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A.VYMEZENÍ

ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, SOUVISLOSTI S OKOLNÍMI PLOCHAMI, ŠIRŠÍ

VZTAHY
VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území je vymezeno zastavitelnými plochami 011/1 o výměře 52185,5 m2 a 011/2 o výměře 10848,8 m2
definovanými v Územním plánu (ÚP) Telč. Celková výměra řešeného území je 63134,3 m2.
Tyto zastavitelné plochy jsou dle Územního plánu Telč plochami s rozdílným způsobem využití smíšené
obytné.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ
Telč
Obec
Telč (765546)
Katastrální území
Jihlava
Okres
Kraj Vysočina
Kraj
SOUVISLOSTI S OKOLNÍMI PLOCHAMI, ŠIRŠÍ VZTAHY
Řešená lokalita se nachází na jižním okraji zastavěného území města Telč v návaznosti na ulici Dačickou,
mimo hranici ochranného pásma městské památkové rezervace. Okolní zástavba je převážně řešená jako
samostatně stojící rodinné domy či dvojdomy.
Objekty občanské vybavenosti se nacházejí v docházkové vzdálenosti (základní škola v ulici Hradecké,
mateřská škola v ulici Komenského, prodejna potravin v ulici Dačické).
Lokalita má dobrou dostupnost, jak z hlediska dopravního napojení, situování zastávky autobusů, tak i
z hlediska blízkosti centra města.

B.

SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
•

•
•
•
•
•
•

Pro pozemky p. č. 2328/54, 2328/60 a 2328/61 byla v červenci 2014 zpracována urbanistická studie
zástavby firmou STANER CZ s.r.o., Květinová 390, Telč. Tato urbanistická studie vymezuje celkem 4
nové pozemky pro výstavbu rodinných domů v západní části zastavitelné plochy 011/1. Územní studie
Telč – Dačická tuto urbanistickou studii respektuje.
Nevydaný Regulační plán Obytná zóna Dačická zpracovaný firmou Urbanistické středisko Brno, s.r.o.
v červnu 2004
Územní plán Telč
Územně analytické podklady, zejména limity využití území a hodnoty území
Katastrální mapa území
Vyjádření správců jednotlivých sítí technické infrastruktury
Stanoviska dotčených orgánů

2

C.VYHODNOCENÍ URBANISTICKÝCH POMĚRŮ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Řešené území je v současné době využíváno pro zemědělské účely jako orná půda. Terén lokality mírně klesá
směrem na severovýchod.
MÍRA DOSAVADNÍ URBANIZACE
V širším kontextu je území charakteristické rozvolněnou urbanistickou strukturou, stávající zástavba na okraji
zastavěného území není koncentrovaná do větších celků. Řešené území je nezastavěné.
HODNOTY POTENCIÁLU
Území má potenciál z hlediska vytvoření příjemného rodinného bydlení s dobrou dostupností centra města.
Zastavitelná plocha vhodně doplňuje stávající zastavěné území města.
ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY
Zastavitelná plocha 011/1 má výměru 52185,5 m2, zastavitelná plocha 011/2 výměru 10848,8 m2.
EXISTUJÍCÍ A PŘÍPADNÉ ZJEVNĚ HROZÍCÍ KONFLIKTY
Rozvoj navržené lokality je podmíněn řešením těchto konfliktů:
•
•
•
•
•
•
•

nadzemní vedení VN v místě navrhovaných stavebních parcel
zastaralá a nevhodně umístěná distribuční trafostanice VN/NN
nadzemní vedení NN v místě navrhovaných stavebních parcel
STL plynovod v místě navrhovaných stavebních parcel
vodovodní přivaděč v místě navrhovaných stavebních parcel
nedostatečná kapacita jednotné kanalizace v ulicích Polní, Luční a Zachariášova
nevhodné řešení křižovatky ulic Radkovské a Dačické

D.VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z ÚZEMNÍHO PLÁNU TELČ
POŽADAVKY NA KONCEPCI LOKALITY
Územní studie je v souladu s koncepcí ochrany a rozvoje Telče jako města zařazeného do seznamu kulturního
dědictví UNESCO. ÚS je řešena s ohledem na plynulé zapojení nové zástavby do stávajícího organismu
města.
V souladu s požadavky územního plánu je v zastavitelné ploše posílena funkce bydlení. V těžišti lokality bylo
vytvořeno veřejné prostranství pro setkávání obyvatel a posílení sociálních vztahů v území. Toto veřejné
prostranství bude obsahovat prvky sídelní zeleně.
Územní studie respektuje výrazný remízek lesa sousedící se zastavitelnou plochou 011/2. V grafické části
územní studie bylo vyznačeno ochranné pásmo lesa 50 m.
Zastavitelná plocha 011/1 je v souladu s územním plánem řešena jako plocha pro bydlení, zastavitelná plocha
011/2 jako plocha pro bydlení a občanské vybavení.
Navržený způsob využití území je v souladu s Podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
stanovenými Územním plánem Telč.
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POŽADAVKY NA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ LOKALITY
Struktura zástavby je v souladu s ÚP řešena jako rozvolněná, nízkopodlažní (vilová zástavba, samostatně
stojící rodinné domy, popř. menší bytové domy). Územní studie podporuje prostupnost území vytvořením sítě
dopravních a pěších komunikací.
Plocha 011/1 splňuje požadavek na minimální procento bydlení 75%. Územní studie respektuje maximální
výšku zástavby definovanou v ÚP – 7m - římsa/11m – ustoupené podlaží nebo podkroví pod 45 stupni:
obecně. Objekty nebudou narušovat dálkové pohledy na městskou památkovou rezervaci.
Hygienické limity hluku pro chráněné objekty nebudou v řešené lokalitě překonány. Isofona hluku 55 dB je
vyznačena v grafické části. Stanovení této izofony – viz odst. F.
POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Veřejné prostranství v souladu s ÚP zahrnuje více než 20% zastavitelné plochy 011/1. Toto veřejné
prostranství bude obsahovat prvky sídelní zeleně.
POŽADAVKY NA KONCEPCI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
V územní studii bylo v souladu s územním plánem stanoveno šířkové uspořádání jednotlivých tras dopravní
infrastruktury. V ÚS bylo upřednostňováno zřizování parkovacích a odstavných stání v rámci jednotlivých
objektů, v území nebyly navrženy centrální parkovací plochy.
DS_15
dopravní napojení rozvojové plochy 011/1 Za ohradou
Zastavitelná plocha 011/1 je v souladu s požadavky ÚP Telč dopravně napojena třemi vjezdy – v prodloužení
ulice Polní, v místě křížení ulice Dačické s Luční a z nové okružní křižovatky v místě křížení ulic Dačické a
Radkovské.
DS_16
dopravní napojení rozvojové plochy 011/2 Za ohradou
Zastavitelná plocha 011/2 je v souladu s požadavky ÚP Telč dopravně napojena vjezdem z ulice Dačické a
z nové okružní křižovatky v místě křížení ulic Dačické a Radkovské.
POŽADAVKY NA KONCEPCI TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TV_41
přeložka vodovodu z plochy 011/1 do ulice Dačické
Dojde k přeložení stávajícího vodovodního přivaděče DN 300 do veřejně přístupných pozemků.
TV_13
zásobování vodou nově navrhované plochy 011/1 a 011/2
Jednotlivé objekty budou napojeny na vodovodní řad v přilehlé ulici, tento vodovodní řad bude napojený na
vodovodní přivaděč.
TP_13
zásobování plynem nově navrhované plochy 011/1
Tato zastavitelná plocha je v souladu s ÚP Telč napojena na plynovod v ulici Dačické.
TP_14
zásobování plynem nově navrhované plochy 011/2
Tato zastavitelná plocha je v souladu s ÚP Telč napojena na plynovod v ulici Dačické.
TK_12
odvodnění nově navrhované plochy 011/1
TK_13
odvodnění nově navrhované plochy 011/1 a 011/2
Splaškové odpadní vody dle vyjádření správce sítě nelze odvádět (z kapacitních důvodů) do kanalizace v ulici
Polní, Luční, Zachariášova – jediným možným místem pro napojení splaškové kanalizace je šachta RŠ 778 na
stoce „A1“ (profil 800/1440) – nebo je v rámci realizace inženýrských sítí nutno uvažovat s rekonstrukcí/
zkapacitněním části kanalizace DN 600 mm vedené podél ulice Radkovská.
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Dešťové vody budou odváděny samostatnou dešťovou kanalizací. Východní část území bude odkanalizována
do ulice Radkovské, kde bude položena nová dešťová stoka zaústěná do Staroměstského rybníka. Před
zaústěním je potřeba křížit stávající štolu kmenové stoky „A“. Severní část řešeného území bude odvodněna
do stávající dešťové stoky vedoucí ulicí Dačická do Svatojánského potoka. Při zpracování dalšího stupně
dokumentace je nutno provést podrobný průzkum této stoky s určením jejího stavu a kapacity – je
pravděpodobné, že bude nutná její rekonstrukce.
TE 11
zásobování elektrickou energií navrhovaných ploch 011/1 a 011/2
Stávající nadzemní vedení VN, které je ve střetu s řešeným zastavitelným územím bude zrušeno včetně
stávající trafostanice. V území je navržena nová trafostanice s výkonem pro napájení stávajících a nových
odběrů.

E. VYHODNOCENÍ

OBECNÝCH POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EXISTENCE LIMIT

VYUŽITÍ ÚZEMÍ V PLOŠE A Z HODNOT V ÚZEMÍ
Dle souhrnného vyhodnocení územních podmínek jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je Telč
vyhodnocena jako uspokojivá.
VYHODNOCENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EXISTENCE LIMIT VYUŽITÍ ÚZEMÍ V
PLOŠE
Územní studie zachovává a dále rozvíjí kulturní, přírodní a technické limity využití území definované v Územně
analytických podkladech ORP Telč (3. úplná aktualizace, 2014).
Při parcelaci byly brány v potaz vlastnické vztahy v území – směr parcelace daný historickým vývojem.
V územní studii je vymezeno ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkce lesa, ochranné pásmo
městské památkové rezervace (toto ochranné pásmo do řešeného území nezasahuje) a izofona hluku 55 dB.
Území je z jižní strany pohledově exponované – zástavba u jihozápadní hranice území je proto otočena
směrem do volné krajiny zahradami, které vytvoří plynulý přechod do nezastavěného území.
VYHODNOCENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EXISTENCE HODNOT V ÚZEMÍ
Územní studie zachovává a dále rozvíjí kulturní, přírodní a civilizační hodnoty definované v Územně
analytických podkladech ORP Telč (3. úplná aktualizace, 2014).
Řešené území má vhodnou polohu z hlediska možnosti napojení na sítě dopravní a technické infrastruktury.
Na ulici Dačické se za křižovatkou s ulicí Luční nachází zastávka autobusů – dostupnost veřejné dopravy
z řešeného území je velmi dobrá.
Řešená lokalita vhodně doplňuje stávající urbanistickou strukturu města a zvyšuje využitelnost území.
Nabídkou kvalitního bydlení bude stabilizován počet občanů města.
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F. NÁVRH VYMEZENÍ PLOCH
PRO

DALŠÍ

VYUŽITÍ

ČI POZEMKŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU A

ŘEŠENÉHO

ÚZEMÍ,

ČLENĚNÍ

ÚZEMÍ

NA

PLOCHY

S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ VE SMYSLU VYHL. 501/2006 SB.
V souladu s ÚP Telč jsou v rámci vymezeného území řešeny funkční plochy smíšené obytné, plochy dopravní
infrastruktury a v souladu s požadavky vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
v pl. znění plochy veřejných prostranství. Pro každé dva hektary zastavitelné plochy smíšené obytné je
vymezena s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře větší než 1000 m2.

G.

NÁVRH VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Řešené území je napojeno na stávající sítě dopravní infrastruktury z ulice Polní na severozápadní straně
území, na křižovatce ulic Dačické a Luční, z nové okružní křižovatky v místě křížení ulic Dačické a Radkovské
na východě území a z ulice Dačické v jižní části území.
Cílem návrhu byla minimalizace množství komunikací, zpomalení dopravy její organizací a usnadnění
realizace záměru situováním komunikací přednostně na plochy ve vlastnictví Města Telč.
Každý rodinný dům s bytem o celkové ploše do 100 m2 musí mít vytvořeno min. 1 odstavné stání, u
rodinného domu s bytem o celkové ploše nad 100 m2 min. 2 odstavná stání. Tato odstavná stání musí být
umístěna na pozemku rodinného domu, mohou být řešena formou garáže (vestavěné, přistavěné k objektu, či
samostatně stojící) či přístřešku, ale nesmí však překročit stanovenou stavební čáru.
Chodníky jsou navrženy v souběhu s místní obslužnou komunikací oboustranně v šířce 1,5 m.
HLUK Z DOPRAVY
Přípustná hladina hluku ve vnějším prostředí je dána součtem základní hladiny 50 dB a korekcí vztahujících se
k místním podmínkám a denní době. Pro noční dobu platí obecně korekce – 10 dB. V prostoru bezprostředně
navazujícím na silnice I. a II. třídy lze uplatnit korekci + 5 dB. Pro území a stavby pro bydlení je možná korekce
+ 5 dB. V denní době by tedy neměla být v území pro bydlení překročena hladina 55 dB a v noční době 45 dB.
Pro účely územně plánovací dokumentace jsou stanoveny vzdálenosti izofon od liniových zdrojů hluku:
Silnice II/406: S = 4450 voz. /24 hod.; T=15,9%; F1 = 13793000; F2 = 1,1; F3 = 1,0; X = 15172300; Laeq = 61.7
dB (A). Izofona hluku 55 dB (A) ve vzdálenosti 20 m.
Nové obytné objekty je nutno umisťovat vně izofony hluku platné v době stavebního povolení nebo je nutno je
individuálně akusticky posoudit podle konkrétní stavební dispozice a případně navrhnout protihluková opatření.

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
V souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, byla v řešeném území
vymezena plocha veřejného prostranství. Minimální šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní

6

komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až
na 6,5 m.
V plochách veřejných prostranství je umožněno uložení jednotlivých sítí technické infrastruktury.
VEŘEJNÁ SÍDELNÍ ZELEŇ
Plochy veřejné sídelní zeleně nejsou v řešeném území samostatně vymezeny. Veřejná sídelní zeleň bude
součástí jednotlivých ploch veřejných prostranství v rozsahu odpovídajícím zákonným předpisům.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, NAPOJENÍ NAVRŽENÝCH PLOCH NA STÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU
INFRASTRUKTURU
Studie řeší v souladu se zadáním základní koncepci technické infrastruktury nově navržené lokality. Územní
studie navrhuje uložení technické infrastruktury do pásu kolem komunikace v potřebné skladbě a normových
odstupech.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU A ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÝCH A SPLAŠKOVÝCH VOD
Při volbě trasy a umístění vodovodních a kanalizačních řadů budou dodrženy podmínky stanovené v §23
zákona č. 274/2001 Sb., v pl. zn. Při styku vodovodní a kanalizačních řadů s ostatními inženýrskými sítěmi je
třeba dodržet minimální odstupy dle ČSN 73 6005.
Řešeným územím prochází vodovodní přivaděč pro zásobování Telče přes přerušovací komoru z vodojemu
Zvolenovice, tento přivaděč zároveň tvoří jižní obchvat města. Vodovod je vedený podél středem řešeného
území souběžně s ulicí Dačickou a dále pokračuje do ulice Polní.
Územní studie navrhuje přeložení stávajícího vodovodního přivaděče DN 300 do veřejně přístupných
pozemků. Hranice stavebních parcel respektují stávající vodovodní řad vedený při ulici Radkovská. Přeložka
vodovodního přivaděče v úseku od ulice Radkovská, tj. včetně podchodu ulice Dačická, až po ulici Polní, bude
provedena z potrubí z tvárné litiny DN 300.
Odvádění odpadních vod je nutné řešit oddílným systémem, tj. samostatným odváděním srážkových anebo
jiných balastních vod a samostatným splaškovým kanalizačním potrubím.
Na okrajích řešeného území se nachází koncové úseky několika stok jednotné městské kanalizační sítě.
Splaškové odpadní vody nelze odvádět (z kapacitních důvodů) do kanalizace v ulici Polní, Luční, Zachariášova
– jediným možným místem pro napojení splaškové kanalizace je šachta RŠ 778 na stoce „A-1“ (profil
800/1440) – nebo v rámci realizace inženýrských sítí nutno uvažovat s rekonstrukcí/ zkapacitněním části
kanalizace DN 600 mm vedené podél ulice Radkovská.
Dešťové vody budou odváděny samostatnou dešťovou kanalizací. Východní část území bude odkanalizována
do ulice Radkovské, kde bude položena nová dešťová stoka zaústěná do Staroměstského rybníka. Před
zaústěním je potřeba křížit stávající štolu kmenové stoky „A“. Severní část řešeného území bude odvodněna
do stávající dešťové stoky vedoucí ulicí Dačická do Svatojánského potoka. Při zpracování dalšího stupně
dokumentace je nutno provést podrobný průzkum této stoky s určením jejího stavu a kapacity – je
pravděpodobné, že bude nutná její rekonstrukce.
KONCEPCE NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA SÍŤ ELEKTRICKÉ ENERGIE
V řešeném území se u křižovatky ulic Dačické a Luční nachází sloupová distribuční trafostanice VN/NN. Tato
stávající trafostanice bude zrušena a nahrazena novou kioskovou TS PET standart 350d o rozměrech 3,50 x
2,60 m. Tato trafostanice je navržena při navržené místní komunikaci z důvodu umožnění zajetí mechanizace
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k TS. Na jižní hranici řešeného území bude osazen nový koncový stožár vedení VN. K navržené trafostanici
bude dále pokračovat propojovací podzemní vedení VN.
Ze stávající trafostanice v ulici Dačické je vedeno nadzemní vedení NN do ulice Polní. Toto vedení NN bude
přeloženo a nově vedeno jako podzemní v navržených ulicích.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ PLYNEM
V souběhu s ulicí Dačickou je veden středotlaký plynovod, který je přiveden ulicí Radkovskou z VTL regulační
stanice u hráze Staroměstského rybníka. V ulici Polní se dále nachází koncový úsek STL plynovodu DN 50, ID
2156930, na který je možné se napojit.
Plánovanou lokalitu lze z kapacitního hlediska připojit na stávající plynárenské zařízení. Pouze stávající STL
plynovod DN 150, ID 2096144, vedoucí přes dané pozemky bude nutné přeložit.
Trasa a místa napojení nového plynovodu jsou vyznačeny v grafické části.
KONCEPCE NAPOJENÍ NA SÍTÍ TELEKOMUNIKACÍ A SPOJŮ
Podél ulice Dačické probíhá metalický kabel ve správě O2 Czech Republic a.s. Řešené území má možnost
napojení na sítě telekomunikací a spojů v ulici Polní a ulici Dačické.
Hranice stavebních parcel respektují stávající telekomunikační sítě při ulici Dačická.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Řešená lokalita bude napojena na stávající kabelové rozvody v ulicích Dačická a Polní. Trasy těchto sítí budou
řešeny v pruzích podél chodníků, kde se předpokládá umístění lamp.
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Řešené území nebude napojeno na centrální rozvody tepla. Vytápění rodinných domů bude řešeno lokálně.

VYHODNOCENÍ POTŘEBY A KAPACITY JEDNOTLIVÝH DRUHŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU A ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÝCH A SPLAŠKOVÝCH VOD
Řešené území bude napojeno na přeložený vodovodní přivaděč DN 300. Profil jednotlivých uličních řadů bude
stanoven v navazující projektové dokumentaci. Pro výstavbu anebo rekonstrukce kanalizace bude použito
kameninové potrubí. Pro výstavbu vodovodů bude použito litinové potrubí s těžkou protikorozní ochranou,
popř. potrubí HDPE 100.
Výpočet roční potřeby vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.
Počet navržených bytových jednotek
Návrhový počet obyvatel
Roční potřeba vody na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku):
Očista okolí RD a očista osob při aktivitách na zahradě
(35+1) x 200 =

50
200
35 m3/rok
1 m3/rok
7200 m3/rok

Na mytí osobních automobilů a zalévání zahrad bude přednostně využívána dešťová voda ze střech a
zpevněných ploch. V případě, že by byla využívána voda z veřejného vodovodu, je třeba k vypočtené roční
potřebě vody přičíst tyto hodnoty:
venkovní zahrady okrasné (trávníky, květiny) nebo osázené zeleninou na 100 m2
16 m3
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osobní automobil užívaný pro domácnost – předpokládá se mytí 10x ročně

1 m3

Množství vypouštěných splaškových vod odpovídá v hlavních parametrech spotřebě vody, tj. 7200 m3/rok
Řešené území bude odkanalizováno oddílnou kanalizací.
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Jednotlivé rodinné domy budou napojeny na podzemní vedení NN uložené v přiléhající místní komunikaci.
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ PLYNEM
Plánovanou lokalitu lze z kapacitního hlediska připojit na stávající plynárenské zařízení.

H.

NÁVRH REGULAČNÍCH PRVKŮ, PODMÍNKY PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO

USPOŘÁDÁNÍ STAVEB A PODMÍNKY PRO JEJICH NAPOJENÍ NA VEŘEJNOU
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
PODMÍNKY PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ STAVEB
Parcelace, ani umístění rodinných domů zobrazené v grafické části územní studie nejsou závazné.
Závazným regulativem je stavební čára vymezená v grafické části dokumentace, kterou objekty nesmí svým
umístěním překročit.
Stavební čára je chápána jako nepřekročitelná hranice, rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku
– rozhraní nemusí být dokročeno, nelze je ovšem překročit směrem ven (s výjimkou balkonů, arkýřů, římstedy konstrukcí přiměřených rozsahem, tvarem a funkcí, které jsou součástí hlavního objemu stavby). Stavební
čára je chápána jako otevřená – rozhraní může být stavebně přerušované na hranicích sousedních parcel
stavebními mezerami.
Stanovená stavební čára slouží pro vytvoření odstupu od přilehlé komunikace a umožnění odstavení osobních
automobilů na pozemku stavby. Stavební čára je převážně umístěna ve vzdálenosti 5 m od uliční hranice
pozemku – viz grafická část dokumentace.
Vzájemné odstupy staveb jsou definovány v §25 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v pl. zn. Územní studie žádné další požadavky na umístění staveb nestanovuje.
Předpokládaná velikost jednotlivých pozemků je 800-1200 m2. Při této velikosti pozemků je v území umožněno
situovat cca 50 samostatně stojících rodinných domů.

PODMÍNKY PRO NAPOJENÍ STAVEB NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Plocha mezi stavební čarou a hranicí pozemku uličního prostoru slouží k realizaci zpevněných ploch, nízké
zeleně, oplocení a vedení sítí technické infrastruktury. Nesmí však dojít k narušení rozhledových trojúhelníků.
Objekty budou mít charakter rodinného domu či menšího bytového domu s odstavnými a parkovacími stáními
na vlastním pozemku.
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I.

PROCES PROJEDNÁNÍ, SEZNAM VYJÁDŘENÍ, POPŘ. STANOVISEK

Je řešeno jako samostatná část dokumentace.

J. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍ STUDIE A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI
TEXTOVÁ ČÁST
Textová část územní studie celkem obsahuje 10 listů.

GRAFICKÁ ČÁST
Výkres širších vztahů
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb

1:5000
1:1000
1:1000
1:1000

Celkem tedy grafická část územní studie obsahuje 1 výkres v měřítku 1:5000 a 3 výkresy v měřítku 1:1000.
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