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1. Identifikační údaje: 
 

Údaje zakázky:  Územní studie   – „US_046/1 - ROŠTEJN“. 
Zadavatel: Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
Pořizovatel:  Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
 Ing. arch. Lukáš Pivonka 
Zhotovitel:    Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava 

Ing. arch. Jiří Vácha 
Ing. arch. Blanka Amelie Kulovaná 

Datum zpracování:  09/2021 
 

2. Vymezení řešeného území  
Územní studie bude zpracována pro zastavitelnou plochu 046/1 o výměře cca 10,5 tis. m2, která je vymezena v 
Územním plánu Telč.  
Územní studie bude řešena ve 2 podrobnostech – rozdělení je dáno pozemkem p. č. 7478 v k. ú. Telč v majetku 
města Telč.  
A) východní část plochy 046/1 – detailní řešení území z důvodu existence stavebního záměru žadatele  
B) západní část plochy 046/1 – pouze plošné funkční řešení. 
 
Řešené území se nachází severně od města Telč, při východním břehu Roštejnského rybníka. Stávající využití 
plochy je plocha pro rekreaci, na místě se nachází kemp s občerstvením. V územním plánu je tato plocha 
vymezena jako: „Koncepce občanského vybavení (OV), která vymezuje území pro důležité občanské vybavení 
sloužící veřejnému zájmu. Tyto plochy zajišťují možnost kvalitního veřejného občanského vybavení města, 
odpovídající jeho významu a velikosti. Jsou určeny pro vzdělání a výchovu, sociální péči, zdravotnictví, kulturu, 
církve, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, veřejná pohřebiště (hřbitovy). Stavby a zařízení pro sport a vědu 
a výzkum a obchod lze do území umístit za podmínky prokázání, že jejich řešení (včetně zajištění nároků 
parkování) je v souladu s požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území. V plochách veřejného občanského 
vybavení je vhodné umisťovat veřejná prostranství včetně sídelní zeleně. 
Území zahrnuje tyto parcely: 
7165/13, k. ú. Telč; 7169, k. ú. Telč; 7177, k. ú. Telč; 7185, k. ú. Telč; st. 2387/1, k. ú. Telč; 7156/2, k. ú. Telč; 
7156/1, k. ú. Telč; 7478, k. ú. Telč; 7129, k. ú. Telč; 7127, k. ú. Telč; 7480, k. ú. Telč. 
Lokalita OV_046: Plocha Roštejnského rybníka pro potřeby krytého koupaliště, lázní, wellness.. v návaznosti na 
přírodní koupaliště.“ 
Toto území je dopravně dostupné z hlavní dopravní osy „Jihlavská“ vedlejší komunikací směřující 
k Roštejnskému rybníku, tato vedlejší komunikace obsluhuje i stávající zástavbu rodinných domů nacházejících 
se v sousedství s řešeným územím. Komunikace i s plochou rodinných domů řešené území ohraničuje 
z jihovýchodu. 
Řešené území se nachází na hranici zastavitelné plochy města Telč. Za touto hranicí je na severovýchodě vstup 
do volné krajiny, ze západní strany je území ohraničeno Roštejnským rybníkem.  
 

3. Vyhodnocení urbanistických poměrů v řešeném území z hlediska jeho stávajícího 
využití, míry dosavadní urbanizace, hodnot potenciálu, územně technických 
parametrů a z jejich existujících i případných zjevně hrozících konfliktů  

Řešené území je v současné době využito pro veřejnou rekreaci jako kemp. Území je převážně nezastavěné, 
travinaté. Nachází se zde menší zázemí v podobě restaurace a hygienického zázemí. Chybí zde zpevněné plochy 
pro automobilovou dopravu i dopravu v klidu. Území vykazuje velký potenciál hlavně napojením na Roštejnský 
rybník a volnou krajinu, díky svému umístění z něj lze dojít pěšky do centra města.  
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4. Vyhodnocení požadavků vyplývajících z územního plánu 
V územním plánu je tato plocha vymezena jako: „Koncepce občanského vybavení (OV), která vymezuje území 
pro důležité občanské vybavení sloužící veřejnému zájmu. Tyto plochy zajišťují možnost kvalitního veřejného 
občanského vybavení města, odpovídající jeho významu a velikosti. Jsou určeny pro vzdělání a výchovu, sociální 
péči, zdravotnictví, kulturu, církve, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, veřejná pohřebiště (hřbitovy). 
Stavby a zařízení pro sport a vědu a výzkum a obchod lze do území umístit za podmínky prokázání, že jejich 
řešení (včetně zajištění nároků parkování) je v souladu s požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území. 
V plochách veřejného občanského vybavení je vhodné umisťovat veřejná prostranství včetně sídelní zeleně. 
Lokalita OV_046: Plocha Roštejnského rybníka pro potřeby krytého koupaliště, lázní, wellness.. v návaznosti na 
přírodní koupaliště.“ 
 
Kemp nabízející ubytování v bungalowech i na travinatém porostu, s veřejným prostranstvím navazujícím na 
Roštejnský rybník vyhovuje požadavkům územního plánu. 
 

5. Vyhodnocení obecných požadavků vyplývajících z existence limit využití území v 
ploše a z hodnot v území (ÚAP ORP Telč) 

V řešeném území se nenachází žádné význačné limity, dle územně analytických podkladů. Do území zasahují 
pouze radiové směrové spoje, které budou ošetřeny v případě výstavby ve společném řízení, návrh územní 
studie je výrazně neovlivňuje. Do řešeného území zasahují v méně podrobně řešené ploše, kde není prozatím 
uvažována žádná výstavba. 
V řešeném území se dle územně analytických podkladů města Telče nenachází žádné územní hodnoty.  
Návrh územní studie uvažuje jako hodnotný Roštejnský rybník a využívá jeho břeh k rekreaci.  

6. Návrh vymezení ploch či pozemků pro veřejnou infrastrukturu a pro další využití 
řešeného území; členění území na plochy s rozdílným způsobem využití ve smyslu 
vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území ve znění pozdějších 
předpisů;  

V řešeném území chybí zpevněné komunikace a technická infrastruktura. Vzhledem k přítomnosti 
cyklostezky, na které je vyloučen provoz motorových vozidel, bude vstup do podrobněji řešeného 
území z jihovýchodu na p. č. 7127 a p. č. 7129 k. ú. Telč, na těchto parcelách je navržena obslužná 
komunikace včetně parkovacích stání. Vjezd do území bude ze stávající přilehlé komunikace. Území je 
plošně řešeno pro veřejnou rekreaci, dopravní a technická infrastruktura je patrna z výkresové části. 
Navrhovaná technická infrastruktura bude kopírovat trasu dopravní infrastruktury. 

7. Návrh veřejné infrastruktury v řešeném území; dopravní infrastruktura, technická 
infrastruktura, veřejné prostranství, veřejná sídelní zeleň; včetně napojení 
jednotlivých navržených ploch s rozdílným způsobem využití na stávající veřejnou 
infrastrukturu pro zajištění funkčnosti systémů; vyhodnocení potřeby a kapacity 
jednotlivých druhů technické infrastruktury v řešeném území 

V řešeném území chybí zpevněné komunikace a technická infrastruktura. Vzhledem k přítomnosti 
cyklostezky, na které je vyloučen provoz motorových vozidel, bude vstup do podrobněji řešeného 
území z jihovýchodu na p. č. 7127 a p. č. 7129 k. ú. Telč, na těchto parcelách je navržena obslužná 
komunikace včetně parkovacích stání. Vjezd do území bude ze stávající přilehlé komunikace. Území je 
plošně řešeno pro veřejnou rekreaci, dopravní a technická infrastruktura je patrna z výkresové části. 
Navrhovaná technická infrastruktura bude kopírovat trasu dopravní infrastruktury. 
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Veřejné prostranství navazuje v těsné blízkosti na Roštejnský rybník. Součástí tohoto prostranství je 
stávající dobře vybavené dětské hřiště.  

Kemp bude opatřen zelení, včetně dělící zeleně od okolní volné krajiny. 

Dopravní infrastruktura 
V řešeném území chybí zpevněné komunikace a technická infrastruktura. Vzhledem k přítomnosti 
cyklostezky, na které je vyloučen provoz motorových vozidel, bude vstup do podrobněji řešeného 
území z jihovýchodu na p. č. 7127 a p. č. 7129 k. ú. Telč, na těchto parcelách je navržena obslužná 
komunikace včetně parkovacích stání. Vjezd do území bude ze stávající přilehlé asfaltové 
komunikace, která pokračuje na ulici Jihlavská.  
Obslužná komunikace je navržena jakožto místní obslužná komunikace - MO komunikace funkční 
skupiny C, typu MO2p. Bude obousměrná, celkové šířky (mezi obrubníky) = 5,5 m, se dvěma jízdními 
pruhy šířky = 2,75 m, šířka jízdního pásu = 5,5 m, šířka dopravního prostoru = 6,5 m. Poloměry obrub 
(„rozjezdové oblouky“) jsou navrženy pro průjezd vozidel až do délky 12 m (i požární vozy). 
Konstrukční provedení Komunikace A se předpokládá s asfaltobetonovým povrchem, podkladní 
vrstvy ze štěrkodrtí a z kameniva obalovaného asfaltem, celková tlouštka konstrukčních vrstev cca 
410 mm (pro středně těžké dopravní zatížení). Vozovka komunikace bude „lemována“ beton. 
silničními a nájezdovými (+ přechodovými) obrubníky. 
Odvodnění povrchu vozovky obslužné komunikace je navrženo dešťovými vpustěmi zaústěnými do 
dešťových vsakovacích nádrží nacházejících se pod povrchem navržených parkovacích stání. 

K zázemí budovy s restaurací je navržena zpevněná plocha pro zásobování, cesty k bungalovům jsou 
uvažovány jako pěší, s mlatovým povrchem.  

Pro dopravu v klidu v rámci podrobněji řešeného území je navrženo 27 parkovacích stání pro osobní 
a lehká užitková vozidla, z toho 2 pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Navržená 
parkovací stání jsou rozměrově řešena podle ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních 
vozidel a Vyhlášky č. 398/2009 Sb. "o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb". 

Konstrukční provedení parkovacích stání se předpokládá s povrchem dlážděným z betonových 
(“průsakových”) tvarovek do lože z kamenné drtě, podkladní vrstvy ze štěrkodrtí, celková tlouštka 
konstrukčních vrstev cca 410 mm. Parkovací stání budou lemována beton. silničními a nájezdovými 
obrubníky. 

Povrchové odvodnění parkovacích stání se předpokládá společně s vozovkou obslužné komunikace, a 
to dešťovými vpustěmi zaústěnými do dešťových vsakovacích nádrží. 

V rámci území navrženého plošně je navržena plocha pro možné umístění dopravy v klidu. 

Technická infrastruktura 
Vodovod 
V území řešeném územní studií je nově navržený vodovod, který bude napojený na stávající vodovod 
ústící v jižní části území, z trubek IPE 90. Provedení nově navrhovaného, resp. nového vodovodu se 
předpokládá z tlakových vodovodních trubek IPE 90 mm (tj. DN 80 mm), jako je proveden stávající 
vodovod. Vodovodní potrubí z PE trubek bývá spojováno tepelným svařováním, bude k němu 
připevněn hledací-signalizační vodič, ten „vyvedený“ do poklopů uzávěrů a hydrantů. Vodovodní 
potrubí se budou ukládat do lože z lomové výsevky, obsypána a zasypána budou také lomovou 
výsevkou, na zásypech potrubí se rozprostře výstražné PVC folie. Na tomto novém vodovodu budou 
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osazeny uzávěry (šoupátka), podzemní hydranty jakožto "vzdušníky" a "kalníky" a příp. nadzemní 
hydrant, jakožto plnící a odběrní místa požární vody. 

Z navrženého resp. nového vodovodu budou napojeny vodovodní přípojky pro restauraci a jednotlivé 
bungalovy. Provedení vodovodních přípojek se předpokládá z vodovodních tlakových trubek IPE 32 
mm (t. j. DN 25 mm) spojovaných tepelným svařováním. K potrubím přípojek budou připevněny 
hledací-signalizační vodiče, potrubí se budou ukládat do lože z lomové výsevky, obsypána a zasypána 
budou také lomovou výsevkou. Na nový vodovod budou přípojky napojeny pomocí navrtávacích 
pasů, hned u navrtávacích pasů budou osazeny uzávěry (přípojková šoupátka). 

Územní studie předpokládá napojení části plošně řešeného území na technickou infrastrukturu, 
vedenou pod komunikací. 

Bilance potřeby pitné vody pro podrobněji řešené území: 

V předmětné lokalitě je navrženo celkem 11 (soliterních) bungalovů, ve kterých se může ubytovat 
cca 11 x 4,0 = cca 44 hostů. 

Specifická potřeba pitné vody bungalovů – dle přílohy č. 12 k Vyhlášce č. 120/2011 Sb. - by měla být 
45 m3/lůžko/rok, což odpovídá cca 123 l/lůžko/den 

+ 

Specifická potřeba pitné vody restaurace se třemi zaměstnanci 140 m3/zaměstnanec/rok, což 
odpovídá cca 384 l/zaměstnanec/den 

Průměrná denní potřeba: Qp = 44 ho. x 123 l/ho./den + 3 zam. x 384 l/zam./den = 

=6 564 l/den = 6,56 m3/den 

Maximální denní potřeba: Qm = Qp x kd = 6,56 m3/den x 1,5 =9,84 m3/den (=0,011 l/s) 

Maximální hodin. potřeba: Qh = Qm x kh = 0,11 l/s x 1,8 = 0,205 l/s 

Kanalizace splaškové 

Bude nutno vybudovat nový kanalizační řad pro napojení navrhované lokality na stávající splaškovou 
kanalizaci, která vede podél zastavěného intravilánu města Telč, na jižní straně od řešeného území. 
Tato stávající kanalizace je z KA trub DN 500 mm. Napojení se předpokládá v blízkosti komunikace 
Jihlavská a nový řad splaškové kanalizace povede podél této komunikace, poté se napojí pod 
příjezdovou komunikací, jež obsluhuje navrhované území. Nová splašková kanalizace bude z PP trub 
DN 300 mm, větve splaškové kanalizace obsluhující samotné bungalovy bude z PP trub DN 250 mm. 

Stávající kanalizace splaškové, na které se připojí nový kanalizační řad, jsou součástí sítě kanalizace 
splaškové v městě Telč, která je vyústěna do čistírny odpadních vod (ČOV) města Telč. 

Provedení nových kanalizací splaškových se předpokládá z kanalizačních PP trub a tvarovek DN 300 a 
250 mm. Budou na nich provedeny kanalizační šachty z betonových skruží, se vstupními poklopy. 
Kanalizační trouby se budou ukládat do upraveného lože z lomové výsevky a budou po obou 
stranách obsypány a zasypány lomovou výsevkou. Obsypy a zásyp lomovou výsevkou je nutné hutnit 
po vrstvách tl. max. 100 mm nejméně na 95 % Proctorovy hustoty (jehla). Všechny spoje 
kanalizačních potrubí a dílců šachet musí být vodotěsné. Na kanalizačních potrubích budou 
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osazovány odbočky DN 300 / 150 mm a DN 250 / 150 mm pro napojení přípojek kanalizace 
splaškové. Provedení přípojek se předpokládá z kanalizačních PP trub a tvarovek DN 150 mm. Také 
trouby přípojek se budou ukládat do upraveného lože z lomové výsevky a budou po obou stranách 
obsypány a zasypány lomovou výsevkou. Přípojky budou osazeny (revizní) celoplastové šachty DN 
400 mm (nebo 600) mm s poklopy. 

Bilance splaškových odpadních vod pro podrobněji řešené území: 

V předmětné lokalitě je navrženo celkem 11 (soliterních) bungalovů, ve kterých se může ubytovat 
cca 11 x 4,0 = cca 44 hostů, dále je předpokládaná restaurace pro 30 hostů a 3 zaměstnance 

Množství splaškových odpadních vod: 

Průměrný denní průtok: Q24 = 44 ho. x 123 l/ho./den + 3 zam. x 384 l/zam./den = 

=6 560 l/den = 6,56 m3/den 

Maxim. denní množství:  Qm  = Q24 x kd = 6,56 m3/den x 1,5 = 9,84  m3/den  

     (= 0,11 l/s) 

Maxim. hodin. množství:  Qh  = Q24 / 24 x kh = 9 840 l/den / 24 x 6,7 = 2947 l/hod  

          = 0,76 l/s 

Množství znečištění ve splaškových odpadních vodách: 

V ukazatelích: 

BSK5   =   60 g/ob./den x 44 ob. =  2 640 g/den   =   2,64 kg/den  =  0,964 t/rok 

CHSK  = 120 g/ob./den x 44 ob. = 5 280 g/den   =    5,28 kg/den  =  1,927 t/rok 

NL       =   55 g/ob./den x 44 ob. =  2 420 g/den   =   2,42 kg/den  =  0,883 t/rok 

N-NH4  =  15 g/ob./den x 44 ob. =     660 g/den   =   0,66 kg/den =  0,24 t/rok 

Pc         = 2,5 g/ob./den x 44 ob. =      110 g/den   =    0,11 kg/den =  0,04 t/rok 

Výše vyčíslené množství splaškových odpadních vod a znečištění ve splaškových odpadních vodách 
bude odváděno do čistírny odpadních vod (ČOV) města Telče. 

Rozvody elektrické energie NN 

Pro regulované území byly navrženy nové kabelové rozvody elektrické energie NN.  

Navržený Rozvod el. energie NN – bude napojen na stávající kabelový rozvod elektr. energie NN 
ukončený v rozvaděči v jihozápadní části řešeného území, v blízkosti navrhované komunikace.  

Provedení navržených rozvodů elektr. energie NN se předpokládá kabely AYKY 3 x 150 + 70 mm2. 
Kabely budou uloženy v zemních rýhách, pod vozovkami komunikací v chráničkách, označeny budou 
výstražnými PVC foliemi. Spolu s kabely budou v potřebných délkách ukládány zemnící FeZn pásky 
pro uzemnění kovových částí rozvaděčů, pojistkových skříní, přípojkových skříní, . . .. Kabely budou 
"smyčkovány" do přípojkových skříní pro jednotlivé bungalovy a restauraci (elektroměrových 
rozvaděčů), umístěných na stěnách restaurace a bungalovů.  
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Technické údaje rozvodů elektrické energie NN : 

Střídavá síť VO :       3+PEN, ~ 50 Hz , 400/230 V 

Ochrana před nebezpeč. dotykem : samočin.odpojením v síti TN dle ČSN 33 2000 

Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy: 

         PNE 33 0000-2, tabulka 6 

 

Bilance potřeby elektrické energie : 

 

V podrobněji řešené lokalitě je navrženo celkem 14 bungalovů a jedna budova restaurace. 
Instalovaný příkon : 

14 bungalovů x 25,0 kW/bungalov       = 350,00 kW 

1 restaurace  x 157 kW/restaurace       = 157,00 kW 

Instalovaný příkon :              Pi = cca 507,00 kW 

Soudobý příkon  bungalovů  Ps = Pi (bungalov)* β 

     Ps = 350 * 0,377 = 132,00 kW 

Soudobý příkon celkem :  Psc = 132,00 + 157,00 = 289,00 kW 

Soudobost bungalovů:        β = 0,377 

Soudobý příkon celkově :  Psc =Ps x 0,3 = 70,00 x 0,4 = cca 28,00 kW 

Roční spotřeba elektr. energie :       Weroč = cca 25 000 kWh/rok 

 

Rozvody veřejného osvětlení 

Pro regulované území byly navrženy rozvody elektrické energie NN se svítidly veřejného osvětlení 
pro noční osvětlení nových veřejných prostranství. 

Navržený Rozvod veř. osvětlení – Větev O1 se čtyřmi svítidly bude napojen na stávající kabelový 
rozvod elektr. energie NN ukončený v rozvaděči v jihozápadní části řešeného území, v blízkosti 
navrhované komunikace. Větve O2, O3 budou napojeny na větev O1 a budou mít svítidla umístěné 
v mlatové cestě. Větev O4 bude osvětlovat jedním svítidlem vstup do restaurace. 

Provedení navržených rozvodů veřejného osvětlení, resp. kabelovových rozvodů elektrické energie 
NN veřejného osvětlení se předpokládá kabely CYKY 4 x 16 mm2. Kabely budou uloženy v zemních 
rýhách do lože z písku, pod vozidlovými komunikacemi v chráničkách, překryty vrstvou písku a 
označeny výstražnými PVC foliemi. Spolu s kabely budou ukládány zemnící FeZn pásky pro uzemnění 
stožárů svítidel. Na rozvodech veřejného osvětlení budou osazena „LED“ svítidla příkonu do 30 W. 
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Svítidla budou osazena budou na "středně vysokých" stožárech výšky 6 m (příp. 8 m). Svítidla větve 
O2 a O3 budou umístěna v zemi, v mlatové cestě. 

 

Bilance potřeby elektrické energie pro veřejné osvětlení : 

Instalovaný příkon : 

5 ks svítidel x 0,03 kW/ks (30 W/ks)     = cca 0,15 kW 

8 ks svítidel x 0,02 kW/ks (20 W/ks)   = cca 0,16 kW 

Instalovaný příkon :    Pi = cca 0,31 kW 

Soudobost :     = 1,0 

Soudobý příkon :    Psc = Pi x 1,0 = cca 0,31 x 1,0 = cca 0,31 kW 

Roční spotřeba elektr. energie :  Weroč = cca 1296 kWh/rok (při počtu provozu VO  

                                                                         4179,5 hodin/rok) 

Nakládání s dešťovými vodami 

Návrh počítá s umístěním vsakovacích nádrží na podrobněji řešeném území územní studie, výpočty 
jsou součástí přílohy textové části. V případě, že se v pozdějších fázích projektové dokumentace, po 
provedení hydrogeologických průzkumů lokality, ukáže, že vsakovací nádrže nejsou dostačující, je 
uvažováno svedení těchto přebytků dešťových vod do vodoteče, po pozemcích města Telče podél 
cyklostezky. Tento bod bude muset být v rámci projektové dokumentace projednán s vodoprávním 
úřadem. 

8. Návrh regulačních prvků, podmínky plošného a prostorového uspořádání staveb 
veřejné infrastruktury a ostatních staveb a podmínky pro jejich napojení na 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

V územním plánu je řešená plocha vymezena jako: „Koncepce občanského vybavení (OV), která 
vymezuje území pro důležité občanské vybavení sloužící veřejnému zájmu. Tyto plochy zajišťují 
možnost kvalitního veřejného občanského vybavení města, odpovídající jeho významu a velikosti. 
Jsou určeny pro vzdělání a výchovu, sociální péči, zdravotnictví, kulturu, církve, veřejnou správu, 
ochranu obyvatelstva, veřejná pohřebiště (hřbitovy). Stavby a zařízení pro sport a vědu a výzkum a 
obchod lze do území umístit za podmínky prokázání, že jejich řešení (včetně zajištění nároků 
parkování) je v souladu s požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území. V plochách veřejného 
občanského vybavení je vhodné umisťovat veřejná prostranství včetně sídelní zeleně. 
Lokalita OV_046: Plocha Roštejnského rybníka pro potřeby krytého koupaliště, lázní, wellness.. 
v návaznosti na přírodní koupaliště.“ Územní studie počítá s využitím území pro rekreaci – kemp. 
 
Území bude funkčně rozděleno na dvě části – na podrobněji řešené území, zastavěné bungalovy pro 
přechodné ubytování a restaurací na východní straně řešeného území, a na plošně řešené území 
s funkční plochou rekreace na západní straně řešeného území.  
Restaurace v podrobněji řešeném území bude obsluhována z navrhované obslužné komunikace v 
území, bude jednoduché hmoty, jednopodlažní, fasáda bude opatřena světlou omítkou a přírodními 
prvky, např. dřevo, hliník apod. Nepřípustné jsou křiklavé barvy. 
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Bungalovy budou jednopodlažní stavby, jednoduchého obdélníkového půdorysu, přirozeně zasazené 
do svažitého území, nepřípustné jsou převýšeně vůči okolnímu terénu vypadající násypy a opěrné 
stěny vyšší než 1 m. Tyto stavby budou řešeny jako jedno- nebo dvojdomky, budou se sedlovou 
střechou rovnoběžně se svahem, fasáda bude s přírodních materiálů např. dřevo, spojenou s tmavou 
omítkou nebo tmavým deskovým obkladovým materiálem. Nepřípustné jsou křiklavé barvy.  
 
Podmínky na dopravní infrastrukturu vyplývají z umístění stávající cyklostezky, která vylučuje obsluhu 
motorových vozidel. Její umístění je vymezeno v grafické části územní studie. 
 
Podmínky pro technickou infrastrukturu vyplývají ze stanovisek správců sítí, jejichž souhlasná 
stanoviska jsou součástí územní studie. Bude nutno prodloužit kanalizační řad od intravilánu města 
Telče, nápojné body jsou řešeny v územní studii ve výkresech a technická infrastruktura je popsána 
podrobně výše v bodě 7. textové části této územní studie. 
 

9. Proces projednání, seznam vyjádření, příp. stanovisek (bude uložena v 
dokumentaci jako samostatná složka) 

Stanovisko VAS 
Stanovisko EDG 
Stanovisko Cetin 
Stanovisko obce Telč 
Stanovisko životního prostředí 
 

10. Údaje o počtu listů územní studie a počtu výkresů grafické části 
Grafická část: 1. Širší vztahy 
 2. Hlavní výkres – řešení vymezeného území 1:500 
 3. Hlavní výkres – napojení kanalizace 1:1000 
 4. Koordinační výkres 1:1000 
 5. Výkres VPS 1:1000 
 
Textová část:   10 stran + 3 strany přílohy (vypočet odvodnění - vsakování) 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


