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1. Základní identifika ní údaje
Název akce:

Územní studie Bohdalov - Obytný soubor RD Žlíbky

Místo:

k.ú. Bohdalov, 606081

Zadavatel územní studie: M stys Bohdalov, Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov
Po izovatel územní studie: M stský ú ad Ž ár nad Sázavou, Odbor rozvoje a územního plánování,
Žižkova 227/1, 591 31 Ž ár nad Sázavou
Zhotovitel územní studie: Ing. arch. Jan Psota, STUDIO P, Nádražní 52, 591 01 Ž ár nad Sázavou
Zpracovatelský kolektiv: Ing. arch. Jan Psota, Pavel Ondrá ek, Ing. Jan Vábek
Datum:

íjen 2018

2. Vymezení ešeného území
ešené území je vymezeno zastavitelnými plochami Z17, Z18 a Z48 platného ÚP Bohdalov (nabytí
innosti 26.11.2015). Zastavitelné plochy Z17 a Z48 jsou vymezena jako plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) a plocha Z18 jako plocha ve ejných prostranství (PV).
3. Podklady pro zpracování územní studie
Podklady pro vypracování územní studie byly zejména:
- Územní plán Bohdalov
- Zadání územní studie vyhotovené Odborem rozvoje a územního plánování, M stského ú adu Ž ár
nad Sázavou
- vý ez katastrální mapy k.ú. Bohdalov
- výškopisné a polohopisné zam ení lokality
- dokumentace dopravní a technické infrastruktury Obytný soubor RD Žlíbky 3 etapa, Uniprojekt Ž ár
nad Sázavou, Ing. Jan Vábek
- konzultace se zadavatelem územní studie
- dostupné mapy ÚZK (základní mapa 1:10000, ortofotomapa)
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 Bohdalov 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“).
5. P írodní podmínky
Lokalita se nachází p i severovýchodním okraji obce kde jižní a jihozápadní stranou navazuje na zastané území a novu realizovanou zástavbu rodinných dom , severozápadní okraj je vymezen stávající místní komunikací a severovýchodní okraj je pak limitován elektrickým vedením VN. Území lokality je mírn
svažité k jihovýchodu, nadmo ská výška lokality se pohybuje v rozmezí od 618 m n.m. do 624 m n.m.
Území lokality p ed luje bezejmenný vodní tok s regulovaným korytem.
Území lokality je p evážn zem lsky využíváno Území je tvo eno zhruba z poloviny druhem pozemku orná p da a z poloviny druhem pozemku trvalý travní porost. Zem lská p da na území lokality je
z poloviny za azen do BPEJ 72901s první t ídou ochrany, druhá polovina se pak d li mez BPEJ 74710 s
III. t ídou ochrany a 76701 s V. t ídou ochrany.
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Území lokality se nachází v p írodním parku Bohdalovsko, krajina v území lokality je krajina v návaznosti na sídlo siln zem lsky využívaná bez výrazných krajinných a p írodních hodnot okrajových ástí
sídla. Na území lokality se nenachází žádná maloplošná chrán ná území, žádná evropsky významná lokalita ani významný nebo registrovaný krajinný prvek i památný strom.
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
Mimo prohlídky území zhotovitelem nebyly na ešeném území provád ny žádné pr zkumy. P i dalších
projektových pracích je t eba provést hydrogeologický pr zkum k posouzení vsakovacích pom
podloží
pro zasakování deš ových vod ze st ech zpevn ných ploch a komunikací, posouzení inženýrsko geologických 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

Urbanistická koncepce ešené lokality vychází p edevším z respektování p írodních a technických
podmínek daného území.
Uspo ádání ešené lokality se snaží ú eln využít daného prostoru a podmínek pro umíst ní p im eného po tu budoucích stavebních pozemk pro individuální formy bydlení se zajišt ním jejich obslužnosti
pot ebnou dopravní a technickou infrastrukturou.
Hlavními kompozi ním osami ešené lokality jsou ve ejná prostranství s navrženými novými místními
komunikacemi zajiš ujícími dopravní obsluhu území. Tato ve ejná prostranství umož ují situování místních komunikací, parkovacích míst, ploch zelen i dostatek prostoru pro vedení technické infrastruktury.
K t mto ve ejným prostranstvím uli ního charakteru je organizovány stavby hlavní na budoucích stavebních pozemcích.
Územní studie respektuje stávající vodní tok, u kterého navrhuje jeho revitalizaci a prostor kolem n j
za azuje do ve ejných prostranství za ú elem vytvo ení klidového prostoru pro setkávání obyvatel a výsadbu vzr stné zelen . Tyto plochy ve ejných prostranství napl ující znaky §7 odst. 2 vyhlášky . 501/2006
Sb. v platném zn ní.
Územní studie rovn ž eší p ší propojení na stávající p ší komunika ní sí m styse.
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.
Stavební ára – vymezuje hranici pozemku ur eného k zastav ní a polohu výstavby hlavního objemu objektu. P ed tuto áru sm jí v p im eném rozsahu a tvaru vystupovat konstrukce íms, balkón , arký , rizalit apod. Stavební ára vytvá í nezastavitelný prostor p edzahrádek a místo pro p íležitostné odstavení
osobního automobilu ješt p ed vraty garáže nebo prostorem garážového stání, které je sou ástí hlavní
stavby.
Nezastavitelná ást – ást stavebního pozemku, kterou nelze zastav t stavbou hlavní ani stavbou plnící
funkci stavby dopl kové ke stavb hlavní. Nezahrnuje oplocení, zpevn né plochy a stavby podzemní.
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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 (rodinné domy) 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 objek. 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 - rodinné domy budou mít st echy sedlové s h ebenem blízkým symetrii objekt , p ípustná je st echa sedlová s polovalbou, pop ípad valbová. Sklon st echy se bude dle typu domu pohybovat
od 22° do 40°. U vedlejších trakt hlavní stavby, které jsou s ní konstruk
propojeny lze p ipustit použití
st ech plochých i pultových za p edpokladu, že jejich p dorys nebude tvo it více jak 25% celkové zastané plochy a výška této ásti stavby významn nep esáhne výšku ímsy st echy nad p evažující ástí p dorysu. Na hlavní stavb se neumož uje použití st ech stanových, plochých a obloukových.
Orientace h ebene – h eben bude orientován vždy rovnob žn s delší stranou objektu, pro stavební pozemky s ur enou orientací h ebene hlavního objemu stavby je její vyzna ení znázorn no v grafické ásti
Na ešené lokalit rovn ž nadále platí podmínky pro využití území stanovené platným územním plánem a to jednak pro jednotlivé zastavitelné plochy Z17, Z18 a Z48 tak i podmínky s rozdílným zp sobem
využití pro plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) , plochy ve ejných prostranství (PV), viz
níže vý atek z textové ásti platného ÚP Bohdalov:
pl. bydlení v rodinných domech –
venkovské
Z17

Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.

BV

pl. ve ejných prostranství

PV

Z18
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.

pl. bydlení v rodinných domech –
venkovské
Z48

Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.

BV

Zástavba rod. domy s využitelným podkrovím na
stavebním pozemku o velikosti 700-1200 m2. KZP
0,15-0,30, KZ 0,65-0,50. Charakter zástavby oteený. Výška zástavby do 1.NP. Vhodn využít ásti
pozemk zasahující do ochr. pásma el. vedení VN
22 kV. Zajistit zp ístupn ní ve ejného prostranství zast. plocha Z18. Optimální využití území vyžaduje
vyhotovení ÚS pro zastavitelné plochy tvo ící jeden
urbanistický celek tj. zastav. pl. Z17, Z18 a Z48.
Umožnit rozmanitost ve využívání plochy. Akceptovat pot ebu "otev ení" zatrubn ného vodního toku s
jeho revitalizací. Ve . prostranství u vodní plochy
musí zajistit mimo jiné i dopravní obsluhu zast. pl.
Z17 a Z48. Dopravní obsluha bude jedním sjezdem
na místní komunika ní sí . Optimální využití území
vyžaduje vyhotovení ÚS pro zastavitelné plochy
tvo ící jeden urbanistický celek tj. zastav. pl. Z17,
Z18 a Z48.
Zástavba rodinnými domy s využitelným podkrovím
na stavebním pozemku o velikosti 600 - 1200 m2.
KZP 0,20-0,35, KZ 0,65-0,50, charakter otev ený,
výška zástavby do 1.NP. Pro zám r uvolnit pozemky po staré istírn odpadních vod v jihovýchodní
ásti plochy. Optimální využití území vyžaduje vyhotovení ÚS pro zastavitelné plochy tvo ící jeden
urbanistický celek tj. zastav. pl. Z17, Z18 a Z48.

3,68

1,31

2,11

Míra využití území je vyjád ena indexem využití území, který je definován koeficientem zastav né
plochy (KZP) a koeficientem zelen (KZ). KZP je podíl z celkové plochy stavebního pozemku, který
bude p ípustné zastav t nadzemními ástmi staveb. KZ je podíl plochy zelen na stavebním pozemku k
celkové ploše stavebního pozemku.
Pro efektivní využití prokazateln zbytkových ástí zastavitelných ploch prov ovaných územní studií
lze p ipustit užití i jiných vým r parcel (stavebních pozemk ) než je uvedeno tabulkovém p ehledu.
Nesmí však dojít k narušení kompozi ního zám ru ÚP.
Zvláštní podmínky ve využívání území: vypracování územní studie, podmín
p ípustné využití
plochy (umis ování citlivých funkcí u možných zdroj hluku, ochrana biotopu vodního toku, ochrana
koridoru stavby tech. infrastruktury).
Napojení zastavitelných ploch a plochy p estavby na sít technické infrastruktury (kde si to charakter
plochy vyžaduje) bude ešeno jejich prodloužením.
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Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)
Hlavní využití:
zabezpe ení pot eb individuálního bydlení v objektech obklopených soukromou
zelení v kvalitním prost edí
ípustné využití:
pozemky pro umis ování staveb rod. dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zelen , pozemky ve ejných prostranství, související dopravní a technické infrastruktury, pozemky místního ve ejného ob anského vybavení
Podmín
p ípustné využití: 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 využití: 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
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – nep edpokládá se významné zahuš ování zastav ného
území. P ípadná dostavba proluk a zm ny dokon ených staveb musí m ítkem,
formou respektovat m ítko, kontext a charakter okolního zastav ní. Akceptovat
hladinu zastav ní okolních staveb.
plochy zm n – viz. podmínky využití plochy kap. A.3.2.
Plochy ve ejných prostranství – ve ejná prostranství (PV)
Hlavní využití:
obecní užívání plochy bez ohledu na vlastnictví pozemk mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní funkci v urbanizovaném území
ípustné využití:
nám stí, uli ní prostory, p ší stezky p ípadn cyklistické stezky, chodníky, zpevné plochy pro kulturní a shromaž ovací ú ely, sídelní zele , vodní prvky, pozemky související dopravní infrastruktury a technické infrastruktury
Podmín
p ípustné využití: další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským kontakt m a podporují sociální soudržnost, vodní plochy, erpací místa pro požární
techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody
Nep ípustné využití: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, garáží a jiných
staveb a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce t chto
prostor tedy aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – za ízení spojená s podmín
p ípustným využitím plochy, lze situovat na plochách ve ejných prostranství v souvislosti s jejich úpravou a využitím parteru s požadavkem celkového zhodnocení ve ejného prostoru.
Zajistit podmínky pro další kultivaci nám stí
plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap.A.3.2.
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 hledat inspiraci v ešení tradi ního venkovského domu. (výrazn
obdélníkový p dorys, sedlová st echa, atd.).
Pro realizaci staveb je nutno z návrh na realizaci vylou it objekty neobvyklých proporcí a bizarních
tvar . V lokalit se nep ipouští umis ování srubových a roubených staveb.
Vedlejší stavby (p ístavby, zahradní domky, garáže apod.) by m ly být ešeny integrováním t 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
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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.
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 umíst ním elektroru, 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,
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
Ší ka ve ejných prostranství s umíst ním dopravní a technické infrastruktury je navržena v rozmezí od
8m do 17 m a odpovídá tak požadavk m § 22, odst. 2) vyhlášky . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích
na výstavbu v platném zn ní. Nedílnou sou ástí t chto ve ejných prostranství jsou travnaté plochy a zele .
Výsadba strom , ke bude navržena s p ihlédnutím nejen k bezpe nosti dopravy a prostorovému uspo ádání sítí, ale i k jejímu estetickému významu. D ležitou sou ástí uli ních prostor budou sloupy ve ejného
osv tlení s osv tlovacími t lesy.
Mimo toto ve ejné prostranství územní studie dále vymezuje ve ejné prostranství s p evažující klidovou funkcí a výsadbou vzr stné zelen , která tvo í významný kompozi ní prvek s funkcí estetickou , ekologickou a rekrea ní. Toto ve ejná prostranství zárove naplní požadavek §7, odst.2) vyhlášky . 501/2006
Sb. o obecných požadavcích na výstavbu v platném zn ní. Navržené prostranství s klidovou funkcí se nachází zejména podél bezejmenného vodního toku a tím i v možném manipula ním pásmu 6 m od b ehové
hrany toku. Kompozi ní ešení následných sadových úprav tak musí být uzp sobeno podmínkám daným
správcem vodního toku.
9.2.

Zele na ve ejných prostranstvích

Pro ešení zelen používat autochtonní d eviny a rostliny. Základem bude výsadba vzr stných d 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
prací projektem sadových úprav.
9.3.

projektových

Regulativy pro ve ejná prostranství

Ve ejné prostranství s p evažující klidovou funkcí a výsadbou vzr stné zelen - tvo í významný kompozi ní prvek lokality bydlení plnící funkci estetickou, hygienickou, ekologickou a rekrea ní. 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
išt a mobiliá obce.
Ve ejné prostranství s p evažující funkcí technické a dopravní infrastruktury (uli ního charakteru) jedná se o ve ejné prostranství, kterého sou ástí je pozemní komunikace zp ístup ující pozemky rodinných
dom a pr chod inženýrských sítí. Nezbytnou sou ástí ve ejného prostoru je zele . Zele je zde tvo ena
zejména travnatými plochami dopln nými s p ihlédnutím k bezpe nosti dopravy a prostorovému uspo ádání sítí vzr stnými d evinami. Nedílnou sou ástí t chto ve ejných prostranství prvky mobiliá e obce a
zejména sloupy ve ejného osv tlení s osv tlovacími t lesy.
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10. Koncepce dopravního ešení
Navržená koncepce dopravní infrastruktury m že být upravena a zp esn na v navazujících projektových dokumentacích. Situování sjezd na pozemky je orienta ní, stejn tak umíst ní parkoviš , p ších komunikací atd. a m že být v rámci uli ního prostoru m no.
10.1. Automobilová doprava
Vymezené budoucí stavební pozemky v navržené lokalit budou dopravn obsluhovány z nových
místní komunikace se smíšeným provozem chodc a vozidel. Navržené komunikace budou využívány pro
reziden ní bydlení, návšt vníky a pro vozidla obsluhy tj. odvoz komunálního odpadu, zimní údržba, vozidla záchranného systému.
Napojení nových místních komunikací na stávající dopravní infrastrukturu bude na jedné stran novou
ižovatkou na místní komunikací pokra ující dále na silnici II/353 sm r Ž ár nad Sázavou. Na druhé strase nová komunikace napojuje na stávající místní komunikaci, která dále pokra uje k vyúst ní na silnici
II/388 sm r Pokojov.
Komunikaci lze za adit do funk ní t ídy C. Pro dopravní ešení se uvažuje s návrhovou rychlostí do 40
km/h, dovolená rychlost bude 30 km/h (zóna tempo 30) a využitím p ednosti zprava na všech k ižovatkách
s výjimkou k ižovatky napojení lokality na stávající místní komunikaci, kde bude dopravní situace upravena dopravním zna ením.
Budoucí stavební pozemky boudou obsluhovány sjezdy z navržených místních komunikací.
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.
10.2. Doprava v klidu
Každý byt na budoucím stavebním pozemku musí disponovat minimáln jedním odstavným stáním pro
osobní automobil na vlastním pozemku.
V ešeném území je rozmíst no celkem 21 parkovacích stání na ve ejných prostranstvích, ze kterých 2
jsou ur ena pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Parkovací stání jsou ešena p evážn jako podélná. Pouze p t stání je ešeno na p íhodném míst rozší ení ve ejného prostranství jako stání kolmé.
Na území, které eší územní studie, nelze uvažovat s parkováním vozidel o hmotnosti v tší než 3,5 t.
10.3. P ší doprava
Vzhledem k tomu, že ešená lokalita se nachází v okrajové ásti obce s uvažovanou intenzitou provozu
na navrhovaných místních komunikacích výrazn nižší než 500 vozidel/24 hod v obou sm rech, lze p ší
dopravu ešit v rámci navržených obslužných místní komunikací funk ní skupiny C jako komunikace bez
chodník . Chodci se budou pohybovat vlevo v souladu se zvláštním p edpisem.
Pro napojení na stávající p ší chodníky v obci je navrženo vybudování chodníku spojující navrženou
místní komunikaci se stávajícím chodníkem p i realizovaném souboru rodinných dom .
V navržených ve ejných prostranstvích s klidovou funkcí jsou sm rn navrženy p ší komunikace s nestmeleným mlatovým povrchem. Provedení t chto p ších stezek bude upraveno v následném projektu sadových úprav a jejich provedení bude odpovídat požadavk m správcem p iléhajícího vodního toku.
11. Koncepce návrhu technické infrastruktury
Vedení inženýrských sítí jsou navržena zemí, tzn. s vedením inženýrských sítí vzduchem se neuvažuje.
Budování technické infrastruktury je uvažováno po etapách.
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.
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.
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11.1. Zásobování pitnou vodou
Zásobování ešené lokality se uvažuje z ve ejného vodovodu zásobeného z vodojemu Bohdalov. Voda
v lokalit nebude využívána k technologickým ú el m.
Parametry vodojemu Bohdalov :

min. hladina vodojemu 611,91 m.n.m.
max. hladina vodojemu 614,61 m.n.m.
Min. hydrodynamický p etlak nejvyšším bod navrhovaného vodovodu iní 0,25 Mpa a max. statický
etlak v nejnižším bod je pak 0,45 Mpa. Parametry vodojemu Bohdalov tak zajiš ují požadovaný p etlak
v ešené lokalit , zárove není p ekro en maximální p etlak v nejnižších místech vodovodní sít .
Pro ú ely projektu je stanovena pot eba vody dle vyhlášky . 120/2011 a dle p edpokládaných skute ných pot eb - ve výpo tu je uvažováno s ro ní pot ebou vody pro obyvatele rodinného domu 35 m3 + 1 m3
na o istu okolí domu, pro obyvatelstvo kd = 1,25, kh = 2,00.
Celková pot eba vody pro výstavbu:
Po et byt
Orienta ní po et obyvatel
Specifická pot eba vody
Pr
rná pot eba vody
Maximální denní pot eba vody

Maximální hodinová pot eba vody

47
188 osob
100 l/os.den
Qp = 100 x 188 = 18 800 l/den
Qm= Qp x kd
kd=1,25 sou initel denní nerovnom rnosti
Qm= 23 500 l/den tl. 0,272 l/s
Qh = Qm x kh
kh = 2,0 sou initel hodinové nerovnom rnost
Qh = 0,544 l/s

Provozovatel vodovodu provedl v pr hu zpracovávání územní studie hydrantovou zkoušku s negativním výsledkem, tzn. že u posuzovaného hydrantu nebylo dosaženo požadovaného pr toku 4,0 l/s nutného pro odkalování i pro p ípadné požární ú ely. S ohledem na skute nost, že plánovaná výstavba v lokalit
umíst na výše než posuzovaný hydrant, bude nutno p ed rozší ením vodovodní sít v m stysi Bohdalov, v
lokalit Žlíbky a p ipojením dalších odb ratel , provést rekonstrukci stávajícího vodovodního adu DN 80
z trub litinových vedeného v silnici II. t ídy . 388, v úseku od k ižovatky se silnicí III. t ídy . 35429, sm r
Starý Tele kov a k ižovatky sm r Pokojov. Rekonstruovaný vodovodní ad bude proveden o dimenzi DN
150.
Z d vodu napojení nového obytného souboru bude nutno rekonstruovat ást stávajícího vodovodního
adu d 90 z trub PVC na navržený vodovodní ad d 110 z trub PE v k ižovatce stávajících místních komunikací v míst napojení nové ulice rodinných dom Žlíbky. Nový vodovod bude napojen na dva stávající
vodovodní ady z trub PE d 90.
Navržený vodovodní ad d 110 bude veden v komunikacích i zelených pásech umíst ných na navržených ve ejných prostranstvích. Navrženo je zaokruhování vodovodních ad propojením v míst ukon ení navrženého vodovodního ádu u rybníka pod zrušenou OV, a tím zlepšení tlakových pom
ve vodovodní síti.
11.2. Odkanalizování
stys Bohdalov má vybudovaný systém jednotné kanalizace zakon ený ve funk ní istírn odpadních
vod.
Pro ešenou lokalitu územní studie uvažuje s vybudováním oddílné kanalizace - splaškové a deš ové.
ešení lokality si vyžádá p eložku stávající jednotné kanalizace, která prochází územím v místech, kde
územní studie navrhuje budoucí stavební pozemky rodinných dom . Rušena bude ást stoky jednotné kanalizace DN 300 z trub betonových v délce cca 300,0 m a DN 300 z trub PP v délce cca 60,0 m. Spole
s
potrubím bude zrušeno 10 revizních betonových šachet. P ekládaná stoka jednotné kanalizace v provedení
DN 300 mm a bude vedena v celé délce v ose jízdního pruhu navržené komunikace a bude propojovat dv
místa napojení na stávající kanalizaci a to v šacht poblíž rybníka v místech zrušení istírny odpadních voda šachtu p í místní komunikaci sm r silnice II/353. Tato jednotná kanalizace zajistí napojení splaškové
kanalizace ze stavebních pozemk 1 až 18, zbyle stavební pozemky již budou napojeny na nové stoky oddílné splaškové kanalizace vedené v navržených místních komunikacích.
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Orienta ní výpo et celkového množství splaškových vod:
po et ekvivalentní obyvatel (EO)
188 EO
spec.spot . vody 1EO
100 l /den
Qp
pr
rný denní p ítok
18 800 l/den
Sou initel denní nerovnom rnosti
kd = 1,5
Qd
maxim. denní p ítok
28,200 m3
Qr
ro ní p ítok
10 293 m3/rok
Sou initel hodinové nerovnom rnosti
kh = 5,9
Qmax = ( Qp . kh) : 24
4,622 m3/hod

STUDIO P|10/2018

0,218 l/s
0,326 l/s

1,28 l/s

Deš ové vody se navrhuje v co nejv tší mí e zasakovat. Zejména to platí pro deš ové vody na parcelách rodinných dom , kde je tak vhodné situovat zásobníky na deš ovou vodu a tu zp tn využívat na zavlažování, eventueln jako vodou užitkovou a nezužitkovanou deš ovou vodu dále uvád t do vsakovacích
nádrží na pozemku investora.
Koncepce ÚS po ítá s vybudování deš ové kanalizace pouze pro odvedení deš ových vod z navrhovaných místní komunikací. V p ípad zjišt ní nep íznivých geologických pom
pro vsakování deš ových
vod se umož uje do deš ové kanalizace napojit regulované odtoky z reten ních nádrží na stavebních pozemcích.
Vyúst ní deš ové kanalizace ÚS uvažuje do stávajícího bezejmenného vodního toku procházejícího ešenou lokalitou, i do rybníku nacházejícího se pod ešenou lokalitou.

Výpo et množství deš ových vod:
Vlastní výpo et je proveden podle vzorce (p = 0,5 pro 15-ti minutový déš ) Q =
sou initel odtoku
S
plocha v ha
i
intenzita dešt v l/s.ha – 220 l/s
Q1
1,5 l/s x 47RD
Q2
komunikace a chodníky – 7781 m2
Q3
ostatní nezpevn né plochy – 10467 m2

. S . i (l/s-1), kde:

Q = 1,5 . 47 + 1. 0,7781 . 220 + 0,1 . 1,0467 . 220 = 264,71 l/s-1
11.3. Zásobování zemním plynem
V m stysi Bohdalov je provedena plošná plynofikaci. Navržený STL plynovod d 63 z trub PE bude napojen na stávající STL plynovod d 63 z trub PE, v místní komunikaci v blízkosti komunikace sm r silnice
II/353. Pro vedení plynovodu budou využita navržená ve ejná prostranství. Regulace a m ení spot eby
plynu bude umíst no v pilí ích na hranicích stavebních pozemk .
Územní studie uvažuje s napojením na stávající rozvody plynu v obci. 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 - d evo, pelety).
Bilance spot eby plynu pro danou lokalitu:
Bilance

33 RD (33 b.j.)……… 33 x 3,6 m3/hod. = 118,8 m3/hod.

Celková ro ní spot eba

3000 m3/rok x 33 RD = 99 000 m3/rok

11.4. Zásobování elektrickou energií
Územní studie v koncepci zásobení lokality elektrickou energií po ítá, že pot eba elektrické energie
bude zabezpe ena ze stávající trafostanice vn/nn s využitím s napojením na stávající distribu ní zemní kabelové rozvody nn, pop ípad s využitím nového vývodu z trafostanice. Podmínky budou up esn ny správcem sít .
Rozvod nn v dané lokalit budou provedeny v navržených ve ejných prostranstvích. Trasy kabel nn
budou spole né s ve ejným osv tlením podél hranice navržených stavebních pozemk . Rozvody budou
provedeny smy kováním v pojistkových sk íních na hranici pozemku. Pro jeden objekt pro bydlení se uvažuje jisti 3x25A s instalovatelným p íkonem pro jeden d m 11 kW. Instalovatelný p íkon pro 47 obytných
dom bude 47 x 11 kW = 517 kW
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Pro ve ejné osv tlení se uvažuje napojení na stávající rozvody VO v realizované ulici nových rodinných dom . Na místních komunikacích se uvažuje s jednostrannou osv tlovací soustavou osazenou na ocelových stožárech. Zajistit rovn ž ve ejné osv tlení míst pro setkávání obyvatel. 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
ejná prostranství, napojení na stávající rozvody SEK ur í správce sít .

široká ve-

Místní rozhlas je v m stysi Bohdalov provozován bezdrátov . Na vybrané sloupy ve ejného osv tlení
tak budou umíst ny p ijíma e a reproduktory místního rozhlasu.
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.
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 . Pro požární ú ely v ešeném obytném souboru budou rovn ž sloužit dv vodní
nádrže a to Dolnomlýnský rybník a bezejmenný rybník nacházející se v t sné blízkosti ešené lokality. 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 veejných ploch a p ílohy . 1 této vyhlášky.
15. Po adí výstavby
Pro danou lokalitu se po adí výstavby nestanovuje. 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 doporu uje i zahrady osázet autochtonními d evinami a už okrasnými i ovocnými nejlépe však vysokokmeny pop . polokmeny.
17. Spln ní podmínek a požadavk zadání územní studie
17.1. Rozsah ešeného území
Územní studie se zabývá ešením vymezených zastavitelné ploch . Z17, Z18 a Z48 platného ÚP. Prouje ú elné využití zastavitelných plochy se zam ením na architektonické a urbanistické p sobení nové
zástavby v organizmu sídla a s vazbou na volnou krajinu.
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17.2. Cíle a ú el územní studie
Územní studie prov ila plochy se zm nou v území . Z17, Z18 a Z48 vymezenými platným ÚP 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.
17.3. Požadavky na obsah ešení územní studie
Urbanistická studie je zpracována nad mapovým podkladem katastrální mapy. ÚS akceptuje podmínky,
které pro danou lokalitu vymezuje platný územní plán. Koncepce ÚS se zabývá prostorovým uspo ádáním
zástavby, koncepcí ve ejné infrastruktury, ÚS je v souladu s požadavky zvláštních právních p edpis . využití ploch p estavby vychází z respektování p írodních a technických podmínek vymezeného území .
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 :
A. textové ásti - osv tlující koncepci ešení územní studie
B. grafické ást 1. výkres širších vztah (1:2880)
2. urbanistický návrh (1:1000)
3. prostorové uspo ádání (1:1000)

18. Bilance ploch
Tabulka bilance ploch vychází z grafické
v ešeném území.

ásti, ze které je patrné rozmíst ní sledovaných jev

SLEDOVANÝ JEV
vým ra ešeného území (zastavitelná ploch Z17,
Z18 a Z48 platného ÚP Bohdalov)
po et navrhovaných objekt bydlení
vým ra ploch soukromých parcel
vým ra ploch ve ejných prostranství
z toho ve ejných prostranství s p evažující funkcí
technické a dopravní infrastruktury
z toho ve ejných prostranství s p evažující klidovou funkcí a obnovou zelen

70 999 m2
47
44 480 m2
26 519 m2
18 248 m2
8 271 m2
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