OBJEDNATEL

MĚSTO BĚLČICE
nám J. Kučery 17
387 43 Blatná
POŘIZOVATEL

Městský úřad Blatná
Odbor výstavby a územního plánování
tř. T.G. Masaryka 322
388 11 Blatná

OSOBA SPLŇUJÍCÍ
KVALIF. PŘEDPOKLADY

Mgr. Vlastimil Peterka

AKCE

ZBE7 – ZBE8
ÚZEMNÍ STUDIE BĚLČICE

ZPRACOVATEL

ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o.

AUTORSKÝ TÝM

Ing. arch. Michal Petr, ČKA 4516
Ing. arch. Martin Wedell

VÝKRES

ÚZEMNÍ STUDIE – TEXTOVÁ ČÁST
DATUM

10 | 2019

STUPEŇ

US

PŘÍLOHA

A.

ARCHUM ARCHITEKTI
OLDŘICHOVA 187/55 PRAHA 2 – NUSLE 128 00

INFORMACE OBSAŽENÉ VE VÝKRESECH JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM ©

Územní studie Bělčice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Objednatel:

sídlo:
v zastoupení

Město Bělčice
náměstí J. Kučery 17, 387 43 Blatná
Pavlem Vejšickým, starostou města

sídlo:

Městský úřad Blatná
Odbor výstavby a územního plánování
třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná

Pořizovatel:

osoba splňující kvalifikační požadavky

Mgr. Vlastimil Peterka

Zpracovatel:

ARCHUM architekti s. r. o.
Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2
dx9x8vd
018 94 871
CZ 018 94 871 (plátce DPH)

sídlo:
datová schránka:
IČ:
DIČ:

oprávněná osoba ve věcech smluvních a technických

Ing. arch. Michal Petr

POUŽITÉ PODKLADY
Pro zpracování dokumentace byly využity především předané podklady pořizovatele, stažené informace z dostupných
registrů a databází internetu a vlastní podklady zpracovatele:
» Územně analytické podklady ORP Blatná,
» územní plán Bělčice,
» katastrální mapa území (CUZK),
» data z ČSÚ,
» Mapy.cz,
» databáze a registry NPÚ, AOPK, ČSÚ, ČHMÚ, VÚV, MŽP ČR, CENIA, ŘSD ČR apod.
» vlastní analýzy a fotodokumentace,
» zastavovací studie nová lokalita RD v Bělčicích, projektový ateliér – Ing. Luděk Jánský, 09/2010.

1|20

Územní studie Bělčice

A
A.1

ÚVOD ........................................................................................................................................................... 3
cíl a účel zpracování studie ......................................................................................................................... 3

A.2
ostatní požadavky na řešení území .............................................................................................................. 3
A.2.1
územní plán ....................................................................................................................................... 3
A.2.2
limity využití území ............................................................................................................................. 6
B

ANALYTICKÁ ČÁST, DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY ........................................................................... 6

B.1

širší vztahy ................................................................................................................................................ 6

B.2

řešené území ............................................................................................................................................. 6

B.3

přírodní podmínky ..................................................................................................................................... 6

B.4

prostorové vztahy, prostranství a prostupnost území ................................................................................... 7

B.5

vazby v území, utváření sídla ...................................................................................................................... 8

B.6

vlastnické vztahy ....................................................................................................................................... 9

C

NÁVRHOVÁ ČÁST ........................................................................................................................................10

C.1
urbanistická koncepce ..............................................................................................................................10
C.1.1
hlavní cíle urbanistické koncepce........................................................................................................10
C.1.2
podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků ..........................................................................11
C.2
podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury,
včetně urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany
krajinného rázu ....................................................................................................................................................12
C.2.1
podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb ..............................................................................12
C.2.2
zásady architektonického a hmotového řešení budov...........................................................................13
C.2.3
podmínky funkčního využití staveb .....................................................................................................15
C.3
podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury ..............................15
C.3.1
dopravní infrastruktura ......................................................................................................................15
C.3.2
technická infrastruktura .....................................................................................................................17
C.3.3
veřejná občanská vybavenost .............................................................................................................18
C.3.4
modrozelená infrastruktura ................................................................................................................18
C.3.5
podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území ...............................................................18
C.3.6
podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí .........................................................18
C.4

vyhodnocení uplatněných vyjádření k návrhu územní studie.........................................................................18

C.5

údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části. ............................................................18

D

GRAFICKÁ ČÁST .........................................................................................................................................19

2|20

Územní studie Bělčice

A

ÚVOD

Územní studie je zpracována nad platným územním plánem města Blatná a podle zadání, které předložil pořizovatel
územní studie zpracované během září 2018. Rozsah řešeného území odpovídá rozvojovým plochám ZBE7-8 a ZBE6
dle územního plánu určené pro individuální bydlení v rodinných domech. Studie doplňuje i dílčí náměty k řešení
navazujícího území, které souvisí s předmětem vlastního řešení území.
Bělčice představuje sedm katastrálních částí na území 34,37 km2, počet obyvatel pozvolna osciluje kolem 1000,
aktuálně, k roku 2018 je to 981 obyvatel.
Počet obyvatel vlastních Bělčic, na k. ú. Bělčice byl v roce 2011, 696 obyvatel.
Plocha vlastního řešeného území je 3,29 ha a představuje potenciál pro bydlení cca 90 obyvatel.

A.1

CÍL A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ STUDIE

Cíl a účel studie je stanoven v zadání studie. Zde se uvádí následující:
Návrh, prověření a posouzení možných řešení vybraných problémů případně úprav nebo rozvoj některých funkčních
systémů v území.
Cílem pořízení územní studie na ploše ZBE7 – ZBE8:
» prověřit navržená vhodné parcelace a uliční kostry zastavitelných ploch (s ohledem na dopravní a
technickou infrastrukturu a na urbanistickou a architektonickou koncepci)..
» udržet jednotný architektonický výraz lokality tvořené převážně rodinnými domy městského charakteru,
prověření prostorového uspořádání staveb hlavních a doplňkových případné navržení uliční a stavební
čáry (místo pro umístění stavby x nezastavitelná část tvořená zahradami) s ohledem na jižní orientaci
lokality s cílem zamezit zastínění zahrad u stávajících rodinných domů;
» prověřit případně navrhnout hlavní vedení technické infrastruktury ;
» prověřit vyřešení střetu zastavitelné plochy se stávajícími sítěmi technické infrastruktury (kanalizace,
nadzemní vedení VN – přeložení vedení);
» s ohledem na velikost plochy navrhnout velikost veřejné/á prostranství.
Cílem pořízení územní studie ploše ZBE6:
» prověřit navržená vhodné parcelace a uliční kostry zastavitelných ploch (s ohledem na stávající dělení
pozemků;
» udržet jednotný architektonický výraz lokality tvořené převážně rodinnými domy městského charakteru,
prověření prostorového uspořádání staveb hlavních a doplňkových případné navržení uliční a stavební
čáry (místo pro umístění stavby vs. nezastavitelná část tvořená zahradami) s ohledem na železniční trať
vedoucí jižně od zastavitelné plochy;
» prověřit případně navrhnout hlavní vedení technické infrastruktury.
Dále bude studie zpracovaná v souladu s platnou legislativou, především s platným zněním stavebního zákona a
souvisejících prováděcích vyhlášek, včetně navazující legislativy, která upravuje podmínky hygienické, požární
předpisy, provoz a užívání technické infrastruktury a další.
Studie vymezí parcelaci zastavitelných ploch s možností dopravního napojení z odpovídajících veřejných prostranství.
Veřejná prostranství v území budou vymezena pro vedení dopravní a technické infrastruktury, realizaci přístupných
ploch zeleně. Součástí řešení studie bude dle výsledku navazujících jednání s pořizovatelem návrh základní prostorové
regulace území, etapizace rozvoje řešeného území, případně plochy pro podmínečné umístění místí veřejné
vybavenosti.
Studie zohlední potřebu každodenní rekreace obyvatel, potřebu pěšího pohybu a propojení území s navazujícími
sídelními a přírodními celky.

A.2

OSTATNÍ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

A.2.1

ÚZEMNÍ PLÁN
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Obrázek 1: Výřez Hlavního výkresu platného územním plánu

Řešené území představují především vymezené zastavitelné rozvojové plochy územního plánu ZBE6 o rozloze 0,656
ha, ZBE7 1,928 ha a ZBE8 0,514 ha.
V rámci ploch ZBE6 a ZBE7 budou vymezena veřejná prostranství a tím bude splněn požadavek na vymezení
veřejných prostranství dle požadavků vyhlášky 501/2006 Sb. §7 odstavce 2.
Řešené území zahrnuje BV – Bydlení individuální v rodinných domech – vesnické a PV – Plocha veřejných prostranství.
Následují podmínky využití ploch dle platného ÚP.
BV – Bydlení individuální v rodinných domech:
Hlavní využití

- stavby pro rodinné bydlení

Přípustné využití

- veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu vymezené plochy, pěších a cyklistických
cest, parků a další veřejné zeleně
- dětská hřiště a sportoviště o výměře do 500 m2
- zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou
- doprovodné stavby související s bydlením (například garáže a parkovací přístřešky, zimní zahrady,
skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště, ploty a podobně)
- související technická infrastruktura
- stavby a zařízení pro chovatelství drobného zvířectva a pěstitelství samozásobitelského charakteru

Podmíněně přípustné využití
- do ploch bydlení lze zahrnout stavby občanského vybavení (s výjimkou staveb pro obchod s prodejní
plochou o výměře větší než 300 m2), stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu pokud svým provozem
neomezí komfort bydlení
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury
Podmínky

- řešením ani provozem staveb a zařízení nedojde ke snížení kvality bydlení ani životního prostředí,
zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí, pachů
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury je možné umisťovat v této ploše pouze v případě směrových
či výškových úprav trasy stávajících komunikací do normových parametrů a v případě homogenizace
jejich šířky
- rozšíření nebo úprava dopravních staveb a zařízení neovlivní negativně stávající zastavěné ani
nezastavěné území (zejména z hlediska hygienických limitů, prostorového uspořádání, vlivu na životní
prostředí a kulturní hodnoty)

Nepřípustné využití

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím,
zejména stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, skladování a velkoobchod a stavby
náročné na dopravní obsluhu

Podmínky prostorového uspořádání:
- výšková hladina nových objektů bude respektovat okolní zástavbu a nepřesáhne 2NP a obytné
podkroví
- objekty musí zachovávat strukturu okolní zástavby a charakter střešní krajiny sídla, nevhodné jsou
nadměrné hmoty nerespektující místní stavební tradici a morfologii terénu
- nové objekty na okraji zastavěného území budou mít na vnějším okraji směrem do krajiny situovány
zahrady
- nové objekty se nebudou umisťovat na horizonty (s výjimkou výstavby veřejně přístupných rozhleden
vhodně doplňujících celkové panorama a nenarušujících krajinný ráz)
- doprovodné stavby nepřesáhnou výšku 1NP
- u nově vymezených zastavitelných ploch zastavěná plocha pozemku nepřesáhne 30 %, v prolukách se
tato podmínka neuplatňuje
- minimální výměra nových pozemků: 700 m2; výjimečně u jednotlivých parcel (například rohové
parcely, zbytkové parcely po provedené parcelaci) 600 m2
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A.2.2

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Významnými limity využití řešeného území jsou nadzemní vedení VN včetně OP, vedení splaškové kanalizace,
ochranné pásmo železnice, ochranné pásmo vodního zdroje, bonitní zemědělské půdy, trasa značených turistických
tras a cyklotras, pásmo archeologické ochrany a archeologické naleziště.

B

ANALYTICKÁ ČÁST, DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY

B.1

ŠIRŠÍ VZTAHY

Bělčice jsou součástí ORP Blatná jako severní část Jihočeského kraje
Dobrá dostupnost města Blatná, umožňuje pro Bělčice propojení s místním obchodním a správním centrem s
nabídkou pracovních příležitostí středního školství sportovních kulturních nebo zdravotnických zařízení.
Město Bělčice je s Blatnou propojeno silnicemi II. třídy č. 174 a č. 173. Směrem na Březnici jsou Bělčice propojeny
silnicí II/174. Provozovatel autobusové dopravy zde provozuje zastávku na pravidelné lince Blatná - Bělčice a Březnice
- Bělčice. Vlaková stanice Bělčice je na trati Strakonice - Blatná - Březnice (203) s vazbou na traťový úsek 200
(Březnice - Příbram - Zdice) a 171 (Zdice - Beroun – Praha).
Řešené území představují významný podíl rozvojových území města Bělčice určených pro rozvoj individuálního
bydlení. Řešená plocha ZBE7 byla úpravou územního plánu redukována v jižní části na parcele č. 2112 KN podle linie
vedené východo - západním směrem.

B.2

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Řešené území o celkové ploše 3,29 ha je prostorově odděleno do dvou částí, Západní část tvořená lokalitou ZBE7 a
ZBE8 je nutné prostorově členit na veřejná prostranství a parcely určené k zastavění. Oddělanou samostatnou
východní část území představuje plocha ZBE6. V této ploše již bylo území vyřešeno oddělením stavebních parcel a
jejich zanesením do katastrální mapy.
Rozhodující část ploch k řešení se nachází mírném svahu, ukloněném jižním směrem, který je dnes využíván jako
zemědělský půdní fond. Lokalitu ZBE7 a ZBE8 odděluje stávající polní cesta, která bude i nadále v souladu s územním
plánem, zachovaná jako veřejné prostranství.
Část území k řešení označená jako ZBE7 je stávající parcelací navazuje na stávající komunikaci, cestu předurčena k
řešení, které bude akceptovat stávající vlastnické vztahy v tomto místě.
demografie Bělčice, celá obec:
počet obyvatel
trvale obydlené byty
trvale obydlené domy / z toho RD
neobydlené byty
domy k rekreaci

B.3

981
380
303 / 288
212
145

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

Řešené území představuje navazující území na zastavěné území obce, které je z větší části území vymezeno
přirozenými hranicemi, Orná půda řešeného území navazuje na plochy spontánní vegetace s údolnicí vodního toku s
charakterem hydrofilního biokoridoru mezi farským rybníkem a Brodci.
Základní jednotkou pro hodnocení krajinného rázu je biochora. Řešené území je součástí biochory erodované plošiny
na neutrálních plutonitech v suché oblasti 4. v. s.
V řešeném území se nachází plochy a prvky stávající zeleně, které představují přírodní a krajinné hodnoty území.
Jedná se o liniovou zeleň, remízy a spontánní zeleň.
Vodní tok a údolní niva představují významný krajinný prvek ze zákona o ochraně přírody a krajiny a jako takové musí
být chráněny.
Pro předcházení vodní a větrná erozi v území bude vyznačena v hlavním výkrese vzrostlá zeleň s potenciálem pro
údržbu a další rozvoj. Jedná zejména o stromořadí kolem polních cest, zeleň v navazujícím území (okolo vodoteče, v
prostranství u nádraží).
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Obrázek 2: Přírodní podmínky

Významnou část řešeného území vymezeného k zastavění je na hodnotných půdách II. třídy ochrany zemědělského
půdního fondu. Bonitní půdy s nejvyšší třídou ochranou představují limit pro vymezování změny vyžití území. Bonitní
půdy představují významný limit územního rozvoje a nové zemědělské půdy s I. a II. třídou ochrany lze odejmout
pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního
fondu, viz zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Pro případné odejmutí zemědělských pozemků II. třídy
ochrany, které dnes nejsou v územním plánu zahrnuty mezi plochy určené k zastavění, bude v těchto případech nutné
prokázat veřejný zájem na jejich odejmutí (např. demografické důvody, nedostatek jiných rozvojových ploch etc..).
V řešeném území se nenacházejí žádné lesní pozemky.

B.4

PROSTOROVÉ VZTAHY, PROSTRANSTVÍ A PROSTUPNOST ÚZEMÍ

Řešené území navazuje na stávající zastavěné území obce, bude respektovat potřeby dopravní obsluhy území pro
automobily a pro potřeby bezmotorové dopravy (pěší pohyb a cyklisté) včetně navazujícího území.
Stávající vazby v území nebudou řešením narušeny, To se týká cesty z Bělčic jihozápadním směrem kolem rybníka
Brodce. Budou zachovány i stopy tras v území využívané dnes pro zkracování tras v území:
»
»

propojení severojižním směrem (Brodce – ulice Nádražní),
propojení východo - západním směrem, (pod hřbitovem)
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Vedení trasy pod hřbitovem umožňuje potenciálně výhledové propojení s náměstím. Podmínkou takového řešení je
však jednání s vlastníky.
Požadavek na veřejné prostranství uplatňuje územní plán na řešení plochy ZBE7.
Profily veřejných prostranství ulic budou navrženy v souladu s ustanovením vyhlášky 501/2006 Sb. §22 odst. 2 s
podmínkou minimální šířky prostranství pro umístění obousměrné komunikace zpřístupňující rodinné domy.
Veřejná prostranství komunikací a průchodů budou navržena v několika základních profilech. Obousměrná
komunikace bude na průjezdných úsecích široká 5,5 m, šířka obousměrného jízdního pruhu u slepých komunikací
bude 3,5 m. Chodníky v šířce min 2 m. Samostatná pěší propojení 2,5 m.

B.5

VAZBY V ÚZEMÍ, UTVÁŘENÍ SÍDLA

Poloha hlavní řešené plochy ZBE7 je v prostoru mezi historickým jádrem města, novodobou lokalitou rodinného
bydlení a volnou krajinou. Jižním směrem ukloněný svah představuje příhodné místo pro realizaci rodinného bydlení.
Podmínku a příležitost řešení v území představuje dobré napojení na jádro obce, ulici Nádražní a kvalita veřejných
prostranství v lokalitě i v navazujícím území obce.
Lokalita ZBE6 představuje doplnění zástavby v územní proluce mezi zastavěným územím obce a tělesem železnice
současně představuje příležitost realizovat důležité propojení v obci, propojení obytné lokality kolem ulice 1. máje na
ulici Podruhelská.
Historické utváření sídla lze číst pomocí mapy stabilního katastru z roku 1844. Na plánku je patrná podoba sídla v
letech 1824 – 43, kdy byla mapa pořízena. Historické jádro je v západní části a dnešní podobu města určuje stavba
železnice a nádraží, která váže rozvoj a výstavbu od druhé poloviny 19. stol. do dnes.

Obrázek 3: Císařský otisk stabilního katastr, cca z pol. 19. stol.

Zástavba historického jádra je soustředěna západně od hřbitova. Zpravidla se jedná o stavební formu domů s fasádou
na uliční čáře, hřeben střechy prochází rovnoběžně s ulicí, podlouhlá parcela dvora přechází stodolou do zahrady a
dál do volné krajiny.
Novější zástavba navazuje z východu od úrovně hřbitova zhruba mezi ulicí Sportovní a nádražím, respektive tělesem
dráhy železnice. Zástavba dvacátého století představují objekty, zpravidla solitéry volně umístěné v ploše zahrady.
Část řešeného území zasahuje území s archeologickými nálezy (viz schema, výkres), které navazuje na Historické jádro
obce. Vlastní historické jádro obce není předmětem řešení územní studie. Ve stavebních plochách, které zasahují do
oblasti s archeologickými nálezy. (Jedná se o omezenou část plochy studie v oblasti ve směru k historickému jádru
města, ke hřbitovu). V těchto plochách se již ve fázi přípravy stavby ukládá povinnost oznámit záměr
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Archeologickému ústavu a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu před započetím stavby
podle § 22 odst. 2 památkového zákona.

B.6

VLASTNICKÉ VZTAHY

Přehled o vlastnických vztazích v území dává samostatné schéma, zobrazené v textové části dokumentace níže. Návrh
řešení parcelace nových zastavitelných ploch respektuje vlastnické vztahy dle KM v lokalitách ZBE8 a ZBE6.

Obrázek 4 - Vlastnických vztahy v území

Při návrhu dopravního řešení a koncepce veřejných prostranství bude zohledněna vlastnická struktura. Pro účel
vymezení ploch prostranství a koridorů dopravy budou tyto přednostně směřovány do ploch ve vlastnictví města.
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C

NÁVRHOVÁ ČÁST

C.1

URBANISTICKÁ KONCEPCE

C.1.1

HLAVNÍ CÍLE URBANISTICKÉ KONCEPCE

Hlavní cíle urbanistické koncepce jsou následující:
»
»
»
»

dotvoření jižní hrany Města s nízkopodlažní obytnou zástavbou s individuálními rodinnými domy při
zachování vysokého podílu zeleně v území a při zachování atraktivních výhledů;
vytvoření dostatečně velkého veřejného prostranství s vysokým podílem zeleně s důrazem na vesnický
charakter (veřejná parková zeleň a zeleň v uličních prostorech);
navrhnout veřejná prostranství tak, aby svým uspořádáním odpovídaly požadavkům rezidenčního
charakteru lokality, dopravu v lokalitě zklidnit pomocí obytné zóny a vhodně integrovat trvalé udržitelné
prvky modro – zelené infrastruktury a
stanovit regulativy prostorového uspořádání tak, aby vznikla urbanisticky ucelená lokalita navazující na
charakter okolní zástavby.

Urbanistická koncepce vychází ze základních podmínek v řešeném území. Určující pro navrženou urbanistickou
kompozici jsou následující podmínky a principy:
1 » morfologie terénu (jižní svah);
2 » napojení stávající cestní síť. Zejména možnosti dopravního připojení řešeného území na Nádražní a
Blatenskou ulici, dodržení rozhledových poměrů apod.;
3 » vymezení stavebních bloků umožňující výstavbu RD;
4 » stávající vedení sítí technické infrastruktury – s ohledem na ekonomiku výstavbu budoucí lokality
respektujeme sítě v co největší míře
–

nadzemní el. vedení – v dotčené trase navrhujeme přeložení do podzemního kabelového vedení.

V návrhu urbanistické koncepce je území rozčleněno na:
1 » stavební bloky (S.1 – S.7)
2 » nestavební bloky (N.1)
3 » veřejné uliční prostranství a bezmotorová propojení
Stavební a nestavební blok je vždy ucelená část území, tvořená souborem pozemků, jedním pozemkem nebo jeho
částí, zpravidla ohraničená uličním prostranstvím a vymezená uliční čárou. Stavební bloky jsou určeny převážně k
zastavění, nestavební k nestavebním účelům (např. jako součást veřejné zeleně).
Každý blok má své identifikační číslo a kvantifikován v celkových bilancích (viz výkresy grafické části územní studie –
B.I. Hlavní výkres).
Identifikace stavebního bloku
Stavební bloky jsou vymezeny grafickou značkou "uliční čára vymezující stavební bloky" a označeny identifikačním
číslem "označení stavebního bloku" ve formátu S.a, kde číslice na pozici "a" označuje samotný blok.
Identifikace nestavebního bloku
Nestavební bloky jsou vymezeny grafickými značkami "uliční čára vymezující nestavební bloky“ a označeny
identifikačním číslem "označení nestavebního bloku" ve formátu N.a, kde číslice na pozici "a" označuje samotný blok.
C.1.1.1

STAVEBNÍ BLOKY

Urbanistická koncepce dále kladu důraz na jednotlivé uzlové body kompozice. Dostavbu hrany sídla vytváří tři bloky
parcel oddělené ulicemi a bezmotorovými propojení (stavební bloky S.1 – S.4). Blok S.4 představuje prostorovou
rezervu pro budoucí doplnění zástavby podél komunikace a její efektivní využití.
V prostoru navazujícím na nádraží je vymezen blok S.5.
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C.1.1.2

NESTAVEBNÍ BLOKY

Návrh a poloha veřejných prostranství (nestavebních bloků) vychází z urbanistické kompozice a koncepce řešení celé
lokality. Prostranství jsou vymezena v uzlových bodech lokality, v místě s potenciálem pobytového, rekreačního
charakteru a místech s atraktivními výhledy.
»
»

N.1 – jedná se o pobytový prostor, do kterého ústí všechna bezmotorová propojení, které jsou vedena
v osách výhledů do krajiny z tohoto místa.
N.2 – jedná se o drobné úpravy stávajícího veřejného prostranství před nádražím na vjezdu do sídla od
Březnice.

Protože jsou veřejná prostranství nedílnou součástí obytného celku, je jejich návrhu a realizaci potřeba věnovat
náležitou péče včetně kvalitního architektonického návrhu. V plochách veřejných prostranství je možné a vhodné
umístit městský mobiliář, mobiliář pro odpočinek, dětské hřiště a další prvky drobné architektury.
V rámci územní studie jsou navržena veřejná pobytová prostranství, jejichž navržená plocha respektuje
požadavky vyhl. 501/2006 Sb. § 7 odst. 2. Plochy veřejných prostranství dále zahrnují plochy zeleně a prostory,
které jsou určeny pro bezmotorový pohyb.
Plocha veřejné zeleně – vymezená ÚS činí 916 m2² (návrh přesahuje minimální požadavek dle vyhlášky 501/2006 Sb. §
7 odst. 2). Do plochy není zahrnuta plocha významného veřejného prostoru parčíku na křížení ulic Nádražní a
Podruhelská.
Vymezení ploch veřejných prostranství je patrné z B. I. Hlavních výkresů grafické části územní studie.

C.1.2

PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Klíčovým úkolem územní studie je nová parcelace lokality na pozemky pro výstavbu individuálních RD, návrh kostry
veřejných prostor, veřejné zeleně a související veřejné infrastruktury.
Územní studie vymezuje a navrhuje následující plochy a pozemky:
»
»
»

stavební bloky – pozemky pro výstavbu individuálních rodinných domů,
nestavební bloky – plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně (v souladu s platným ÚP a v návaznosti
na vyhláškou 501/2006 Sb. § 7 odst. 2 a § 22 odst. 2)
uliční prostory – plochy veřejných prostranství

Výše uvedené členění je patrné z grafické část územní studie, zejména z B.III. Hlavních výkresů.
Rozparcelování stavebních bloků je navrženo na parcely o velikosti v rozmezí 600 - 1400 m2 na celkem 26 stavebních
parcel.
V následující tabulce jsou uvedeny všechny pozemky určené k výstavbě RD s regulativy prostorového uspořádání:
Stavební
blok

S.1

S.2

číslo
parcely

výměra
(m2)

číslo
parcely

výměra
(m2)

1.01

1 329

4.01

1 070

1.02

1 118

4.02

1 125

1.03

1 467

4.03

1 307

1.04

1 076

5.01

811

2.01

793

5.02

827

2.02

734

5.03

828

2.03

654

5.04

901

2.04

597

5.05

844

2.05

674

6.01

1 241

2.06

633

7.01

1 417

2.07

638

7.02

1 171

2.08

629

2.09

916

2.10

737

KZP

0,35

KZ

0,55

Stavební
blok
S.4

(S.5)

0,45

0,45

(S.6)
(S.7)

KZP

KZ

0,45

0,45
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Stavební
blok

S.3

číslo
parcely

výměra
(m2)

2.11

763

3.01

936

3.02

794

3.03

799

3.04

804

3.05

809

3.06

815

3.07

872

3.08

757

KZP

KZ

Stavební
blok

číslo
parcely

výměra
(m2)

KZP

KZ

Tabulka 1: Výčet pozemků určených k výstavbě RD

Vymezení pozemků je patrné z výkresu grafické části územní studie, zejména z B.I. Hlavního výkresu

C.2

PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ STAVEB, KTERÉ NEJSOU
ZAHRNUTY DO STAVEB VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ URBANISTICKÝCH A
ARCHITEKTONICKÝCH
PODMÍNEK
PRO
ZPRACOVÁNÍ
PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE A PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

Cílem zpracování ÚS je prověření lokality – jejího budoucího uspořádání – jako zastavitelné plochy, pro kterou je
zpracování ÚS podmínkou pro rozhodování v území.
ÚS definuje jednotlivé regulační prvky prostorové uspořádání území (dělení území na veřejná prostranství (nestavební
bloky) a stavební bloky v souřadnicovém systému S – JTSK. Od těch jsou odvozeny hranice oddělující veřejná
prostranství od stavebních pozemků (uliční čáry) a následně regulační čáry (stavební a regulační čáry).

C.2.1

PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ STAVEB

Vymezení veřejných prostranství a zastavitelných ploch v rámci stavebních pozemků je definováno pomocí
následujících regulativů:
Uliční čára
= hranice ploch s rozdílným funkčním využitím (mezi stavebními a nestavebními bloky).
Čára je závazná bez tolerance.
Hranice stavebního pozemku
= rozhraní jednotlivých stavebních pozemků.
Čáry pro umístění a prostorové řešení staveb:
Regulace odstupu stavby od uličního prostoru je významným parametrem kvality, jednolitosti celé lokality.
Vzdálenost čár od hranice pozemku umožňuje vytvoření prostoru pro návštěvnické stání na vlastním pozemku a
optického rozšíření uličního prostoru. Vzdálenost čár od hranice pozemku dále vychází z § 25 vyhl. 501/2006 Sb. o
vzájemných odstupech staveb a je stanovena na 3,5 m od hranice stavebního pozemku.
1 » Stavební čára
V územní studii je použita v těch místech, kde je kladen požadavek na vytvoření jednotné stavební linie (uliční fronty).
Určuje hranici mezi stavbou (= hranou budovy ve výši rostlého nebo upraveného terénu) a nezastavěnou částí
pozemku. Budova k stavební čáře musí přiléhat štítem hmoty hlavního objektu, nemusí však k čáře přiléhat v celém
svém průběhu. Čára může být překročena směrem ven částí nadzemní stavby jako je balkon, arkýř, římsa, přesah
střechy apod. max. o 1,5 m.
Vychází z vyhl. č. 501/2006 Sb., § 25 o minimálních vzdálenostech mezi stavbami a minimálních vzdálenostech
stavby od hranice pozemku. Vymezuje hranici umístění stavby domu ve vztahu k hranici stavebního pozemku. Stavba
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musí být umístěna na stavební čáře, kdekoliv v její linii. Čára může být překročena směrem ven nadzemní částí stavby
směrem k uličnímu prostoru - římsou nebo přesahem střechy - max. 1,5 m za linii stavební čáry (měřeno k vnějšímu
líci obvodové konstrukce).
2 » Regulační čára
Vychází z vyhl. č. 501/2006 Sb., § 25 o minimálních vzdálenostech mezi stavbami a minimálních vzdálenostech
stavby od hranice pozemku. Vymezuje hranici umístění stavby ve vztahu k hranici stavebního pozemku. Stavba nemusí
čáru dodržet, nesmí ji však překročit směrem ven.
Polohy regulačních čar jsou patrné z B.I. Hlavních výkresů grafické části územní studie.

C.2.2

ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO A HMOTOVÉHO ŘEŠENÍ BUDOV

Zásady stanovují zásady architektonického a hmotového řešení objektů pro bydlení – individuálních rodinných domů
vesnického charakteru dle § 4 vyhl. 501/2006 Sb.
koeficient zastavění pozemku (KZP)
Zastavěná plocha objektu na každém jednotlivém pozemku musí odpovídat koeficientu zastavění pozemku [KZP],
který je stanoven územní studií pro každý pozemek zvlášť. Koeficient určuje maximální možný podíl zastavěné plochy
pozemku (ve smyslu § 2 odst. 7 stavebního zákona), bez zpevněných ploch. Důvodem vyčlenění zpevněných ploch z
KZP je jejich odlišný charakter z hlediska stanovení prostorové regulace.
zastavěná plocha
Plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy 1.NP, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto
podlaží. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je vnějším obvodem obalová čára vedená vnějším
lícem svislých konstrukcí. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná
plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.
ve smyslu § 2 odst. 7 stavebního zákona

Obrázek 5: Koeficient zastavění pozemku (KZP)
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koeficient zeleně (KZ)
Minimální koeficient zeleně je stanoven individuálně pro každý pozemek. Koeficient určuje minimální podíl
započitatelných ploch zeleně na pozemku (tzn. ploch schopných vsakování dešťových vod).
Minimální koeficient zeleně je stanoven s ohledem na obytný charakter území, na udržitelné fungování lokality, na
požadavek likvidace dešťových na vlastních pozemcích.
Do koeficientu zeleně je možné započítat plochy zpevněné, které umožnují vsakování dešťových vod (např. dlažba se
širokou spárou), jako 1/2 výměry zpevněné plochy umožňující vsak dešťových vod.
Cílem je zachycení co největšího množství srážkové vody a její zasáknutí přímo na soukromých pozemcích, zahradách
(inspirace viz publikace Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku, ISBN 978 80 87099 06-3,
dostupné on-line).

Obrázek 6: Koeficient zeleně (KZ)

úroveň ±0,000 1.NP
Úroveň ±0,000 1.NP smí být umístěna max. 0,6 m nad průměrnou niveletou přilehlého terénu. Úroveň ±0,000 objektů
1.NP je stanovena z důvodů výškového sjednocení zástavby.
střecha, maximální povolená výška objektů
Objekty budou zastřešeny šikmou sedlovou nebo polovalbovou střechou s minimálním sklonem 30%, pultové nebo
ploché střechy jsou přípustné pouze u vedlejších staveb, a garáží a přístřešků pro parkování.
Maximální povolená výška objektů je 1.NP + obytné podkroví. Objekty je možné podsklepit.
Max. povolená výška objektů a typ zastřešení vycházejí z požadavku udržení jednotného charakteru lokality.
Maximální výška objektů byla oproti ÚP redukována s ohledem na pohledovou exponovanost lokality.
Garáž / zastřešené parkovací stání
Garaž (zastřešené parkovací stání) je vhodné umístit v prostoru vymezeném stavební a regulační směrem, který
navazuje na uliční prostor a kde je územní studií umožněn vjezd na pozemek. Směrem k sousednímu pozemku musí
garáž respektovat regulační čáru – odstup od hranice sousedního pozemku.
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Zastřešení samostatně stojících garáží je možné pouze plochou střechou nebo střechou pultovou o max. sklonu 10° a
max. výškou atiky nebo hřebene střechy 3,5 m nad průměrnou nivelitou přilehlého terénu.
Garáže a přístřešky pro parkování jsou regulovány z důvodů urbanistického sjednocení polohy objektů vzhledem k
uličnímu prostoru a důrazu na udržení charakteru lokality. Maximální povolená výška stavby je stanovena na 3,5 m,
tato výška odpovídá standardním konstrukčním rozměrům požadovaným pro tento typ staveb. Typ zastřešení je
omezen na střechu plochou nebo pultovou, vzhledem k požadavku maximální redukce objemu stavby s ohledem na
velikost parcel a charakter území.
terénní úpravy
Směrem k hranici pozemku sousedící s uličním prostorem je nutné případný svažitý terén vyspádovat tak, aby výška
podezdívky plotu, která zároveň vytváří opěrnou zídku, byla max. 0,5 m nad úrovní upraveného terénu uličního
prostoru.
oplocení
Pozemky pro výstavbu rodinných domů musí být oploceny směrem k veřejnému uličnímu prostoru. Oplocení musí být
umístěno vždy v linii uliční čáry.
Podezdívka oplocení z pevných stavebních materiálů (neprůhledná část) může mít výšku max. 0,75 m nad upraveným
terénem veřejného prostoru.
Výška oplocení (včetně podezdívky) je povolena v rozmezí 1,4 až 2,0 m nad upraveným terénem veřejného prostoru.
Pilíře skříňových rozvaděčů budou společně poštovní schránkou a prostorem na popelnici umístěny v jednom objemu
navazujícím na vjezd na pozemek na hraně pozemku, jejich poloha je stanovena orientačně územní studií – může být
upřesněna v navazujícím stupni PD.
Z důvodu výškového sjednocení oplocení jednotlivých pozemků směrem do uličních prostor je nutné případné terénní
úpravy formou svahování směrem k hranici pozemku sousedící s uličním prostorem vyspádovat tak, aby výška
podezdívky plotu, která zároveň vytváří opěrku max. 0,5 m nad úrovní upraveného terénu uličního prostoru.
Pozemky RD musí být oploceny směrem k veřejnému uličnímu prostoru v linii uliční čáry z důvodu sjednocení plotové
linie celého obytného souboru. Z důvodu výškového sjednocení oplocení jednotlivých pozemků směrem do uličních
prostor podezdívka oplocení z pevných stavebních materiálů (neprůhledná část) může mít výšku max. 0,75 m nad
upraveným terénem veřejného prostoru.
Z důvodu zachování optické prostupnosti urbanistického prostoru je výška oplocení (včetně podezdívky) povolena v
rozmezí 1,4 až 2,0 m nad upraveným terénem veřejného prostoru. Umístění pilířů skříňových rozvaděčů v rámci
objektu s poštovní schránkou a prostorem na popelnici je určeno možností připojení na technickou infrastrukturu a
dále požadavkem na sdružování pilířů na rozhraní pozemků a sjednocení drobných objektů do jednoho s ohledem na
charakter veřejného prostoru.

C.2.3

PODMÍNKY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ STAVEB

Řešené území územní studie je prověřováno jako budoucí rozvojová obytná plocha. S ohledem na důraz na ochranu
charakteru dochované sídelní struktury – návrh prostorového uspořádání a řešení staveb (regulační prvky) jsou
podmínky funkčního využití navrženy obecněji a respektují požadavky platného ÚP.

C.3

PODROBNÉ PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

C.3.1

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
C.3.1.1

NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ

Základní komunikační kostru území tvoří vnitřní komunikace, prodloužení stávajících tras.
Při návrhu uliční sítě byla snaha o minimalizaci její celkové délky, maximálně logické napojení na stávající komunikace
a vyřešení optimálního přístupu (příjezdu) k jednotlivým pozemkům pro výstavbu RD ve vztahu k orientaci vůči
světovým stranám. Hustota a princip řešení uliční sítě vychází ze stávající struktury sídla. Podmínkou napojení nové
lokality je vybudování obou větví - zokruhování komunikační sítě.
Předkládáme, že obytné území bude vymezeno ve zklidněném dopravním režimu (ideálně –zóně 30). Vjezd bude
zvýrazněn barevně a opatřen zpomalovacím retardérem. Součástí řešení dopravní infrastruktury jsou rovněž potřebné
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úpravy, odvodnění, veřejného osvětlení a v širším území napojení na ulici II/174. Všechny uliční prostory jsou navrženy
v jedné výškové úrovni. Základní šířka uličního prostoru 1 je 12 m.
Komunikace má základní šířku jízdních pruhů 2 x 2,75m. Vozovka je doplněna bočními zelenými pásy proměnlivé
šířky a chodníky. Na vjezdu je navržen nájezdový práh, obytná zóna je vyznačena svislým dopravním značením.
Křižovatky uvnitř lokality:
»
»
»
»
»

Uspořádání A
(a) dvoupruhová komunikace
Maximální povolená rychlost 30 km/h
Skupina vozidel 2
Délky rozhledových trojúhelníků jsou Xb= 45 m a Xc= 35 m

Návrh bude dále rozpracován v navazujícím stupni PD.
C.3.1.2
C.3.1.2.1

DOPRAVNÍ PŘIPOJENÍ LOKALITY

ROZHLEDOVÉ POMĚRY

Napojení lokality na silnici II/174 jsou stávající. Napojení lokality na silnici III/1736 je řešeno zejména dle ČSN 736102
a souvisejících norem jako úrovňová křižovatka, dle článku 5.2.9.2.2 uspořádání A – křižovatka s předností v jízdě na
hlavní pozemní komunikaci, s hlavní pozemní komunikací silnicí III/19844. Příčné uspořádání komunikace s předností
v jízdě je (a) dvoupruhová komunikace. Maximální dovolená rychlost na komunikaci s předností v jízdě je uvažována
50 km/h (nutný posun začátku obce). Délky rozhledových trojúhelníků jsou Xb= 100 m a Xc= 85 m.
Napojení lokality na místní komunikaci Česká je řešeno obdobně:
»
»
»
»
»

Uspořádání A
(a) dvoupruhová komunikace
Maximální povolená rychlost 50 km/h
Skupina vozidel 2
Délky rozhledových trojúhelníků jsou Xb= 80 m a Xc= 65 m
C.3.1.3

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ UVNITŘ LOKALITY

kategorizace komunikace
Dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací se jedná o funkční skupinu C – obslužná místní komunikace, s
dopravními i stavebními opatřeními dle TP 218 Navrhování zón 30. Hlavní dopravní prostor je tvořen volnou šířkou
pozemní komunikace minimálně 5,5 m s 0,5 m bezpečnostním odstupem z každé strany. Přidružený prostor tvoří
pásy zeleně a chodníků pro pěší, šíře chodníku musí být minimálně 1,5 m plus bezpečnostní odstupy. Podélný sklon
komunikace je 0,5 – 8,33 %, základní příčný sklon je 2,5 % pro vozovku a 2,0 % pro chodníky.
řešení parkování
Odstavná stání pro jednotlivé parcely určené pro bydlení budou řešena v rámci vlastního pozemku. Veřejná parkovací
stání (návštěvní) jsou vypočtena dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.
Počet parcel je 26 á 3 lidé na parcelu, celkový předpokládaný počet obyvatel 78
N = Po * ka * kp = (78/20)*1,26*1 = 5 parkovacích stání
Po

základní počet parkovacích stání podle článku 14.1.6
Obytné okrsky = 20 obyvatel na 1 parkovací stání

Ka

součinitel vlivu stupně automobilizace = 1,26

Kp

součinitel redukce počtu stání (tabulka 30) = 1,0
»

Dopravní připojení jednotlivých stavebních pozemků (staveb):

Všechny stavební pozemky (stavby) jsou přístupné z navržených místních a účelových komunikací, polohy vjezdů jsou
určeny územní studií. Navržené stromy a keře nesmí zasahovat do rozhledových polí křižovatek a sjezdů.
»

Bezbariérové užívání území:
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V návrhu komunikací jsou zohledněny požadavky vyhlášky 398/2006 Sb. O technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb. Vjezdy na jednotlivé pozemky umožňují parkování návštěvníků, zároveň splňují
požadavky na bezbariérové užívání. Jedná se o kolmá stání v úsecích vjezdů na jednotlivé pozemky. Komunikace (pro
pěší) vyhovují požadavkům vyhlášky, zejména s ohledem na navrhované šířky, vyhovující příčné i podélné sklony.

C.3.2

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Návrhy jednotlivých stavebních objektů inženýrských sítí se řídí příslušnými ČSN a požadavky správců sítí, koordinace
sítí je v souladu s aktuálním zněním ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí.
V části technické infrastruktury je řešeno zejména obsloužení vymezených zastavitelných ploch jednotlivými systémy
technické infrastruktury, řešení odtoku srážkových vod a přeložky stávajících sítí vyvolané navrhovaným
urbanistickým řešením.
Výkres technické infrastruktury zobrazuje stávající i nově navrhované rozvody technické infrastruktury a následující
přeložky inženýrských sítí:
»

Nadzemního elektrického vedení VN procházejícího přes řešené území ke stávajícím trafostanicím. Je
navržena přeložka vedení formou kabelových tras VN.
C.3.2.1

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Splašková kanalizace bude s ohledem na konfiguraci terénu realizována jako gravitační. Splaškové vody budou
odváděny nově navrženou kanalizační sítí do stávající veřejné kanalizace města. V rámci jednotlivých stavebních
pozemků budou realizovány šachty, které napojují jednotlivé pozemky a odvádí splaškové odpadní vody do
navrhovaného řadu kanalizace vedoucího v rámci nové obslužné komunikace. Splaškové řady budou vedeny v uličních
profilech v souladu s ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení tak, aby umožňovaly napojení
všech budoucích objektů na kanalizační síť.
C.3.2.2

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Srážkové vody budou přednostně zasakovány v místě spadu.
Na soukromých parcelách budou realizována opatření na zadržení srážkových vod a jejich postupné využití v rámci
pozemku. V lokalitě navrhované zástavby není přítomen recipient pro odvádění srážkových vod z území. Odvádění
srážkových vod z veřejných prostranství bude řešeno jejich vsakováním. Pro vsakování srážkových vod byl uzpůsoben
příčný profil komunikací s podélnými zelenými pásy tvořícími vsakovací průlehy, do nichž budou srážkové vody
z komunikace sváděny. Podrobněji je problematika nakládání se srážkovými vodami řešena v kap. C.3.4.
C.3.2.3

ROZVODY VODY

Stávající řady horního tlakového pásma zasahují dořešeného území jen okrajově a jsou návrhem respektovány.
Zastavitelné plochy jsou navrženy k zásobování pitnou vodou novým vodovodním okruhem vedoucím v navrhované
obslužné komunikaci s napojením na stávající vodovodní řady.
Vodovodní řady budou vedeny v uličních profilech v souladu s ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického
vybavení tak, aby umožňovaly napojení všech budoucích odběratelů na pitnou vodu.
C.3.2.4

ROZVODY SILNOPROUDU, TRAFOSTANICE

Přes řešené území prochází stávající nadzemní trasa VN, která se v území větví na dvě větvě. Nadzemní vedení bude
v území přeloženo do kabelové trasy VN vedoucí v chodníku podél nově navrhovaných obslužných komunikací.
Ze stávajících trafostanice bude provedeno přepojení kabelů NN. Z trafostanice budou napojeny kabelové rozvody
NN, které budou vedeny v uličních profilech v souladu s ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení
a budou smyčkově napojovat přípojkové skříně jednotlivých odběratelů. Na rohu pozemku v místě bývalého odbočení
nadzemního vedení je navrženo umístění rozpojovací skříně NN.
C.3.2.5

ROZVODY PLYNU

Ze stávajícího řadu budou napojeny navrhované STL plynovody vedoucí v navrhovaných obslužných komunikacích.
Plynovodní řady budou vedeny v uličních profilech v souladu s ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického
vybavení a dle dalších oborových norem (např. ČSN EN12007-1 až 4 Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším
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provozním tlakem do 16 barů, TP G702 01 Plynovody a přípojky z polyetylénu) a metodických pokynů provozovatele
tak, aby umožňovaly napojení všech budoucích odběratelů na zemní plyn. Jednotliví odběratelé budou ze STL řadu
připojení prostřednictvím plynovodních přípojek. Přípojky budou ukončeny v typizovaných skříních na hranici
pozemku odběratele, ve skříních bude umístěn regulátor tlaku, plynoměr a HUP.
C.3.2.6

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Nakládání s odpady bude odpovídat dosavadnímu způsobu likvidace odpadů v obci (koncepce vychází z Obecně
závazné vyhlášky č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebních odpadem na území obce).
Každý objekt bude mít nádoby na domovní odpad, které budou umístěny na vlastním pozemku producenta odpadu.
Bude zajištěna dostatečná kapacita a dostupnost sběrného místa vytříděných složek komunálního odpadu. Řešení
dopravní obsluhy území je navrženo tak, aby byl zajištěn přístup vozidel pro svoz TKO ke všem stavebním pozemkům.

C.3.3

VEŘEJNÁ OBČANSKÁ VYBAVENOST

Nejsou stanoveny požadavky na vybudování nové občanské vybavenosti vzhledem velikosti lokality a její dopravní
dostupnosti.

C.3.4

MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA

Téma zadržování dešťové vody v místě jejího spadu je velmi aktuálním tématem, a to hlavně v době, kdy množství
zpevněných ploch ve městě tuto problematiku neřeší a dešťová voda je odváděna kanalizačním systémem daleko od
místa, kde skutečně spadla. Voda není jednoduchým médiem, nabízí množství způsobů využití. Stěžejním úkolem je
tvorba vazeb. Voda ovlivňuje náš pocit pohody v prostředí, ovlivňuje vlhkost, teplotu, čistotu ovzduší a klima. Voda
může být použita k čištění, ochlazování nebo ohřívání venkovního vzduchu a k regulaci jeho vlhkosti. Proto je územní
studií navržen systém otevřených zasakovacích příkopů – drobných poldrů v rámci veřejných prostranství, které
budou dešťovou vodu lokálně čistit a zasakovat do půdního horizontu.

C.3.5

PODROBNÉ PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ

Řešené území je obytnou rozvojovou lokalitou Bělčic. Sídlo je charakteristické dochovanou tradiční vesnickou
zástavbou. V lokalitě se nenachází žádný objekt spadající pod památkovou péči nebo ochranu.
Z hlediska širších vztahů je lokalita situována na jihovýchodním okraji sídla a pohledově a prostorově doplní hranu
sídla od jihu. Vzhledem k tomu je věnována zvláštní pozornost dodržování prvků regulace a architektonické kvalitě
navrhovaných staveb (orientace štítů vůči uličnímu prostranství) a návaznosti na okolní pozemky.
Hustota navrhované zástavby a navržená výšková hladina nové zástavby navazuje na okolní zástavbu stávající. V
urbanistickém návrhu je kladen důraz na realizaci ploch zeleně veřejné, tak i soukromé.
V rámci návrhu nebyla identifikována omezení vyplývající z ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot,
specifikovaných obecně v ÚAP ORP Blatná, která by bylo potřeba respektovat bezprostředně v řešeném území.

C.3.6

PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ÚS klade velký důraz na zachování vysokého podílu zelených ploch v území. To bude garantováno stanovení
maximální hustoty zástavby, vymezením plochy pro veřejnou parkovou zeleň a dále vymezením zelených ploch v
rámci veřejných uličních prostor. V uličních prostorech je navržena nová vzrostlá zeleň ve formě solitérních stromů.

C.4

VYHODNOCENÍ UPLATNĚNÝCH VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU ÚZEMNÍ STUDIE

C.5

ÚDAJE O POČTU LISTŮ REGULAČNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI.

Textová část A územní studie má 20 stran formátu A4, grafická část obsahuje 6 výkresů formátu A2 a A3.
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