TELČ
ÚZEMNÍ STUDIE „PILA NA SÁDKÁCH“

OBJEDNATEL:

MĚST. ÚŘAD TELČ - ODBOR ROZVOJE A ÚZEM. PLÁNOVÁNÍ

ZHOTOVITEL :

H-PROJEKT, TELČ

DATUM:

LISTOPAD 2009

H-PROJEKT
projekční a architektonická kancelář

Komenského 308, 588 56 Telč
tel. 567 213 260
E – mail: h-projekt@seznam.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Akce : ÚZEMNÍ STUDIE „PILA NA SÁDKÁCH“
Zakázkové číslo : 958-09
Pořizovatel :

Městský úřad Telč - odbor rozvoje a územního plánování

Charakter akce:

Územní studie

Účel stavby:

Výstavba objektů pro bydlení a občanskou vybavenost

Územně plánovací podklad:

Územně analytické podklady ORP Telč a dodatkové
průzkumy v území

Řešené území:

část k.ú. Telč (území specifikované ve změně č.3 ÚP
sídelního útvaru Telče, jako plochy 3.01, 3.02 a 3.04

Obec:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

Okres:

Jihlava

Kraj:

Vysočina

Počet obyvatel:

cca 450

Datum zpracování zadání:

11/2009

Zpracovatel :

Ing. arch. Miroslav Dvořák, DELTA projekt s.r.o.
Ing. Jan Heralecký, H-Projekt
Komenského 308, 588 56 Telč
IČO : 49407104

SEZNAM DOKUMENTACE :

A). Grafická část :
A.1 SITUACE PŘEHLEDNÁ

1 : 5000

A.2 SITUACE KATASTRÁLNÍ

1 : 2000

A.3. HLAVNÍ VÝKRES

1 : 1000

A.4 PROBLÉMOVÝ VÝKRES

1 : 1000

B). Textová část
1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
2. POZEMKY STAVBY
C). Doklady ( PARÉ 1,2 )

B . TEXTOVÁ ČÁST

1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH DOKUMENTACE :
1. Základní údaje
1.1. Hlavní cíle a důvody pro zpracování zastavovací studie
1.2. Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace a územní studie
1.3. Etapizace výstavby
1.4. Podklady
1.5. Základní pojmy, zkratky
2. Řešení zastavovací studie
2.1. Vymezení řešeného území a jeho identifikace
2.2. Ochrana přírodních hodnot území
2.3. Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části obce
2.3.1. Varianty řešení
2.4. Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a architektonického řešení a další podmínky pro
umístění staveb
2.4.1. Regulační prvky prostorového uspořádání :
2.4.2. Regulační prvky plošného uspořádání :
2.4.2.1. Plochy pro bydlení v rod. domech
2.4.2.2. Plochy pro bydlení v bytových domech
2.4.2.3. Plochy smíšené obytné
2.4.2.4. Plochy dopravní infrastruktury
2.4.2.5. Plochy veřejných prostranství:
2.4.2.6. Plochy smíšené obytné / dopravní infrastruktury:
2.4.2.7. Plochy pro bydlení v rod. domech / dopravní infrastruktury:
2.4.3. Regulační prvky architektonického řešení :
2.5. Limity využití území včetně stanovených záplavových území
2.5.1. Ochrana kulturních hodnot :
2.5.2. Ochrana přírodních hodnot
2.5.3. Ochrana přírody
2.5.4. Ochrana přírodních zdrojů
2.5.5. Bezpečnostní a ochranná pásma, pásma hygienické ochrany
2.5.6. Stavební uzávěry
2.5.7. Ochrana před povodněmi, stanovená záplavová území
2.5.8. Ochrana zdravých životních podmínek
2.6. Řešení dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady
2.6.1. Doprava
2.6.1.1. Silniční doprava
2.6.1.2. Železniční doprava
2.6.1.3. Nemotorová doprava
2.6.1.4. Statická doprava
2.6.1.5. Veřejná doprava
2.6.1.6. Ochranná pásma
2.6.1.7. Hluk z dopravy

2.6.2. Zásobování vodou
2.6.3. Odkanalizování
2.6.4. Zásobování plynem
2.6.5. Zásobování elektrickou energií
2.6.6. Veřejné osvětlení
2.6.7. Zásobování teplem
2.6.8. Telekomunikace a spoje
2.6.9. Nakládání s odpady
2.7. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění
2.8. Řešení požadavků civilní ochrany
2.9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí
2.9.1. Celková hygienická situace
2.9.2. Ovzduší
2.9.3. Voda
2.9.4. Půda
2.9.5. Hluk

1. Základní údaje :
1.1. Hlavní cíle a důvody pro zpracování územní studie
Územní studie pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „PILA NA SÁDKÁCH“ byla zpracována na
základě smlouvy o dílo a zadání z 09/2009.
Cílem této územní studie je prověřit polyfunkční plochu navazující na historicky cenné jádro města
Telče, stanovit vhodné funkční uspořádání této lokality včetně dalších nezbytných regulativů, jako jsou
výškové hladiny, uliční čáry, vymezení ploch tvořící kostry veřejných prostranství a prověření dostatečného
napojení ploch na sítě dopravní a tech. infrastruktury.
Odbor rozvoje a územ. plánování Městského úřadu v Telči jako pořizovatel územního plánu města
Telče pořídil změnu č.3 ÚP sídelního útvaru města Telče. Tato změna byla vydána zastupitelstvem města
Telče dne 16.2.2009 a jeho hlavní koncepcí rozvoje byla stanovena změna stávajícího výrobního využití
areálu „Pila Na Sádkách“ na plochu s funkčním využitím, které více vyhovuje potřebám města i samotného
území (tj. na plochu smíšenou obytnou - SO). Z důvodu provázanosti území s MPR a významnosti území v
urbanistické struktuře města, bylo v rámci pořízení změny územního plánu rozhodnuto, že u ploch 3.01 a
3.02 je před samotným rozhodováním v území nutné zpracovat územní studii.

1.2. Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace a
územní studie

VÝŘEZ HLAVNÍHO VÝKRESU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TELČE

1.3. Etapizace výstavby :
V první etapě se budou zastavovat pozemky SO 3.02. Druhá etapa zahrnuje výstavbu na pozemku SO 3.01.
K využití druhé etapy bude možné přistoupit tehdy, dojde-li k naplnění I. etapy minimálně ze 70%. Naplněním
se zde rozumí vydání příslušného „povolení“ stavebního úřadu se stavbou RD I. etapy výstavby této studie.
( definice RD viz. Vyhl. č.501/2006 Sb., §2, odst. a), bod 2.).
Sítě technické infrastruktury budou v rámci první etapy ukončeny tak, aby bylo možné následné připojení
pozemků a ploch SO 3.01.
V ploše SO 3.02 je plocha určená pro bydlení v bytových domech s možným zastoupením občanské
vybavenosti, tento „polyfunkční objekt“ není zahrnut do etapizace, ani výše uvedených podmínek
zastavěnosti pozemku SO 3.02. Jeho výstavba je zcela individuální a může být realizována až po výstavbě
objektů v ploše specifikované jako SO 3.01.

1.4. Podklady
• pro zpracování zastavovací studie byla použita katastrál. mapa, digitální zaměření stávajícího stavu lokality
• schválený územní plán obce včetně jeho změn
• zapracované výsledky z jednání se správci inž. sítí

1.5. Základní pojmy, zkratky
• prostorová regulace :
• stavební čára udává hranici části pozemku určené k zastavění a polohu výstavby hlavního objemu
objektu, před stavební čáru mohou vystupovat balkony, arkýře, římsy resp. jiné konstrukce, přiměřené
rozsahem, tvarem a funkcí, které jsou součástí hlavního objemu stavby
• stavební hranice udává hranici plochy určené k zastavění, hlavní objem objektu a garáže nesmí tuto
hranici překročit
• zastavitelná část pozemku je plocha vymezená stavební čárou a stavebními hranicemi , mimo tuto
zastavitelnou část lze umísťovat pouze oplocení pozemku nebo stavby technické a dopravní
infrastruktury.

2. Řešení územní studie :
2.1.Vymezení řešeného území a jeho identifikace
Řešené území se nachází na severozápadním okraji města Telče. Lokalita leží cca 700 m od
historického centra města. Posuzovaná plocha se rozkládá na rovinaté ploše cca 3,5 ha. Výšková kóta
území je 521-523 metrů nad mořem. Lokalita je na klidném místě vzdálená hlavním ulicím a městským
průtahům.
Lokalita ze západu bezprostředně navazuje na volné zemědělsky využívané pozemky, z jihu na
lipovou alej, ze severu a z východu na MK a rybníky místního rybářství.

2.2. Ochrana přírodních hodnot území
Část plochy řešené touto studií přiléhající ke chráněnému stromořadí „Lipky“ zasahuje do
ochranného pásma tohoto stromořadí, stanoveného v souladu s § 46 odst.3) zákona č. 114/1992 Sb. ve
znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu je nutné k tomuto území přistupovat citlivěji než k ostatním
plochám a oplocení pozemků zasahující do tohoto pásma musí být řešeno jako subtilní se založením na
patkách. Z důvodu možného narušení kořenového systému je nepřípustné budování základových pasů.
Rozsah tohoto pásma je patrný z problémového výkresu A.4. Zbývající část území není dotčena
podmínkami stanovenými dle zákona o ochraně přírody a jsou respektovány obecné podmínky obecné
ochrany přírody.
Plocha s označením SO 3.01 je ornou půdou zemědělského půdního fondu. Na řešeném území

nejsou lokality zvláště chráněné dle zákona o ochraně přírody. Jsou respektovány podmínky obecné ochrany
přírody.

2.3. Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části obce
Vazby lokality „PILA NA SÁDKÁCH“ na organismus města jsou řešeny ve schváleném územním plánu.
Rozvojová lokalita v územním plánu schválená pod identifikačním číslem SO 3.01 a SO 3.02 rozšiřuje
zastavitelné území na severovýchodním okraji obce.

2.3.1 Dispoziční vývoj územní studie
VAR. 1

VAR. 2

VAR. 3

VAR. 4

VAR. 5

VAR. 6

VAR. 7

VAR. 8

2.4. Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a architektonického řešení a
další podmínky pro umístění staveb :
2.4.1. Regulační prvky prostorového uspořádání :
Pro vytvoření identity lokality jsou významné prostorové regulativy, které vytváří vnímaný prostor.
A) Jako závazná část zastavovací studie jsou vymezeny :
Stavební čáry, hranice :
• stavební čáry jsou ve vzdálenosti 5,5 m od hranice oddělující funkční plochu od veřejného prostranství
a jsou rovnoběžné s osami určujících komunikací
• za umístění na stavební čáru se považuje pokud alespoň jeden bod půdorysu hlavního objektu leží na
stavební čáře, před stavební čáru mohou vystupovat balkony, arkýře, římsy resp. jiné konstrukce,
přiměřené rozsahem, tvarem a funkcí, které jsou součástí hlavního objemu stavby.
- Pro parcely č. 1 - 6 bude rovněž platit, že úhel svírající stavební čára a průčelní fasáda (pro naše
účely fasáda, která nejvíce přiléhá ke stav. čáře) bude činit 26° ± 5°.
- Pro parcely č. 7 - 14 a další v této linii bude platit, že úhel svírající stavební čára a průčelní fasáda
bude činit 23° ± 5°.
- Pro parcely č. 24, 25 a další 4 za nimi bude platit, že úhel svírající stavební čára a průčelní fasáda
bude činit 21° ± 5°.
- Pro parcely č. 16 - 22 bude platit, že průčelní fasády hlavních objektů povedou v přímé linii stavební
čáry.
• stavební hranice je rovnoběžná se stavební čárou a na okrajích dodržuje odstupy dle vyhl. č.501/2006.
• stavební čára a hranice vymezují zastavitelnou plochu pozemku pro hlavní objekt, garáž a další objekty
( bazén, pergola, ...). Mimo tuto plochu nelze umisťovat žádné objekty vyjma oplocení pozemku,
vyhrazených ploch pro nádoby na komunál. odpad, nebo stavby technické a dopravní infrastruktury.
Výška zástavby:
• výšková limita pro římsu objektu je max. 532 m.n.n.
• výška říms sousedních rodinných domů (RD) (situovaných na společnou hranici pozemku) se nesmí
lišit o více než o 1,5 m (půl podlaží). Tato podmínka platí při návaznosti sousedních RD se shodným
počtem nadzemních podlaží. Přípustné je pro RD v lokalitě řešené touto studií jedno, maximálně dvě
nadzemní podlaží, a to včetně obytného podkroví. V případě dvoupodlažních RD bez obytného
podkroví smí být sklon střeš. pláště max. 10° (17,6%).

Forma zástavby :
• otevřená
Uspořádání uličního profilu je dáno hranicí, která odděluje funkční plochu od veřejného prostranství a
vymezuje :
• prostor pro komunikaci a chodníky
• prostor pro odstavná stání vozidel
• prostor pro umístění zeleně
Ve veškerém tomto prostoru je přípustné umisťování technické infrastruktury.

2.4.2. Regulační prvky plošného uspořádání :

2.4.2.1. Plochy pro bydlení v rod. domech
A) Jako závazná část územní studie jsou vymezeny pozemky pro bydlení v RD:
Pozemky pro bydlení zahrnují činnosti, děje a zařízení souvisejícími bezprostředně s bydlením.
B). Funkční využití :
Přípustné a obvyklé jsou pozemky pro bydlení, související dopravní a technické infrastruktury, veřejnou i
soukromou zeleň, parkování vozidel, technické vybavení, vestavěné občanské vybavení (menší část
půdorysné plochy rodinného domku může být využita jako kanceláře, ordinace; ateliery - max. však 1/2
půdorysné plochy), každý rodinný domek bude mít garáž (případně otevřené stání).
Podmínečně přípustné jsou činnosti a zařízení služeb (využití menší části půdorysné plochy rodinného
domku popř. drobné stavby pro drobnou výrobní činnost), integrovaná zařízení - sídla firem včetně
nerušících provozoven (využití menší části půdorysné plochy rodinného domku), které nepřesahují rámec a
význam daného území a nenarušující pohodu bydlení.
Nepřípustné jsou veškeré činnosti děje a zařízení, které svou zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky
vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě nebo v
souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu bydlení
C). Identifikace :
V řešeném území zabírají pozemky pro bydlení v RD plochy ozn. čísly 1-25.
D) Limity a regulativy rozvoje :
funkčně obslužné regulativy:
• plochy jsou navrženy pro bydlení v rodinných domcích – otevřená forma zástavby (viz. Hl. výkres)
• dopravní obsluha i obsluha inženýrskými sítěmi je navržena z přilehlých veřejných prostranství (ulice Na
Sádkách)
• nutno přeložit části stávajících inž. sítí
prostorové regulativy :
• výšková kóta pro římsu objektu je max. 532 m.n.m.
• maximálně zastavitelná plocha vymezená stavební čárou a stavební hranicí
limity, ochranné režimy :
• maximální ochrana vzrostlé zeleně
• respektovat podmínky ochranného pásma městské památkové rezervace
• respektovat podmínky ochranného pásma památného stromořadí Lipky

2.4.2.2. Plochy pro bydlení v bytových domech
A) Jako závazná část územní studie jsou vymezeny pozemky pro bydlení v byt. domech:
Pozemky pro bydlení zahrnují činnosti, děje a zařízení souvisejícími bezprostředně s bydlením.
B). Funkční využití :
Přípustné a obvyklé jsou pozemky pro bydlení,
pozemky veřej. prostranství.

pozemky související dopravní a tech. infrastruktury a

Podmínečně přípustné je využití max. 1/3 celkové podlahové plochy bytového domu jako ploch občanské
vybavenosti (obchody, služby, případně další bydlení nerušící provozy).
Nepřípustné jsou veškeré činnosti děje a zařízení, které svou zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky

vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě nebo v
souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu bydlení.
C). Identifikace :
viz. grafická část - Hlavní výkres
D) Limity a regulativy rozvoje :
funkčně obslužné regulativy:
• plochy jsou navrženy pro bydlení v byt. domech
• dopravní obsluha i obsluha inženýrskými sítěmi je navržena z přilehlých veřejných prostranství (ulice Na
Sádkách)
• nutno přeložit části stávajících inž. sítí
prostorové regulativy :
• výšková kóta pro římsu objektu je max. 532 m.n.m.
• maximálně zastavitelná plocha je vymezená stavební hranicí
limity, ochranné režimy :
• respektovat podmínky ochranného pásma městské památkové rezervace
2.4.2.3. Plochy smíšené obytné
A) Jako závazná část územní studie jsou vymezeny plochy smíšené obytné:
Plochy smíšené obytné zahrnují činnosti, děje a zařízení souvisejícími bezprostředně s bydlením a také s
občanskou vybaveností
B). Funkční využití :
Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinou
rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a
tech. infrastruktury.
Nepřípustné jsou veškeré činnosti děje a zařízení, které svým provozováním a tech. zařízením narušují
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například rušící
výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou zvyšuje dopravní zátěž v území.
C). Identifikace :
Západní část lokality - viz. grafická část - Hlavní výkres
D) Limity a regulativy rozvoje :
funkčně obslužné regulativy:
• plochy jsou navrženy jak pro bydlení v rod. či byt. domech, tak pro občanské vybavení
• dopravní obsluha i obsluha inženýrskými sítěmi je navržena z přilehlých veřejných prostranství
prostorové regulativy :
• výšková kóta pro římsu objektu je max. 532 m.n.m.
• v případě zástavbou rod. domky platí stejné pravidlo, jako pro plochy pro bydlení v rod. domech, tzn.
zastavitelná plocha je vymezená stavební čárou, stavební hranicí a podmínky zastavění jsou upřesněny
regulativy této studie. V případě využití ploch pro občanskou vybavenost může být zástavba rozšířena i
mimo zastavitelnou plochu. Další upřesnění by pak řešila navazující PD.
limity, ochranné režimy :
• maximální ochrana vzrostlé zeleně

2.4.2.4. Plochy dopravní infrastruktury
A) Jako závazná část územní studie jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury:
Plochy dopravní infrastruktury zahrnují činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s dopravní
přístupností lokality
B). Funkční využití :
Plochy dopravní infrastruktury zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací. V tomto případě
se jedná o pozemky místních komunikací, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace,
například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky staveb
dopravních zařízení a doprav. vybavení, např. odstavné a parkovací plochy. Přípustným využitím těchto
ploch je i využití pro vedení tech. infrastruktury, např. navržené rozvody inž. sítí.
C). Identifikace :
viz. grafická část - Hlavní výkres
D) Limity a regulativy rozvoje :
funkčně obslužné regulativy:
• plochy jsou navrženy pro dopravní přístupnost lokality, a to jak pro silniční dopravu, tak pro pěší a
cyklistickou dopravu
• dopravní obsluha i obsluha inženýrskými sítěmi je navržena z přilehlé ulice Na Sádkách a sousedních
veřejných prostranství
prostorové regulativy :
• jedná se buď o samostatnou obsluž. komunikaci šířky 5,5 m, nebo o
UO uliční prostor s obslužnou komunikací, jednostrannými chodníky a odstavnými podélnými stáními v
kombinaci se zelenými pásy o šířce 9,5 m (komunikace 5,5m, chodník 1,5m a šířka zeleného
pásu/odstav. stání 2,5 m). Tento prostor je v místech, kde není třeba, omezen pouze na komunikaci
a chodník. Obruba mezi vozovkou a chodníkem bude v místech přejezdů k jednotlivým
nemovitostem a na koncích přímých úseků chodníků snížena na Δh = 20 mm mezi těmito plochami.
Dále budou konce přímých úseků chodníků na styku s vozovkou upraveny dle vyhl. č. 369 MPR o
obecných tech. požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace.
Návrh uličního prostoru není závazným, jde o doporučené řešení z urbanistického pohledu, jehož vhodnost
a reálnost prověří zpracovatel navazující projektové dokumentace v rámci územního řízení,
stavebního povolení apod.
limity, ochranné režimy :
• respektovat podmínky ochranného pásma městské památkové rezervace
2.4.2.5. Plochy veřejných prostranství:
A) Jako závazná část územní studie jsou vymezeny plochy veřejných prostranství :
Jsou území z jejichž užívání nelze nikoho vyloučit, které musí být přístupny veřejnosti bez omezení, jsou
tvořeny převážně plochami veřejné zeleně, které plní funkci nejen rekreační ale popřípadě i izolační a
umožňují sociální kontakty obyvatel.
B). Funkční využití :
Přípustné využití území zahrnuje pozemky veřejné zeleně včetně ploch pro pohyb (pěší a cyklistické stezky)
a rekreaci obyvatel (hřiště pro děti) a plochy, které vytváří izolační clonu od komunikací.

Přípustným využitím území je dále umístění staveb dopravní a tech. infrastruktury v těchto plochách.
Nepřípustné činnosti jsou činnosti a zařízení, které narušují kvalitu prostředí, nebo takové důsledky
vyvolávají druhotně, rovněž není přípustná jakákoliv výstavba, kromě výše uvedených případů.
C). Identifikace :
V okolí bytového domu a na konci lokality. viz. grafická část - Hlavní výkres

D) Limity a regulativy rozvoje :
funkčně obslužné regulativy:
• je možné částečné využití pro pozemky tech. infrastruktury ( zemní vedení inž. sítí )
prostorové regulativy :
• plochy jsou vymezeny hranicemi výše navržených ploch.
limity, ochranné režimy :
• maximální ochrana vzrostlé zeleně
• respektovat podmínky ochranného pásma městské památkové rezervace
2.4.2.6. Plochy smíšené obytné / dopravní infrastruktury:
Je územím, kde vzhledem k alternativním možnostem umístění parkoviště sloužící jako zázemí hřbitova, je
nutné ponechat toto území v nespecifikované podobě. V případě realizace parkoviště bude dodrženo
zastavění plochy v max. výměře 800 m 2. V případě využití území pro bydlení či občanskou vybavenost
budou dodrženy stavební čáry a hranice touto dokumentací vymezené a podmínky zastavění upřesněny
regulativy této studie.
Funkční využití této plochy je dáno plochami uvedenými v odst. 2.4.2.3 a 2.4.2.4 textové části této studie

2.4.2.7. Plochy pro bydlení v rod. domech / dopravní infrastruktury:
Je územím, kde vzhledem k možnému (alternativnímu) napojení sítí dopravní a tech. infrastruktury je možná
realizace dopravního propojení koridorů mezi plochami 3.01 a 3.02. Toto propojení je ošetřeno vymezením
této specifické plochy, nebude-li však využito a každá plocha bude řešena solitérně, potom využití území pro
bydlení v rod. domech musí akceptovat vymezené stavební čáry a hranice v této dokumentaci a podmínky
zastavění upřesněny regulativy této studie.
Funkční využití této plochy je dáno plochami uvedenými v odst. 2.4.2.1 a 2.4.2.4 textové části tohoto
dokumentu.

2.4.3. Regulační prvky architektonického řešení :
V rámci zachování uceleného charakteru lokality není přípustné využití lokality řešené touto studií pro
výstavbu srubových staveb.

2.5. Limity využití území
2.5.1. Ochrana kulturních hodnot :
Část řešeného území se nachází v ochranném pásmu MPR. Současně se zde ale nenachází žádná
nemovitá kulturní památka zapsaná do státního seznamu kulturních památek.

2.5.2. Ochrana přírodních hodnot
Krajinný ráz
Krajinný ráz je dán primárně přírodními podmínkami. Projevy lidské činnosti jsou neoddělitelnou součástí
charakteru krajinného rázu.
Exteriér:
Přechod z volné krajiny do obce je bez přechodného prvku.
Interiér:
Navržená lokalita je otevřená krajina bez jakéhokoliv členění a vytváření uzavřených prostorů.

2.5.3. Ochrana přírody
Část řešeného území se nachází v ochranném pásmu chráněného stromořadí „Lipky“ chráněného dle Zák.
114/92 Sb., jak je specifikováno v bodě 2.2 této studie
2.5.4. Ochrana přírodních zdrojů
Na řešeném území se nenachází žádné chráněné přírodní zdroje.
2.5.5. Bezpečnostní a ochranná pásma, pásma hygienické ochrany
Část lokality se nachází v ochranném pásmu veřejného pohřebiště. Dále se v lokalitě vyskytují ochranná
pásma inž. sítí. ( viz. PROBLÉMOVÝ VÝKRES )
2.5.6. Stavební uzávěry
V řešeném území není vyhlášena žádná stavební uzávěra.
2.5.7. Ochrana před povodněmi, stanovená záplavová území
Řešené území není ohroženo záplavami ani extravilánovými vodami.

2.5.8. Ochrana zdravých životních podmínek
Možnost umístění stacionárních zdrojů hluku v blízkosti akusticky chráněných objektů (a naopak) je nutno
posoudit na základě hlukové studie a následně projednat s věcně a místně příslušným orgánem ochrany
veřejného zdraví.
Při dodržení některého z dílčích protihlukových opatření, která jsou popsána v akustické studii
Ing. Kříže (AKUSTIKA BROD S.R.O.) z dubna 2010, bude možné využít všechny pozemky k účelům
popsaným a navrženým touto územní studií.
Konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být předem projednány s věcně a
místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, (požaduje na základě zákona č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů).

2.6. Řešení dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady
2.6.1. Doprava
2.6.1.1. Silniční doprava
Koncepce rozvoje:
Navrhovaná zástavba bude napojena z východu na účelovou MK. Navrhovanou zástavbou bude procházet
MK funkční skupiny C, a to MO2p 9,5/8/50.
pozn. ČSN 73 6110 (stejně jako ostatní nenovelizované normy) není však závazná, a tak výsledný návrh
kategorie komunikace musí především splňovat obecné technické požadavky na výstavbu. Jako výchozí
podklad pak lze využít skladebné prvky z tabulky 3 zmiňované ČSN. Tak lze vytvářet i modifikované
kategorie, což je v souladu s výkladem normotvůrce.

2.6.1.2. Železniční doprava
Nevyskytuje se
2.6.1.3. Nemotorová doprava
Předpokládá se, že celá lokalita bude protkaná sítí jednostranných zálivových stání pro osobní automobily a
mezi těmito stáními bude vždy propojovací chodník šířky 1,5m.
2.6.1.4. Statická doprava
Pro řešení statické dopravy je závazná vyhl. č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby, kde je jasně
v § 5 specifikováno, že odstavná a parkovací stání u nových staveb musí být řešena jako součást stavby,
nebo jako neoddělitelná část stavby a umístěna na pozemku stavby. V zástavbě rodinnými domy je počítáno
s cca 0,5 odstavným stáním na bytovou jednotku a krátkodobým parkováním na pozemku.
2.6.1.5. Veřejná doprava
Veřejná doprava je vedena po silnici II/406 a I/23. Izochrona dostupnosti 500 m na tyto zastávky pokrývá i
navrhovanou zástavbu.
2.6.1.6. Ochranná pásma
V blízkosti lokality se nenachází žádná silnice s ochranným pásmem, jímž by byla lokalita dotčena.

2.6.1.7. Hluk z dopravy
Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., jež nahrazuje
Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. s platností od 1.června 2006. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina
akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné
korekce pro denní nebo noční dobu a místo. V denní době u obytné zástavby nesmí být překročena hodnota
55 dB a v noční době 45 dB od silniční resp. 50 dB od železniční dopravy, pokud se nezohlední další
korekce, což v případě železnice představuje 60 dB v denní a 55 dB v noční době v OPŽ a v případě
hlavních komunikací ( I. a II.tř.) představuje 60 dB v denní a 50 dB v noční době.
Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování
sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění bylo
novelizováno.
- Hluk od silniční dopravy
Negativní vliv provozu silnice I.tř. (Brno - České Budějovice) je minimální. Lokalita je vzdálená
min. 250 m od silnice a navíc je cloněná dalšími objekty.

2.6.2. Zásobování vodou
Dosavadní trendy rozvoje:
Při okraji lokality vede městský vodovodní řad LT 200.
Koncepce rozvoje:
Celková koncepce
Lokalita bude zásobována pitnou vodou prodloužením veřejného vodovodního řadu. Navrhovaný vodovod
bude napojený na stávající vodovodní řad LT 200 v místě lipové aleje (viz. hl. výkres).
Potřeba vody:
Specifickou potřebu obyvatelstva uvažujeme hodnotou q = 138 l/(os./den) dle územního plánu. Tato hodnota
zhruba odpovídá i směrným číslům roční potřeby vody podle Přílohy č. 12 k vyhlášce 428/2001 Sb. – pro
byty s lokálním ohřevem vody je q = 126 l/(os.d). Vyšší uvažovaná potřeba je rezervou pro případnou
drobnou vybavenost v rámci bydlení.

Uvažovaný počet obyvatel (var. s max. využitím směřujícím do občanské vybavenosti) 450
Qp = 0,138 x 450 = 62,1 m3/d
Qm = 62,1 x 1,35 = 83,8 m3/d = 0,97 l/s
Qh = 0,97 . 1,8 = 1,75 l/s
2.6.3. Odkanalizování
Dosavadní trendy rozvoje:
Stoková síť
Město Telč má vlastní síť jednotných kanalizačních stok svedenou do městské ČOV.
Koncepce rozvoje :
Stoková síť
Řešené území bude odkanalizováno novou splaškovou kanalizací do stávající kanal. stoky KA DN 300 v ulici
Slavatovské.
Se srážkovými vodami bude nakládáno dle vyhl. č. 268/2009, § 6, odst. 4. Odvádění srážkových vod se
zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových
vod; pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací (v tomto případě
požaduje VAS Jihlava odvádění deš. vod oddílnou kanal. soustavou, aby nebyla ČOV Telč přetěžována
přítokem dalších dešťových vod).
Množství dešťových vod
Intenzita deště 15 minutový déšť dle Trupla o periodicitě n = 1,0 (pro dešťovou kanalizaci)
i = 132 l/(s.ha)
Celková odvodňovaná plocha: F = 3,6 ha,
Součinitel odtoku ψ = 0,35 (rod. domy sdružené i izolované)
Q = 3,6 . 132 . 0,35 = 166 l/s
2.6.4. Zásobování plynem
Dosavadní trendy rozvoje :
V těsné blízkosti lokality se nachází STL plynovod PE-80.

Zhodnocení STL plynovodů
Vzhledem ke stáří STL rozvodné sítě lze konstatovat, že STL rozvody jsou po technické stránce i kapacitně
vyhovující. Není uvažováno s rekonstrukcemi, pouze se uvažuje budování dalších STL rozvodů v závislosti
na rozvoji obce.
Regulační stanice
V řešeném území se nenachází VTL regulační stanice .

Koncepce rozvoje :
Řešené území bude napojeno na stávající STL plynovod, ukončený v jeho těsné blízkosti. Toto je současně
v souladu s územním plánem města.
Potřeba plynu:
Počet odběratelů obyvatelstva 50
Specifický odběr 2,6 m3/(odb.h)
koeficient současnosti dle JmP: k = n-0,1 = 50-0,1 = 0,676 (n – počet odběratelů)
3
Q = 50 . 0,676 . 2,6 = 88 m3/h
h
Q = 50 . 3000 = 150 000 m3/h
r
Informativně uvádíme - ochranná a bezpečnostní pásma podle zákona č. 458/2000
Ochranná pásma je nutno dodržovat k zajištění spolehlivého provozu plynárenského zařízení. Pásmy se
rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami
vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. Stavební činnosti a úpravy terénu v ochranném
pásmu lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem držitele licence, který odpovídá za provoz
příslušného plynárenského zařízení. Souhlas není součástí stavebního řízení. Vysazování trvalých porostů
kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu podléhá tomuto souhlasu pouze ve volném
pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu.

2.6.5. Zásobování elektrickou energií
Dosavadní trendy rozvoje :
Nadzemní vedení VN se vyskytuje v blízkosti řešené lokality.
Koncepce rozvoje :
Pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude nutno realizovat novou sloupovou trafostanici na
severovýchodní straně navrhované smíšené obytné zástavby a kioskovou trafostanici v blízkosti byt. domu.
Potřeba nového příkonu
Pro stanovení výkonových zatížení novou výstavbou jsou použity hodnoty uvedené ve směrnici E.ON č.
13/98.:
bytový odběr

0,83 kW/bj

nebytový odběr

0,35 kW/bj

Návrh nové výstavby:
bydlení I.etapa

60 bytů

potřebný příkon

60 x (0,83 + 0,35) = 71 kW

bydlení II.etapa

30 bytů

potřebný příkon

30 x (0,83 + 0,35) = 35,5 kW

Informativně uvádíme ochranná pásma v řešeném území podle zákona č. 458/2000
2.6.6. Veřejné osvětlení
Dosavadní trendy rozvoje :
Veřejné osvětlení je provedeno v rozsahu stávající zástavby. Napojovací bod VO nemá rezervu pro napojení
nové výstavby.
Koncepce rozvoje :
Pro nové veřejné osvětlení bude zřízen nový hlavní rozvaděč VO (napájecí a zapínací bod). Napojení
navrhované lokality je uvažováno rovněž z nové trafostanice. Umístění rozvaděče se předpokládá u jedné z
nových trafostanic. Ovládání nového VO bude volitelné buď časovým spínačem s programovatelnou dobou
zapnutí a vypnutí, nebo soumrakovým spínačem.
Rozvody VO budou provedeny kabely CYKY 4x16 mm² uloženými do výkopu. Hlavní komunikace budou mít
osvětlení stožárovými svítidly.

2.6.7. Zásobování teplem
Dosavadní trendy rozvoje :
V území není zařízení pro centrální rozvod tepla, navazující zástavba je vytápěna lokálně z vlastních zdrojů,
palivem je převážně zemní plyn.

Koncepce rozvoje :
Pro zásobování teplem v řešeném území bude využíván zemní plyn, příp. elektřina.
Podpořit využití obnovitelných zdrojů energie
Obnovitelné zdroje energie – nejsou využívány.

2.6.8. Telekomunikace a spoje
Dosavadní trendy rozvoje :

telefonní rozvody v obci kabelizovány
ochranné pásmo 1,5 m
telekomunikace a radiokomunikace jsou stabilizované
Informativně uvádíme ochranná a bezpečnostní pásma podle zákona č. 151/2000 o telekomunikacích
Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
2.6.9. Nakládání s odpady
Koncepce nakládání s odpady bude řešena stejně jako v ostatních částech města

2.7. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho
technické zajištění.
V řešeném území nejsou plochy pro dobývání ložisek nerostů.

2.8. Řešení požadavků civilní ochrany
a/ Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
V řešeném území se neočekává průchod průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní.
b/ Zóny havarijního plánování
Řešené území se nenachází v zóně havarijního plánování.
Podle analýzy možného vzniku mimořádné události, která je součástí Havarijního plánu kraje, žádná firma
svou produkcí a skladováním nebezpečných látek neohrožuje území řešené tímto územním plánem.“
c/ Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
V dané lokalitě se nepředpokládá výstavba objektů splňujících tato kriteria.
j/ Zajištění varování a vyrozumění o vzniklém ohrožení
Varování o vzniklém ohrožení bude v řešeném území zajištěno spuštěním sirén a předáním varovných
informací občanům cestou OÚ za využití rozhlasů, pojízdných rozhlasových zařízení, předání telefonických
informací a dalších náhradních prvků varování.

2.9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí
2.9.1. Celková hygienická situace
Celková hygienická situace je na dobré úrovni, území není obtěžováno žádnými zdroji znečištění.
2.9.2. Ovzduší
V řešeném území není žádný zdroj znečištění ovzduší, díky poloze mimo hlavní komunikace není ani riziko
exhalací z dopravy. Není zde ani zvýšené riziko obtěžování větrnou erozí.
2.9.3. Voda
Řešeným územím neprotéká vodní tok, není zde riziko záplav. Navržená zástavba bude napojena na
kanalizační systém města, proto není riziko znečištění vodního toku.
2.9.4. Půda
V řešeném území není známa žádná kontaminace půdy, větší část území byla využívána jako skládka
dřeva, menší pro zemědělskou činnost.

2.9.5. Hluk
Hluková zátěž ze silniční dopravy na silnici I/23 nevytváří žádné větší riziko nadměrného hluku pro
navrženou zástavbu (viz kapitola Doprava).

H-Projekt, Telč

B . TEXTOVÁ ČÁST
2. POZEMKY DOTČENÉ ÚZEMNÍ STUDIÍ
Parcelní číslo:

7316/2

Způsob využití:

manipulační plocha

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastnické právo
Jméno

Adresa

STARKON VYSOČINA s.r.o.

Podíl

Úzká 635/1, Jihlava, 586 01

Parcelní číslo:

st. 175

Druh pozemku:

zastavěná plocha a nádvoří

Budova na parcele:

bez čp/če obč.vyb

Vlastnické právo
Jméno

Adresa

STARKON VYSOČINA s.r.o.

Podíl

Úzká 635/1, Jihlava, 586 01

Parcelní číslo:

st. 1038

Druh pozemku:

zastavěná plocha a nádvoří

Budova na parcele:

bez čp/če jiná st.

Vlastnické právo
Jméno

Adresa

STARKON VYSOČINA s.r.o.

Podíl

Úzká 635/1, Jihlava, 586 01

Parcelní číslo:

st. 1916

Druh pozemku:

zastavěná plocha a nádvoří

Budova na parcele:

bez čp/če jiná st.

Vlastnické právo
Jméno
STARKON VYSOČINA s.r.o.

Adresa
Úzká 635/1, Jihlava, 586 01

Podíl

Parcelní číslo:

st. 1044

Druh pozemku:

zastavěná plocha a nádvoří

Budova na parcele:

č.p. 90

Vlastnické právo
Jméno

Adresa

STARKON VYSOČINA s.r.o.

Podíl

Úzká 635/1, Jihlava, 586 01

Parcelní číslo:

7316/3

Typ parcely:

Parcela zjednodušené evidence

Zdroj parcely ZE:

Přídělový plán nebo jiný podklad

Vlastnické právo
Jméno
Město Telč

Adresa

Podíl

náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč, Telč-Vnitřní Město, 588 56

Parcelní číslo:

7313/6

Způsob využití:

ostatní komunikace

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastnické právo
Jméno

Adresa

Podíl

Česká republika
Správa nemovitostí ve vlastnictví státu
Jméno
Pozemkový fond České republiky

Adresa

Podíl

Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00

Parcelní číslo:

7317/1

Způsob využití:

ostatní komunikace

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastnické právo
Jméno
Město Telč

Adresa
náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč, Telč-Vnitřní Město, 588 56

Podíl

Parcelní číslo:

7313/13

Typ parcely:

Parcela zjednodušené evidence

Zdroj parcely ZE:

Přídělový plán nebo jiný podklad

Vlastnické právo
Jméno

Adresa

Podíl

Česká republika
Správa nemovitostí ve vlastnictví státu
Jméno

Adresa

Pozemkový fond České republiky

Podíl

Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00

Parcelní číslo:

st. 1041

Druh pozemku:

zastavěná plocha a nádvoří

Budova na parcele:

bez čp/če obč.vyb

Vlastnické právo
Jméno

Adresa

STARKON VYSOČINA s.r.o.

Podíl

Úzká 635/1, Jihlava, 586 01

Parcelní číslo:

7489/1

Způsob využití:

ostatní komunikace

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastnické právo
Jméno
Město Telč

Adresa
náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč, Telč-Vnitřní Město, 588 56

Podíl

C . DOKLADY

