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1. Základní údaje
Název akce:

Územní studie lokalit v5 a I/Z9 - V cov (dále jen ÚS)

Místo:

k.ú. V cov, 777480

Zadavatel územní studie:

Obec V cov
cov 61, 592 44 V cov

Po izovatel územní studie: M stský ú ad Nové m sto na Morav , odbor stavební a životního
prost edí, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové M sto na Morav
Zhotovitel územní studie:
Odborná spolupráce:
Datum:

Pavel Ondrá ek, STUDIO P, Nádražní 52, 591 01 Ž ár nad Sázavou
Ing. arch. Jan Psota KA 1042, Ing. Alois Matýsek
ervenec 2018

2. Vymezení ešeného území
ešené území je vymezeno zastavitelnými plochami v5 a I/Z9 - Plochy bydlení v rodinných
domech (BR) platného Územního plánu (ÚP) V cov.
3. Podklady pro zpracování územní studie
Podklady pro vypracování územní studie byly zejména:
- Územní plán V cov - Právní stav Územního plánu V cov po vydání zm ny . I, která nabyla
innosti dne 24.09.2015.
- Zadání územní studie vyhotovené M stským ú adem Nové M sto na Morav , odbor stavební a
životního prost edí
- vý ez katastrální mapy k.ú. V cov
- rozpracovaná dokumentace Dopravní a technická infrastruktura pro obytný soubor 5 RD u h išve V cov , Ing. Alois Matýsek, Uniprojekt Ž ár nad Sázavou
- hydrogeologický posudek - Posouzení možnosti ovlivn ní vodního zdroje na parcele . 412/40
v k.ú. V cov vlivem výstavby místní komunikace inženýrských sítí a rodinných dom na parcelách . 410, 412/40, 413 a 422 v k.ú. V cov zpracovaný RNDr. Oliverem Vítem, leden 2018
(dále jen hydrogeologický posudek)
- konzultace se zadavatelem územní studie
- dostupné podklady o vedení technické infrastruktury
- dostupné mapy ÚZK (základní mapa 1:10000, ortofotomapa)
- situace s umíst ním povolených staveb rodinných dom na pozemcích p. . 412/29, 350/2 k.ú.
cov
- rozpracovaná územní studie byla pr žn konzultována se zadavatelem ÚS, konzultována byla též s po izovatelem ÚS.
4. Cíle a ú el územní studie
Hlavním cílem územní studie je prov it možnosti využití vymezených zastavitelných ploch
v souladu s požadavky platného územního plánu V cov a up esn nými pot ebami zadavatele ÚS
specifikovanými v zadání ÚS. Navrhnout urbanistickou koncepci s uspo ádáním jednotlivých
funk ních složek zastavitelných ploch s ešením prostorového uspo ádání území s koncepcí ve ejné infrastruktury.
elem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující úpravu tohoto území.
Územní studie je zpracována jako územn plánovací podklad pro rozhodování v území podle §
30 zák. . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu ve zn ní pozd jších p edpis (dále
jen „stavební zákon“).
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5. P írodní podmínky
Lokalita je situována severním okraji sídla. Svou jižní a áste
západní stranou navazuje na
zastav né území, severní a východní stranou pak navazuje na volnou krajinu. Z v tší ásti západního okraje je pak území limitováno terénním zlomem se stávající vzr stnou zelení. V severovýchodní ásti je území limitováno bezpe nostním pásmem VTL plynovodu. Na ešeném území se
nachází stávající vodní plochy.
Lokalita se nachází na p íhodn orientovaném jižním svahu s nadmo skou výškou pohybující
se od 612 do 630 m n.m..
Území lokality je v sou asnosti p evážn zem lsky využíváno zejména v kultu e trvalý
travní porost.
ást území na jižním okraji lokality (rozsah zastavitelné plochy v5), je v sou asné dob rozparcelováno a na území již probíhá výstavba dle prob hlých stavebních ízení. Na území se nahází
4 stavby rodinných dom , u dvou již prob hla kolaudace, další dva jsou ve výstavb .
Zem lské pozemky lokality se nachází na p dách BPEJ 95011 za azených do III. t ídy
ochrany a BPEJ 93641 s IV. t ídou ochrany. V tší ást lokality se nachází na území
s provedenými zúrod ovacími opat eními – odvodn ním.
Celá lokalita leží v Chrán né krajinné oblasti Ž árské vrchy. Na ešené lokalit se nenachází
žádné maloplošné chrán né území, žádná evropsky významná lokalita ani významný nebo registrovaný krajinný prvek a i památný strom.
V ešeném území se nachází vodní zdroj - kopaná studna, na parcele 412/40 v k.ú. V cov. Kolem tohoto zdroje je podmá ený povrch terénu, který ve své podstat tvo í plošné prameništ s
vodou jímanou do výše zmín né studny.
6. Kulturní hodnoty
Na ešeném území se nenachází žádné kulturní památky zapsané v Úst edním seznamu kulturních památek R ani památky místního významu.
V p ípad realizace staveb pro stavebníky vyplývá zákonná oznamovací povinnost podle § 22
odst. 2 a §23 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis a povinnost umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.
7. Pr zkumy a m ení se záv ry
Pro stávající vodní zdroj nacházející se na ešeném území bylo provedeno posouzení jeho
ovlivn ní plánovanou výstavbou. V tomto posouzení bylo konstatováno, že tato výstavba m že
ovlivnit stávající vodní zdroj a byly stanoveny základní podmínky pro eliminaci t chto rizik, které
jsou uvedeny v kapitole 8.4. a stanoven záv r, že za dodržení t chto stanovených podmínek p i
výstavb a provozu obytného souboru rodinných dom na ešené lokalit , nedojde k ohrožení jakosti a kvality podzemní vody, jímané kopanou studnou na parcele .412/40 v k. ú. V cov.
Zhotovitelem ÚS byla provedena prohlídka území, p i které byla potvrzena existence výše
uvedeného zdroje vody a rovn ž byly zjišt ny již realizované stavby rodinných dom na zastavitelné ploše v5. Existence t chto dom byla následn prov ena s údaji katastru nemovitostí a po izovatelem ÚS byla ov ena jejich legálnost (prob hlá územní a stavební ízení).
Jiné pr zkumy nebyly na ešeném území provád ny. P i dalších projektových pracích je t eba
provést hydrogeologický pr zkum k posouzení vsakovacích pom
podloží pro zasakování dešových vod ze st ech, zpevn ných ploch a komunikací, posouzení IG pom
pro zakládání staveb. Dále se doporu uje provést pr zkum pro zjišt ní množství p dního radonu a stanovení stupn
radonového rizika. Tento pr zkum je možné provád t individueln pro jednotlivé stavební pozemky.
8. Urbanisticko architektonická koncepce
8.1. Urbanistická koncepce a kompozice
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Urbanistická koncepce ešené lokality vychází p edevším z respektování p írodních a technických podmínek daného území a ze stávajícího zp sobu zastav ní obce. Snahou je v maximální
mí e respektovat terénní podmínky ešeného území. Systém zastav ní se snaží o zachování ur ité
rozvoln nosti zástavby rozd lením na dv ásti seskupení parcel rodinných dom odd lených plochami zelen na ve ejných prostranstvích se za len ním stávajících i navržených vodních prvk .
ešení dopravní obsluhy vychází z pot eby napojení na stávající místní komunikaci a jejího
trasování. Dopravní ešení umož uje napojení stávající sít ú elových cest.
Uspo ádání ešené lokality se snaží ú eln využít daného prostoru a podmínek pro umíst ní
im eného po tu budoucích stavebních pozemk pro individuální formy bydlení se zajišt ním
jejich obslužnosti pot ebnou dopravní a technickou infrastrukturou.
i návrhu umíst ní a orientace staveb bylo p ihlédnuto zejména ke snaze o optimální rozsah
zemních prací p i osazování staveb do terénu a optimální vazbu na niveletu navržené místní komunikace. Nezanedbatelným faktorem byla správná orientace domu ke sv tovým stranám.
ást území, kterou nelze využít pro bydlení v rodinných domech, a z d vodu majetkových
vztah , i problémové obslužnosti, je navržena s ponecháním dosavadního využití tj. zem lské
využívání na druhu pozemku trvalý travní porost.
8.2. Podmínky pro výstavbu
Pro pot eby dostate né flexibility využití území není územní studií ur en jeden konkrétní typ
staveb ur ených k bydlení. Vždy je však t eba p ihlédnout k ešení sousedních staveb, kdy by si
stavby m ly být svým architektonickým a skladebným ádem blízké. To se projeví p edevším v
zachování m ítka staveb, sklonu a tvaru st ech, návaznosti základních horizontálních prvk staveb (st ešní ímsy, sokly, apod.).
P i zachování této zásady jsou stanoveny následující regula ní prvky.
Uli ní ára – hranice mezi soukromými pozemky a ve ejným prostranstvím je dána v tomto
ípad oplocením odd lující stavební pozemky od ve ejn p ístupných pozemk uli ního prostoru. Oplocení m že být p ed vstupem do domu a vjezdem do garáže p erušeno tak, aby takto vzniklý soukromý prostor byl opticky sou ástí ve ejného prostoru. Nevylu uje se, aby celý soukromý
prostor p ed domem ( i v celé ší i soukromého pozemku) byl vizuáln sou ástí ve ejného prostoru
bez oplocení.
Stavební hranice - vymezuje hranici pozemku ur eného k zastav ní a polohu objemu stavby
rodinného domu. P ed tuto hranici mohou v p im eném rozsahu a tvaru vystupovat konstrukce
íms, arký apod. ást pozemku mezi stavební hranicí a uli ní arou je nezastavitelná nadzemními stavbami s výjimkou oplocení, podzemních staveb a zpevn ných ploch. Stavební hranice je
nep ekro itelná do ulice, v od vodn ných p ípadech ji lze nedokro it.
Nezastavitelná ást stavebního pozemku – ást stavebního pozemku, kterou nelze zastav t
stavbou hlavní ani stavbou plnící funkci stavby vedlejší ke stavb hlavní. Nezahrnuje oplocení a
stavby podzemního charakteru.
Odstupy staveb – vzájemné odstupy staveb se ídí ustanovením § 25, vyhl. . 501/2006 Sb. o
obecných požadavcích na využití území v platném zn ní.
Výška zástavby – hlavní stavby na pozemcích budou o jednom nadzemním podlaží s možným využitím podkroví. Úrove hlavního nadzemního podlaží se uvažuje max. 0,6 m od úrovn upraveného terénu, nasazení ímsy 2,5 - max. 3,5 m nad upraveným terénem, výška h ebene stavby max.
9,5 m nad upraveným terénem. Tyto limitní hodnoty nebudou p ekro eny ani v p ípad podsklepení objekt . Požadavky na sv tlé výšky v staveb pro bydlení jsou dány § 40 vyhlášky 268/2009
Sb. o technických požadavcích na stavby.
Sklon a tvar st echy – jednopodlažní domy s obytným podkrovím budou mít st echy sedlové
s h ebenem blízkým symetrii objekt , p ípustná je st echa sedlová s polovalbou. Sklon st echy cca
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40° až max. 45°. Na hlavní stavb se neumož uje použití st ech plochých, pultových, stanových i
obloukových.
Orientace h ebene – h eben bude orientován vždy rovnob žn s delší stranou objektu.
Vstupy do objekt – budou p ímo do úrovn 1.NP, situování vstupu není polohopisn ur eno, Nep ipouští
se budování vjezd do suterénních prostor.

Na ešené lokalit rovn ž nadále platí podmínky pro využití území stanovené platným územním plánem tj. podmínky s rozdílným zp sobem využití pro plochy bydlení v rodinných domech
(BR), viz níže vý atek z textové ásti platného ÚP V cov:
Plochy bydlení v rodinných domech (BR) hlavní využití : zabezpe ení pot eb individuálního
bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení
Zp soby využití:
ípustné:
pozemky rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zelen , pozemky
ve ejných prostranství, související dopravní a technické infrastruktury, pozemky místního ve ejného ob anského vybavení
podm. p ípustné: související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory pro zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a
objemu budov, chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná p stitelská
innost, p ípadn rodinná rekreace ve stávajících domech. Vše za podmínky, že svým provozem a výkonností nedojde ke snížení kvality prost edí a
pohody bydlení ve vymezené ploše a nedojde ke zvýšení dopravní zát že
plochy a zárove jsou v územní menšin k vymezené ploše bydlení
nep ípustné:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí
plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn nad p ípustnou míru
Výstavba bude probíhat v souladu s Obecnými podmínkami pro výstavbu v CHKO Ž árské
vrchy (Agentura ochrany p írody a krajiny eské republiky, Správa chrán né krajinné oblasti
árské vrchy) viz p íloha ÚS.
Podmínky pro výstavbu budou použity i u stavebních pozemk s již realizovanými stavbami
rodinných dom , kde budou v p im ené mí e uplatn ny na p ípadné vedlejší stavby.
8.3. Architektonické zásady
Stejn jako pro regula ní prvky i pro architektonické zásady bude uplatn na zásada, že stavby
ešeném území si musí být použitými architektonickými výrazovými prvky blízké.
Architektonické ešení staveb bude inspirováno tradi ním venkovským domem (výrazn obdélníkový p dorys, sedlová st echa i polovalbová st echa). Stavby budou navrženy s v souladu
s Obecnými podmínkami pro výstavbu v CHKO Ž árské vrchy.
Pro realizaci staveb je nutno z návrh na realizaci vylou it objekty neobvyklých proporcí a bizarních tvar .
Vedlejší stavby (p ístavby, zahradní domky, garáže apod.) by m ly být ešeny integrováním
chto funkcí do hlavní hmoty objektu, p ípadn dopln ny o prvky , které budou v souladu architektonickým ešení daného domu.
Plochy ve ejných prostranství ešit zejména s ohledem na jejich maximální zklid ující a estetickou funkci. Dostate
ešit výsadbu vzr stné zelen jako d ležitého kompozi ního prvku.
8.4. Provozn dispozi ní a stavebn technické ešení objekt
Provozn dispozi ní ešení objekt není v územní studii p edepsáno. Je však nutné splnit požadavek, že každý byt na budoucím stavebním pozemku musí mít min. 1 odstavné stání pro osobní automobil. Stání je možné ešit odd len od hlavní stavby, stejn tak i jako její sou ást, vždy
ale s p ihlédnutím na ešení okolních stavebních pozemk .
Stavebn technické ešení staveb pro bydlení není p edepsáno. Bude ur eno jednotlivými projekty staveb. Pro zachování vydatnosti a kvality vody stávajícího vodního zdroje budou pro vý7
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stavbu dodrženy následující podmínky dané v hydrogeologickém posudku (citace RNDr. Oliver
Vít, 01/2018):
- Z nutnosti zachování dosavadní kvantity podzemní vody, p itékající do prameništ , nesmí být
zemními pracemi narušen p irozený režim m lkého ob hu podzemních vod v zájmovém území,
resp. nesmí být porušena nebo p erušena migra ní dráha podzemní vody ve zv tralinovém pokryvu. Z tohoto d vodu mohou být provedeny jen m lké výkopy pro inženýrské sít max. do hl.
1,7m. V p ípad , že se i v této hloubce se objeví podzemní voda, musí být výkop na stran sm ru úklonu dna výkopu zatamponován jílovitou zeminou, aby výkop po zasypání netvo il privilegovanou cestu pro odtok podzemní vody (tj. musí být zachována p vodní trajektorie migrace
podzemní vody sm rem k prameništi). Z d vodu omezení hlubších výkopových prací bude
vhodné, aby budoucí rodinné domky byly budovány jako nepodsklepené objekty, založené jen
do nezámrzné hloubky ( max. do 1,7m). V p ípad nutnosti podsklepení a tím hlubších výkopových prací by si stavebníci m li nechat provést posouzení hydrogeologem dle pot eb projekt
na jednotlivé stavby RD.
- Z hlediska zachování dosavadní kvality podzemní vody v zájmovém území a p edm tném vodním zdroji nesmí se do horninového prost edí a podzemní vody dostat žádné závadné látky. Tato podmínka platí jak p i výstavb komunikace, inženýrských sítí a vlastních rodinných domk ,
tak i p i dalším provozu celého obytního souboru. P edevším nesmí nastat žádné net snosti na
kanaliza ní stoce a p ípojkách splaškové vody. Okraj komunikace musí být upraven tak, aby se
deš ová vody z povrchu komunikace neodtékala a nevsakovala do prostoru, kde se nachází
edm tný vodní zdroj.
- V p ípad nutnosti p echodného nakládání se závadnými látkami a p i jejich skladování musí
být u in na taková opat ení, aby nedošlo k úniku t chto látek do podloží. Ve vztahu této skute nosti je nutno zd raznit, že na pozemcích budoucích zahrad rodinných domk nesmí být používána žádná hnojiva a nesmí být aplikovány žádné pesticidy, fungicidy i herbicidy nebo jiné
závadné látky, které by následn mohly infiltrovat do podloží a do podzemní vody.
- P ed zahájením veškerých zemních prací doporu uji odebrat z p edm tné studny na parcele
.412/40 kontrolní vzorek podzemní vody k laboratornímu rozboru na stanovení hydrochemického pozadí p ed výstavbou obytného souboru.
8.5. Vn jší úpravy staveb a oplocení
Bude užito tradi ních materiál a zpracování, v etn jejich barevnosti, p ípadn materiál , které jsou jim blízké. Omítky budou sv tlých barev s barevn nekontrastujícím soklem. Barevnost
objekt vždy ešit v návaznosti na sousední objekty.
Oplocení parcel z uli ní strany se doporu uje provést v jednotném stylu, zachovat materiálové,
výškové pop . i barevné ešení. Výška oplocení v uli ní e nep esáhne 1350 mm a je dána umísním HUP, plynom ru, elektrom ru, dopisní schránky a v ad neposlední i popelnice.
Oplocení mezi parcelami a oplocení zadních ástí parcel m že být r zné, nap . z drát ného
pletiva, d ev né, a nebude p esahovat výšku 1500 mm. Nežádoucí jsou plné nepr hledné ploty
uzavírající pozemek zahrady rodinného domu do ve ejných prostranství i volné krajiny.
9. Ve ejná prostranství
9.1. Uspo ádání ve ejných prostranství
Koncepce ÚS vymezuje t i typy ve ejného prostranství.
- Ve ejné prostranství s p evažující funkcí technické a dopravní infrastruktury - jedná se o ve ejné prostranství, jehož sou ástí je pozemní komunikace zp ístup ující pozemky rodinných dom
a zajiš ující pr chod inženýrských sítí. Ve ejné prostranství, na kterém je umíst na místní komunikace dopravn obsluhující p ilehlé budoucí stavební pozemky je navržena ší ky min. 8 m.
Ší kové uspo ádání tohoto "dopravn technického" ve ejného prostranství umožní bezproblémové uspo ádání dopravních ploch i inženýrských sítí. Nezbytnou sou ástí ve ejného prostoru je ze8
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le . Výsadba strom , ke se navrhuje s p ihlédnutím nejen k bezpe nosti dopravy a prostorovému uspo ádání sítí, ale i k jejímu estetickému významu. Nedílnou sou ástí t chto ve ejných
prostranství jsou travnaté plochy. D ležitou sou ást uli ních prostor tvo í sloupy ve ejného
osv tlení s osv tlovacími t lesy.
- Ve ejné prostranství s p evažující klidovou funkcí a obnovou vzr stné zelen - tvo í významný
kompozi ní prvek obytného souboru plnící funkci estetickou, hygienickou, ekologickou a rekrení. Jedná se o upravené plochy s komponovanou výsadbou vegeta ních prvk reprezentované
kvalitními travnatými plochami, vzr stnými d evinami a nízkou doprovodnou zelení. Na plochách lze umis ovat p ší stezky, drobná h išt a mobiliá obce apod.
- Ve ejné prostranství s možností realizace opat ení pro zdržení extravilánových vod - je vymezeno pro uskute ní p ípadných technických opat ení chránící zástavbu p ed povrchovým odtokem vod z extravilánu. Zásadní opat ení ochrany zastav ného území p ed extravilánovou vodou
nutno spat ovat v kombinaci organiza ních agrotechnických a technických opat ení optimáln
v celém navazujícím povodí.
9.2. Zele na ve ejných prostranstvích
Pro ešení zelen používat autochtonní d eviny a rostliny. Základem bude výsadba vzr stných
evin s ke ovým podrostem dopln ná o travnaté plochy.
Zele na ve ejných prostranstvích, skladbu d evin atd. up esnit v rámci dalších stup projektových prací projektem sadových úprav.
10. Koncepce dopravního ešení
10.1. Automobilová doprava
Vymezené budoucí stavební pozemky v navržené lokalit budou dopravn obsluhovány z nových místních komunikace se smíšeným provozem chodc a vozidel. Komunikace lze za adit do
funk ní t ídy D. Komunikace jsou ešeny jako slepé s úvra ovým obratišt m. Navržené komunikace se napojují na stávající místní komunikaci stejné t ídy.
Pro místní komunikaci uvažovat s návrhovou rychlostí 30 km/h a úpravou p edností v jízd
pravidlem p ednosti zprava.
Budoucí stavební pozemky budou napojeny samostatnými sjezdy z místní komunikace.
V dopravní ešení zohlednit zachování p ístupu do volné krajiny.
P i návrhu místních komunikací je t eba vycházet z SN 73 6110 a zohlednit požadavky vyhlášky 398/2009 Sb.. Úpravu k ižovatek ešit dle SN 73 6102.
ešení komunikací, jejich ší kové, výškové a sm rové uspo ádání, dopravní zna ení, m že být
upraveno v dalších stupních projektové dokumentace.
10.2. Doprava v klidu
Každý byt na budoucím stavebním pozemku musí disponovat minimáln jedním odstavným
stáním pro osobní automobil na vlastním pozemku.
Pro obyvatele a návšt vníky jsou na ve ejných prostranstvích navržena 2 parkovacích stání.
Na území, které eší územní studie, nelze uvažovat s parkováním vozidel o hmotnosti v tší než
3,5 t.
10.3. P ší doprava
P ší doprava bude ešena v rámci místní komunikace funk ní skupiny D se smíšeným provozem chodc a vozidel.
11. Koncepce návrhu technické infrastruktury
Vedení inženýrských sítí budou navržena zemí, tzn. s vedením inženýrských sítí vzduchem se
v lokalit ešené ÚS neuvažuje.
9
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Pro m ení spot eby energií budou na hranicích pozemku v uli ní
e postaveny pilí e, které
budou sou ástí oplocení. Sou ástí pilí se doporu uje (umožní-li to ešení vstupu na pozemek)
provést i p íst ešek na popelnici. Rovn ž je doporu eno slu ování pilí pro sousedící pozemky.
Koncepce územní studie nebrání využívání alternativních zdroj energie, zejména využití slune ní energie, na stavebních objektech.
Navržená koncepce technické infrastruktury m že být upravena a zp esn na v navazujících
projektových dokumentacích.
11.1. Zásobování pitnou vodou
Zásobování ešené lokality se uvažuje z ve ejného vodovodu, kterého kapacita je dostate ná k
zásobování p edm tné lokality rodinných dom . Voda v lokalit
nebude využívána
k technologickým ú el m.
11.2. Odkanalizování
Obec V cov má vybudovanou kanaliza ní sí a istírnu odpadních vod.
Koncepce ÚS pro odkanalizování daného území uvažuje s napojením navrhovaných rodinných
dom nov vybudovanou stokovou sítí na stávající sí jednotné kanalizace.
Deš ové vody se navrhuje v co nejv tší mí e zasakovat. Zejména to platí pro deš ové vody na
parcelách jednotlivých rodinných dom , kde je tak vhodné budovat zásobníky na deš ovou vodu a
tuto zp tn využívat na zavlažování, eventueln po její úprav jako vodu užitkovou. Do jednotné
kanalizace budou napojeny srážkové vody z místní komunikace a bezpe nostní p epady ze zasakovacích a reten ních objekt u rodinných dom .
11.3. Zásobování zemním plynem
V obci V cov je provedena plošná plynofikace.
Územní studie uvažuje s napojením na stávající rozvody plynu v obci. Místo napojení ur í
správce sít . U rodinných dom na navržených stavebních pozemcích se uvažuje, že na zemní
plyn bude pro vytáp ní , uh ev TUV a va ení napojeno 70% z t chto dom . Pro zbylých 30%
dom územní studie uvažuje s využitím jiných zdroj (alternativní zdroje, elekt ina, pevná paliva evo, pelety).
ešení ÚS respektuje bezpe nostní pásmo VTL plynovodu, kam umis uje pouze opat ení pro
zdržení extravilánových vod.
11.4. Zásobování elektrickou energií
Napojení rozvod NN pro ešenou lokalitu bude provedeno ze stávajících rozvod NN kabelovým vývodem. Místo napojení ur í správce sít .
V navrženém uli ním prostoru povede trasa kabel NN spole
s ve ejným osv tlením podél
hranice navržených stavebních pozemk . Rozvody budou provedeny smy kováním v pojistkových sk íních na hranici pozemku.
Osv tlovací t lesa ve ejného osv tlení budou instalována na sloupech ve ejného osv tlení. P i
návrhu ve ejného osv tlení je t eba p edvídat o ekávaný vzr st zelen .
11.5. Sít elektronické komunikace
Pro p ípadné nové rozvody sítí elektronické komunikace (SEK) jsou vymezena dostate
roká ve ejná prostranství, napojení na stávající rozvody SEK ur í správce sít .

ši-

12. Odpadové hospodá ství
V ešené lokalit se bude vyskytovat pouze odpad komunální. Nádoby pro sb r komunálního
odpadu budou o objemu 110 i 120 l a budou uloženy v nice, která bude sou ástí oplocení každého stavebního pozemku. Interval odvozu bude shodný s etností odvozu pro celou obec.
Nakládání s odpady se bude v souladu s platnými právními p edpisy a na ízeními.

10

Územní studie lokalit v5 a I/Z9 V cov

STUDIO P|07/2018

13. Zabezpe ení z hlediska civilní ochrany, zájmy MO R
Jedná se o nízkopodlažní zástavbu, která nep ekro í hladinu stávajícího zastav ní. Návrhem
ÚS ani jeho d sledky nebudou dot eny nemovitosti ve vlastnictví MO R. ÚS nezasahuje do parametr p íslušné kategorie komunikací (silnic) a ochranných pásem stávajícího i plánovaného
dopravního systému. V lokalit se nenachází vojenské inženýrské sít .
Lokalita bude zásobována požární vodou z ve ejného vodovodního ádu s osazením pot ebného množství požárních hydrant . P íjezd požárních vozidel je zajišt n po místních komunikacích.
14. Soulad s vyhláškou . 398/2009 Sb.
i zpracování dalších stup projektové dokumentace musí být dodrženy požadavky vyhlášky
. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb v platném zn ní.
Zejména je t eba dbát na spln ní podmínek ásti ešící p ístupy do staveb, p ístupnost komunikací a ve ejných ploch a p ílohy . 1 této vyhlášky.
15. Po adí výstavby
Pro danou lokalitu není stanoveno po adí výstavby. Všeobecn je t eba dbát na to, aby se využívání území d lo v ucelených ástech tak, aby byla zajišt na jejich dopravní obsluha i obsluha
technickou infrastrukturou .
16. Vzr stná zele
Vzr stná zele je d ležitým estetickým prvkem v urbanistickém ešení dané lokality. Vzr stná
zele je navržena na dostate
prostorných ve ejných prostranstvích, zejména pak prostranstvích
s klidovou funkcí a výsadbou vzr stné zelen .
ležitým prvkem budou rovn ž vzr stné d eviny na soukromých parcelách, proto se doporuuje i zahrady osázet autochtoními d evinami a už okrasnými i ovocnými nejlépe však vysokokmeny pop . polokmeny.
17. Spln ní podmínek a požadavk zadání územní studie
17.1. Cíle a ú el územní studie
Územní studie prov ila plochy se zm nou v území v5 a I/Z9 vymezené platným ÚP V cov a
stanovila zásady prostorového a funk ního uspo ádání území v etn koncepce dopravní a technické infrastruktury tak, aby se územn plánovací podklad stal kvalifikovaným podkladem pro rozhodování v území.
17.2. Rozsah ešeného území
Územní studie se zabývá ešením vymezených zastavitelných ploch v5 a I/Z9 platného ÚP.
Prov uje ú elné využití zastavitelných ploch s ohledem na architektonické a urbanistické p sobení navrhované zástavby ve vztahu k okolní zástavb a volné krajin .
17.3. Požadavky na obsah ešení územní studie
Uzemní studie je zpracována nad aktuálním podkladem katastrální mapy a polohopisným a
výškopisným zam ením dané lokality, které bylo zhotoviteli p edáno zadavatelem. ÚS akceptuje
podmínky, které pro danou lokalitu vymezuje platný územní plán. Koncepce ÚS se zabývá prostorovým uspo ádáním zástavby (stanovuje uli ní áru, stavební hranici, výšku zástavby, orientaci
st ešní hladiny apod.), vymezuje pozemky pro zachycení a zdržení extravilánových vod, vymezuje
prostory ve ejných prostranství.
ÚS je v souladu s požadavky zvláštních právních p edpis .
17.4. Požadavky na formu obsahu a uspo ádání textové a grafické ásti územní studie
Požadovaný obsah územní studie byl napln n.
Dokumentace územní studie sestává z :
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grafické ást 1.
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tlující koncepci ešení územní studie
výkres širších vztah (1:2500)
hlavní výkres - urbanistický návrh (1:1000)
podmínky pro výstavbu (1:1000)

18. Bilance ploch
Tabulka bilance ploch vychází z grafické ásti, ze které je patrné rozmíst ní sledovaných jev
v ešeném území.
SLEDOVANÝ JEV
vým ra ešeného území (zastavitelné plochy v5 a I/Z9 platného ÚP V cov)
po et / celková vým ra budoucích stavebních pozemk - navržená parcelace
po et / celková vým ra budoucích stavebních pozemk - využito stávající
parcelace
vým ra ploch ve ejných prostranství s klidovou funkcí a výsadbou vzr stné
zelen
vým ra ploch ve ejných prostranství s p evažující funkcí dopravní a technické infrastruktury
vým ra ploch ve ejných prostranství s možností realizace opat ení pro zdržení extravilánových vod
návrh ponechání zastavitelné plochy p vodnímu zem lskému využití

1,908 ha
5 / 0,517 ha
4 / 0,619 ha
0,161 ha
0,242 ha
0,272 ha
0,124 ha
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GRAFICKÁ ÁST
1.
2.
3.

výkres širších vztah (1:2500)
hlavní výkres - urbanistický návrh (1:1000)
podmínky pro výstavbu (1:1000)
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- obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Ž árské vrchy
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