prostranstvími, které jsou primárně
nezastavitelné, je stanoveno pomocí uličních čar. Zástavbu musí být umisťována na stavební čáry, které jsou
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situovány s odstupem od uliční čáry. Uliční čáry tak stanovují hranu veřejného prostranství a stavební čáry
pomyslnou hranu zástavby.
Stavební čáry definují podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb.
Stavební čára je použita tam, kde je požadavek na vytvoření jednotné uliční fronty a tím definování veřejného
uličního prostoru se stejným odstupem staveb. Čára může být překročena směrem ven částí nadzemní stavby o
1,5m, při tomto přesahu zůstane objem hlavní hmoty objektu zachován. Regulace odstupu stavby od uličního
prostoru je významným parametrem kvality, jednolitosti celé lokality.
Odstup stavební čáry od uliční je 6,0m v místě osy vjezdu na stavební pozemek je vytvořen také z důvodu vytvoření
prostoru pro návštěvnické stání na vlastním pozemku a optického rozšíření uličního prostoru.
Regulační čára je vzdálenost regulační čáry vychází z § 25 vyhl. 501/2006 Sb. o vzájemných odstupech staveb a je
stanovena 3,5m od hranice stavebního pozemku, která sousedí s jiným stavebním pozemkem. 6,0m od hranice
stavebního pozemku tam, kde je požadavek na vytvoření volného nezastavěného prostoru, např. v návaznosti na
uliční prostor.
V regulačním plánu jsou tři zóny podmínek prostorového řešení staveb. Jedná se o uliční, vilovou a volnou
zástavbu.
Podmínky v jednotlivých zónách jsou nastaveny s ohledem na jejich pozici v sídelný struktuře. Podmínky v zóně
uliční odpovídají jejímu významu – dotvoření jihovýchodní uliční fronty Dačické a sjednocení charakteru této uliční
hrany. Směrem do nitra lokalita – k volné zástavbě se regulativy objemového řešení staveb rozvolňují. Směrem na
jih – k zóně vilové – se charakter sídelní struktury mění a navazují zástavbu menších bytových domů.
V zónách se stanovenými podmínkami prostorového řešení staveb je regulována geometrie a hmotové řešení
staveb, terénní úpravy, oplocení a materiálové řešení.
Stanovení podmínek prostorového řešení staveb je dáno naplněním cíle na vytvoření lokality s ucelené kvalitní
nízkopodlažní individuální rodinnou zástavbou na pomezí OP MPR navazující na charakter okolní zástavby. Půdorys
staveb, výška staveb a zastřešení jsou významné parametry staveb s vlivem na celkové působení zástavby, scelení
charakteru lokality a její výškové sjednocení – tento požadavek vychází ze schváleného zadání RP.
Garáže a přístřešky pro parkování jsou regulovány z důvodů urbanistického sjednocení polohy objektů vzhledem k
uličnímu prostoru a důrazu na udržení charakteru lokality. Maximální povolená výška stavby odpovídá standardním
konstrukčním rozměrům požadovaným pro tento typ staveb. Typ zastřešení je omezen na střechu plochou nebo
pultovou, vzhledem k požadavku maximální redukce objemu stavby s ohledem na velikost parcel a charakter
území.
Z důvodu výškového sjednocení oplocení jednotlivých pozemků směrem do uličních prostor je nutné případné
terénní úpravy formou svahování směrem k hranici pozemku sousedící s uličním prostorem vyspádovat tak, aby
výška podezdívky plotu, která zároveň vytváří opěrku max. 0,5m nad úrovní upraveného terénu uličního prostoru.
Pozemky RD musí být oploceny směrem k veřejnému uličnímu prostoru v linii uliční čáry z důvodu sjednocení
plotové linie celého obytného souboru. Z důvodu výškového sjednocení oplocení jednotlivých pozemků směrem do
uličních prostor podezdívka oplocení z pevných stavebních materiálů (neprůhledná část) může mít výšku max.
0,5m nad upraveným terénem veřejného prostoru.
Z důvodu zachování optické prostupnosti urbanistického prostoru je výška oplocení (včetně podezdívky) povolena
v rozmezí 1,2-1,5m nad upraveným terénem veřejného prostoru. Umístění pilířů skříňových rozvaděčů v rámci
objektu s poštovní schránkou a prostorem na popelnici je určeno možností připojení na technickou infrastrukturu a
dále požadavkem na sdružování pilířů na rozhraní pozemků a sjednocení drobných objektů do jednoho s ohledem
na charakter veřejného prostoru.
Stanovení palety použitých materiálů (fasády, střešní krytiny, oplocení do veřejného prostoru a oplocení
soukromého pozemku) je dáno z důvodu urbanistického sjednocení charakteru lokality na úrovni charakteristických
architektonických prvků, detailů a materiálů a barev. Cílem není omezit kvalitní autorská řešení a omezit
přehnaným odlišnostem.
Obrázek 10: Příklad staveb s vhodnou geometrií a hmotovým řešením
Obrázek 11: Vhodné příklady oplocení do veřejného prostoru
Obrázek 12: Příklady vhodných materiálů
Obrázek 13: Vhodné vs NEvhodné příklady barevnosti
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C.4.3
C.4.3.1

PODROBNÉ PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ
STAVEB VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A ULIČNÍ PROSTORY

Řešené území je napojeno na dopravní kostru města ve všech bodech, kde je to možné. Hlavní přístup je navržen
přibližně ve středu lokality na křížení Dačické a Luční ulice. Další dopravní připojení území je od ulice Polní - vnitřní
obslužná komunikace je jejím pokračováním.
Návrh uliční sítě vytváří podmínky pro plynulý motorový pohyb v území a v souladu s potřebami bezmotorového
pohybu. Řešení nevytváří předpoklady pro zvyšování, resp. zanášení dopravní zátěže obytného území. Průjezd
lokalitou je pouze cílový, sloužící pro přístup k jednotlivým pozemkům rodinných domů.
Navržený systém veřejných uličních prostor (komunikací) vychází požadavku na propojení stávající uliční sítě,
požadavky na orientaci stavebních pozemků vůči světovým stranám a vymezení ideální velikosti bloků pozemků
mezi ulicemi s ohledem na jejich využití pro výstavbu rodinnými domy a majetkoprávní vztahy.
Uliční prostory jsou oboustranně obestavěny a navrženy v šířkách vyhovujících požadavku na min. šířku veřejného
prostranství dle vyhl. 501/2006 Sb. § 22 odst. 2. Vzhledem k malé hustotě zástavby (území je navržena pro
výstavbu individuálních rodinných domů) jsou ulice navrženy v jedné výškové úrovni s nesouvislými bočními
zelenými pásy s vloženými parkovacími stáními. Parkovací stání zároveň vytváří zpomalovací šikany.
C.4.3.2

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Základem navržené koncepce technické infrastruktury je předcházející projektová dokumentace a územní studie,
na které RP navazuje a respektuje je (I. etapa se již realizuje). Jedná se o:
»
»
»

Územní studie Telč – Dačičká, lokalita Za Ohradou 011 (US_011 – zastavitelné plochy 011/1 a 011/2;
zpracovatel: DELTA projekt, s.r.o., 04/2016),
Společná dokumentace (DÚR+DSP) „Vybudování inž. sítí v lokalitě Dačická“ (01/2020, Agroprojekt
Jihlava spol. s r.o.) a
Dokumentace pro provedení stavby „Kanalizace a vodovod Dačická (04/2019, Ing. M. Hamšík).

Návrh RP upravuje podobu uličního parteru, do kterého jsou zapracovány prvky MZI v podobě nesouvislých
vsakovacích pásů. Udržitelnosti prostoru přispívá také materiálové řešení, důraz na zeleň a plochy zpevněné
umožňující částečně však – žulové odseky a MZK.
Trasy sítí TI, napojovací body a kapacity se proti PD nemění.
C.4.3.3

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Řešení dopravní obsluhy území je navrženo tak, aby byl zajištěn přístup vozidel pro svoz TKO ke všem stavebním
pozemkům. Nakládání s odpady bude odpovídat dosavadnímu způsobu likvidace odpadů ve městě. Každý objekt
bude mít nádoby na domovní odpad umístěné na vlastním pozemku. Sběrná místa vytříděných složek komunálního
odpadu jsou umístěna v severovýchodním rohu Dačické a Luční a v ulici Polní, těsně za hranou řešeného území.
C.4.3.4

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

V rámci RP je vymezena plocha veřejné zeleně – parku N.1, která zahrnuje plochy zeleně a zpevněné pochozí
plochy, které jsou určeny pro bezmotorový pohyb, relaxaci a odpočinek. Další plochou veřejné zeleně je prostor
N.2 s retenčním poldrem na východním konci Polní. Do ploch veřejné zeleně je zahrnutý pás veřejné zeleně podél
Dačické.
Rozsah odpovídá požadavkům dle vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (§ 7 odst.2)
Minimální plocha veřejného prostranství dle vyhlášky 501/2006 Sb. § 7 odst. 2 činí:
„Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se
vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do
této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.“
Vymezení ploch veřejných prostranství je patrné z B.I.a Hlavního výkresu a D.I. Koordinačního výkresu grafických
částí regulačního plánu.
Na následujícím obrázku uvádíme požité materiály ve veřejném prostoru.
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Obrázek 14: Materiály ve veřejném prostoru
Obrázek 15: Zeleň ve vsakovacích pásech

C.4.4

MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA - HOSPODAŘENÍ S VODOU

Téma zadržování dešťové vody v místě jejího spadu je velmi aktuálním tématem, a to hlavně v době, kdy množství
zpevněných ploch ve městě tuto problematiku neřeší a dešťová voda je odváděna kanalizačním systémem daleko
od místa, kde skutečně spadla. Voda není jednoduchým médiem, nabízí množství způsobů využití. Stěžejním
úkolem je tvorba vazeb. Voda ovlivňuje náš pocit pohody v prostředí, ovlivňuje vlhkost, teplotu, čistotu ovzduší a
klima. Voda může být použita k čištění, ochlazování nebo ohřívání venkovního vzduchu a k regulaci jeho vlhkosti.
Proto je RP navržen systém otevřených zasakovacích příkopů – drobných poldrů, které budou dešťovou vodu
lokálně čistit a zasakovat do půdního horizontu a přebytečnou odvádět do suchého poldru navrženého v závěru
ulice Polní.
Nově navržené prvky MZI jsou situovány do všech uličních prostranství v řešeném území. Budou mít podobu
nových vegetačních prvků (alejové stromy, trvalkové záhony, dešťové záhony, průlehy) ve vazbě na kapacitní
upravené profily retenčních prostorů pod zpevněnými povrchy, s použitím propustných povrchů a systémové
infrastruktury. Každý jednotlivý prostor bude v projekční fázi zohledňovat principy požadavků na řešení MZI s
kapacitou retence optimálně 30-ti letého deště. Konkrétní prvky MZI budou řešeny v detailní projekční přípravě
daného prostoru.
V nově budovaných stavebních blocích je požadováno zohlednit principy požadavků na řešení MZI s kapacitou
retence optimálně 30-ti letého deště. Konkrétní prvky MZI budou řešeny v detailní projekční přípravě.

C.5

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

C.5.1

POUŽITÁ METODIKA

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na půdní fond, tj. na zemědělský půdní fond (ZPF) a
pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), bylo zpracováno dle:
»
»
»
»

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
vyhlášky 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhodnocení návrhu územního plánu z hlediska ochrany půdního fondu tvoří:
»
»
»

samostatná grafická příloha – „D.III. – Zábory PF, 1 : 1 000“,
textový komentář a
tabulkové přehledy (tabulky jsou vyhotoveny samostatně pro zastavitelné plochy vně zastavěného
území a pro zastavitelné plochy uvnitř zastavěného území).

C.5.2

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

C.5.2.1

ÚDAJE O CELKOVÉM ROZSAHU ŘEŠENÝCH PLOCH A PODÍLU PŮDY NÁLEŽEJÍCÍ DO ZPF,
ZAŘAZENÍ DO TŘÍD OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

Předmětem vyhodnocení důsledků RP je zábor ploch veřejných prostranství, veřejné zeleně a jednotlivé stavební
bloky. Navazující doporučené hranice řešeného území (p.p.č. 601/2) není předmětem vyhodnocení.
Ve výkresové části jsou vyznačeny hranice bilancovaných ploch předpokládaných lokalit záborů, hranice
zastavěného území, hranice bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) včetně kódu BPEJ a třídy ochrany
ZPF (třídy ochrany jsou barevně odlišeny), plochy provedených investic do půdy nejsou znázorněny proto, že se na
řešeném území nenacházejí a hranice parcel a zastoupení kultur (druhů pozemků) v plochách dotčených zábory
ZPF.
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Výměra záboru podle tříd
ochrany (ha)
Ozn. plochy

RZV

S.1
S.2a
S.2b
S.3
S.4
S.5
VP
Souhrn

B
B
B
B
B
B
ZV, P

Souhrn
výměry
záboru (ha)

III.

0.*

0,625
0,550
0,717
0,942
1,634
0,228
1,097
5,793

0,625
0,550
0,717
0,931
1,634
0,228
1,097
5,782

0,000
0,000
0,000
0,011
0,000
0,000
0,000
0,011

Odhad
výměry
záboru, na
které bude
provedena
rekultivace
na
zemědělskou
půdu (ha)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Informace o
existenci
závlah (ha)

Informace o
existenci
staveb
k ochraně
pozemku
před erozní
činností
vody (ha)

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

*0 – není přidělena třída ochrany
Tabulka 3: Vyhodnocení předpokládaných vlivů navrhovaného řešení na pozemky zemědělského půdního fondu

C.5.2.2

INFORMACE O EXISTENCI ZÁVLAH, ODVODNĚNÍ A STAVEB K OCHRANĚ POZEMKU
PŘED EROZNÍ ČINNOSTÍ VODY), V ROZSAHU ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

Dle údajů získaných z ÚAP jsou, nebo byly v minulosti, ve správním území obce na některých pozemcích provedeny
meliorace v podobě odvodnění. Řešené území těmito plochami není dotčeno..
C.5.2.3

INFORMACE O PLOCHÁCH A KORIDORECH OBSAŽENÝCH V PLATNÉ ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI, KTERÉ OBSAHUJÍ ZEMĚDĚLSKOU PŮDU I. NEBO II.
TŘÍDY OCHRANY, A NEMÁ-LI NÁVRHEM ÚZEMNÍHO PLÁNU DOJÍT KE ZMĚNĚ
VYUŽITÍ TĚCHTO KORIDORŮ A PLOCH

RP navazuje na platný ÚP, kde byla plochy již hodnocena.
C.5.2.4

ÚDAJE O DOTČENÍ SÍTĚ ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ SLOUŽÍCÍCH K
OBHOSPODAŘOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ A SÍTĚ POLNÍCH CEST
NAVRHOVANÝM ŘEŠENÍM

Navrhovaným řešením nedochází k negativnímu dotčení sítě účelových komunikací sloužících k obhospodařování
zemědělských. Prostup do volné krajiny skrz řešenou plochu RP je zachován díky navržené uliční síti, která
umožňuje přístup na zemědělsky obhospodařované pozemky.
C.5.2.5

ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ A ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ, KTERÉ JE Z
HLEDISKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A OSTATNÍCH ZÁKONEM
CHRÁNĚNÝCH OBECNÝCH ZÁJMŮ NEJVÝHODNĚJŠÍ PODLE § 5 ODST. 1 ZÁKONA

Zábor je odůvodněn skutečností, že navrhované řešení je v souladu s koncepcí rozvoje území města. Tato
koncepce rozvoje je součástí nadřazené ÚPD – ÚP Telč, kde je plocha řešená RP vymezena jako zastavitelná plocha
SO – smíšená obytná.

C.5.3

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Návrhem RP dochází k přímému dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a k zasažení „ochranného pásma
lesa“. Rozsah zásahu je patrný z tabulky.
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Kód rozvojové plochy
RZV
Minimální vzdálenost rozvojové
plochy od hranice lesa
Zábor lesních pozemků (ha)

S.3
B
0m
0,011

celkem
0,011

Tabulka 4: Rozsah dotčení PUPFL včetně ochranného pásma rozvojovými plochami

C.6

ZHODNOCENÍ PODMÍNEK PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, PRO KTERÉ
REGULAČNÍ PLÁN NAHRAZUJE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Požární řešení z hlediska návrhu komunikací hodnotí zejména přístup k budoucím stavbám. Konstatujeme, že šířky
komunikací a poloměry obrub umožňují příjezd požárních vozidel k nově navrhované zástavbě, návrh komunikací
je doložen v grafické části RP.
Tloušťka skladeb vozovek zajišťuje únosnost pro zatížení požárním vozidlem s nápravou 10 t. Používané materiály
pro stavbu komunikací vyhovují z hledisek PO.

C.7

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K
NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

Textová část odůvodnění územního plánu má 15 stran formátu A4, grafická část obsahuje 1 výkresů formátu A0, 3
výkresy formátu A1 a 1 výkres formátu A2.
Seznam obrázků:
Obrázek 1: Druh využití pozemků
Obrázek 2: Stavební a nestavební bloky
Obrázek 3: Koeficienty
Obrázek 4: Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití
Obrázek 5: Regulační zóny s příslušnými požadavky na prostorové řešení staveb
Obrázek 6: Geometrie staveb
Obrázek 7: Oplocení
Obrázek 8: Prvky oplocení do veřejného prostoru
Obrázek 10: Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití (RZV) v platném ÚP
Obrázek 11: Příklad staveb s vhodnou geometrií a hmotovým řešením
Obrázek 12: Vhodné příklady oplocení do veřejného prostoru
Obrázek 13: Příklady vhodných materiálů
Obrázek 14: Vhodné vs NEvhodné příklady barevnosti
Obrázek 15: Materiály ve veřejném prostoru
Obrázek 16: Zeleň ve vsakovacích pásech

Seznam tabulek:
Tabulka 1: Přehled funkčního využití řešeného území
Tabulka 2: Výčet pozemků určených k výstavbě RD
Tabulka 3: Vyhodnocení předpokládaných vlivů navrhovaného řešení na pozemky zemědělského půdního fondu
Tabulka 4: Rozsah dotčení PUPFL včetně ochranného pásma rozvojovými plochami
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GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

D.I.

Koordinační výkres

1:500

A0

D.II.

Širší vztahy

1:5000

A1

D.III.

Zábory půdního fondu

1:1000

A1

D. IV. Perspektivní nadhled od severozápadu

A2

D. V.

A2

Veřejný prostor - hřiště
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