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Projekt In⇣en✏rsk✏ch sítí a komunikace pro 16 rodinn✏ch dom

ÚVOD
V roce 2010 se na m obrátila paní starostka obce Bzové s ⇣ádostí o komentá↵ k zam✏ lené skupinové
zástavb pro16 rodinn✏ch dom na severov✏chodním okraji Bzové (vydán souhlas Stavebním ú↵adem ⌃ebrák s
d lením pozemku za ú⌥elem pro vznik parcel pro stavbu nov✏ch rodinn✏ch dom (sd lení 253/2008 Hi ze dne
16.4.2008)).
Dle komparativní anal✏zy navr⇣ené rozvojové lokality s p vodním územním plánem a dal ích vstupních
podklad jsem do la k záv ru, ⇣e d lení pozemk i zám r mj. :
bude v rozporu se stávající platnou územn plánovací dokumentací (Územní plán obce Bzová - 6/2000,
SÚRPMO, a.s., Ing. arch. BENE⌅OVÁ MIROSLAVA), kde p vodní územní plán nenavrhoval dvou↵adou uli⌥ní
zástavbu podle nov zalo⇣ené komunikace, ale optimáln návrhem rozvoje dopl⌦oval protilehlou uli⌥ní
zástavbu podél silnice III. t↵ídy s mo⇣nosti vytvo↵ení hlubok✏ch parcel sm rem do volné krajiny,
↵e ením dopravní obsluhy dvou↵adé uli⌥ní zástavby je navr⇣ená komplikovan napojená dopravní k↵i⇣ovatka
ústící p↵ed rodinn✏ d m,
parcely pro zam✏ lené rodinné domy jsou navr⇣eny v p↵ímé kontaktní poloze se stávající sportovní plochou fotbalov✏m h↵i t m, co⇣ se nejevilo jako vhodné.
V roce 2017 jsem byla oslovena obcí s ⇣ádostí o zpracování nového územního plánu. Mezitím stavebník
nechal zpracovat projekt In⇣en✏rsk✏ch sítí a komunikace pro 16 rodinn✏ch dom (územní rozhodnutí vydáno v první
polovin roku 2014). Dle tohoto rozhodnutí bylo v pr b hu následn✏ch let provedeno ⌥áste⌥né zasí ování pozemk .
Co by zhotovitel nového územního plánu jsem se musela vypo↵ádat s faktem, ⇣e stavebník konal nad rámec
p vodního ducha plánu, zárove⌦ se souhlasem stavebního ú↵adu ⌃ebrák a následn i obce Bzová. P↵ípadné vylou⌥ení
lokality by znamenalo pro Bzovou nep↵im ↵ené náklady na vyrovnání se s investorem, kter✏ provedl investice do
ve↵ejné infrastruktury.
Z toho d vodu byl do nového územního plánu p↵evzat zám r dle d↵íve schválené projektové dokumentace a
proveden✏ch investic. Lokalita získala ozna⌥ení Z2. Lokalita je pohledov exponovaná. D raz na koncep⌥ní (nikoliv
nahodilé dle libov le) ↵e ení je hlavním d vodem pro podmínku územní studie. Cílem je, aby lokalita byla adekvátn
dopln na plochami zelen , byla lépe pr chozí a byly zde stanoveny podmínky pro zástavbu venkovského charakteru
navazující na dal í ob⌥anskou vybavenost a ve↵ejnou zele⌦. Studie bude slou⇣it jako podklad pro rozhodování v⌘území
- umís ování staveb v⌘dané lokalit .
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1)

ANAL⌅ZA SOU ASNÉHO STAVU ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

1.1) ⇤ir⌦í vztahy
Obec Bzová le⇣í v v atraktivním krajinném rámci K↵ivoklátska. Historick✏m jádrem je protáhlá náves s
rybní⌥kem a kapli⌥kou. P vodní zástavbu tvo↵í tradi⌥ní zem d lské usedlosti na pravideln✏ch hlubok✏ch parcelách s
navazujícími plochami zahrad. Hodnotu sídla umoc⌦ují dosud nenaru ené vazby na okolní krajinu a jeho malebná
poloha s velmi cenn✏mi dálkov✏mi pohledy (hrad To⌥ník).
Navrhovan✏ obytn✏ soubor rodinn✏ch dom je situován v okrajové poloze Bzové, p↵i v✏chodním okraji
zastav ného území s novodobou a pom rn prostorov nesourodou zástavbou. Z hlediska ir ích komunika⌥ních
souvislostí je lokalita situována v pon kud odlehlé pozici od historického jádra vesnice, navazuje v ak bezprost↵edn
na novodobou ve↵ejnou infrastrukturu (sportovní plocha, zastávka BUS, samoobsluha, kulturní za↵ízení a restaurace
Bezovka).
Lokalita je pohledov exponovaná zejména od v✏chodu a⇣ severu, od jihov✏chodu se uplat⌦uje ze
vzdálen✏ch pozorovacích míst (hrad To⌥ník).

Bzová s vyzna⌥ením zájmového území - ortofoto 2016 ( ÚZK)

Poloha lokality v ⌥i obci, okolní zem d lsky vyu⇣ívané krajin s k↵ivoklátsk✏mi lesy v pozadí - pohled z hradu To⌥ník
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1.2) Majetkové vztahy
⇤e ené území je dle zadání ÚS tvo↵eno pozemky, které jsou sou⌥ástí plochy Z2.
Z⌘pohledu vlastnické struktury se jedná o pozemky v soukromém vlastnictví a obce Bzová.
Majetkové vztahy jsou vyzna⌥eny v grafické p↵íloze ⌥.3.
2)

P⇥ÍRODNÍ PODMÍNKY, LIMITY VYU⇧ITÍ ÚZEMÍ
2.1) P írodní podmínky

Klima
Podle klimatologického t↵íd ní SR (Quitt 1971) se zájmové území nachází v mírn teplé klimatické oblasti
MT11. Charakteristické je dlouhé léto, teplé a suché, p↵echodné období krátké s mírn tepl✏m jarem a mírn tepl✏m
podzimem, zima je krátká, mírn teplá a velmi suchá s krátk✏m trváním sn hové pokr✏vky. Sn hová pokr✏vka se v
oblasti udr⇣í kolem 50 dn s maximální pr m rnou v✏ kou sn hu 20 cm. Tento fakt siln ovliv⌦uje i vegetaci. Ve v t í
⌥ásti území je zna⌥ná p↵evaha mezofilních prvk a jejich spole⌥enstev.
Pr m rná ro⌥ní teplota se zde pohybuje mezi 7,5 - 8,5° C. Navíc se oblast nachází na okraji srá⇣kového stínu
Kru n✏ch hor. Pr m rné ro⌥ní úhrny srá⇣ek se pohybují mezi 500 a 600 mm, ve vegeta⌥ním období spadne 350 mm.
Nejvíce srá⇣ek spadne v ⌥ervenci, okolo 80 mm, minimální úhrn srá⇣ek p↵ipadá na únor, kolem 27 mm.
P↵eva⇣ující sm r v tr je západní a⇣ jihozápadní. Dna údolí jsou studená a vlhká, zatímco horní ⌥ásti svah
jsou v✏razn su í a teplej í. Podstatn✏ je také vliv expozice, ji⇣n orientované svahy b✏vají vystaveny zv✏ ené teplot i
v✏paru. Teplotní inverze, projevující se vytvá↵ením mrazov✏ch kotlin, je známa i z m lk✏ch depresí na plo inách, ⌥asto
p↵i nepatrn✏ch v✏ kov✏ch rozdílech.
Geologické podmínky
Nejstar í geologickou jednotkou, která tvo↵í té⇣ geologick✏ podklad v t iny oblasti, je barrandienské svrchní
proterozoikum. Je tvo↵eno p↵edev ím sedimentárními horninami kralupsko zbraslavské skupiny – b↵idlicemi, drobami,
p↵echodov✏mi prachovci a silicity. ⌘Pokryvné sedimentární útvary tvo↵í kamenit✏ a⇣ hlinito kamenit✏ sediment.
Geomorfologie
⇤e ené území se nachází v provincii eská vyso⌥ina, subprovincii Poberounská soustava, v Brdské
podsoustav , celku K↵ivoklátská vrchovina, podcelku Zbiro⇣ská vrchovina a okrsku Hudlická vrchovina.
Nadmo↵ská v✏ ka k. ú. Bzová se pohybuje v rozmezí 315 a⇣ 554 m n.m.; nadmo↵ská v✏ ka zastav ného
území obce Bzová pak ⌘384 a⇣ 415 m n.m. Zájmové území le⇣í mezi kótami cca 388 m n.m. a 392 m n.m., plo ina je
mírn uklon ná k severov✏chodu do volné krajiny sm rem k údolnici Bzovského potoka.

BPEJ:

P dní pom ry
Pozemky zahrnuté do územní studie jsou za↵azeny do zem d lského p dního fondu (orná p da) dvou

BPEJ 5.26.14
Kambizem p↵evá⇣n na mírn✏ch svazích se v esm rnou expozicí a celkov✏m obsahem skeletu 25 - 50 %.
P dy hluboké a⇣ st↵edn hluboké v mírn teplém, mírn vlhkém klimatickém regionu a produk⌥n málo v✏znamné.
Bonitovaná p dn ekologická jednotka 5.26.14 legislativn spadá dle Vyhlá ky o stanovení t↵íd ochrany ⌥. 48/2011 Sb.
do IV.⌘t↵ídy ochrany zem d lského p dního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlá ky k provedení zákona o
oce⌦ovaní majetku (oce⌦ovací vyhlá ky) ⌥. 441/2013 Sb. je 4.39 K⌥ za m2 a bodová v✏nosnost této p dy je na
stupnici od 6 do 100 vyjád↵ena hodnotou 26. Jedná se o produk⌥n málo v✏znamné p dy.
BPEJ 5.15.12
Luvizem p↵evá⇣n na mírn✏ch svazích se v esm rnou expozicí a celkov✏m obsahem skeletu 10 - 25 %.
P dy hluboké v mírn teplém, mírn vlhkém klimatickém regionu a málo produk⌥ní.
Bonitovaná p dn ekologická jednotka 5.15.12 legislativn spadá dle Vyhlá ky o stanovení t↵íd ochrany ⌥. 48/2011 Sb.
do II.⌘t↵ídy ochrany zem d lského p dního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlá ky k provedení zákona o
oce⌦ovaní majetku (oce⌦ovací vyhlá ky) ⌥. 441/2013 Sb. je 8.66 K⌥ za m2 a bodová v✏nosnost této p dy je na
stupnici od 6 do 100 vyjád↵ena hodnotou 53. Jedná se o málo produk⌥ní p dy.
Hydrologie
Zájmové území spadá do útvaru povrchov✏ch vod tekoucích: do hydrologického povodí III. ↵ádu : 1-11-04
Litavka a Berounka po Lod nici- hydrologická povodí IV. ↵ádu: erven✏ potok; ⌘
díl⌥í povodí: ⌘1-11-04-038
V ↵e eném území se nenachází ⇣ádná vodote⌥.
Z hydrologického hlediska se nejedná o ⇣ádné v✏znamné území.
Biogeografie, fytocenologie, potenciální vegetace
Dle biogeografického ⌥len ní (Culek, 2000) se území nachází v biogeografickém regionu 1.19 K↵ivoklátském.
⌘Typická ⌥ást bioregionu je tvo↵ena vrchovinou na algonkick✏ch b↵idlicích a star✏ch ⇣ivn✏ch vyv↵elinách, p↵i⌥em⇣ osu
území tvo↵í za↵íznuté údolí Berounky a jejích p↵ítok . Biota nále⇣í do 2. bukovo-dubového a⇣ 4. bukového
vegeta⌥ního stupn . V jád↵e bioregionu dodnes p↵eva⇣ují lesy, na zna⌥né plo e s p↵irozenou skladbou, zejména bikové
a lipové bu⌥iny, su ové lesy. Na plo inách pak dominují pole. Biota le⇣í v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 32
K↵ivoklátsko.
Dle mapy potenciální p↵irozené vegetace (Neuhäuslová a kol., 2001) je potenciální p↵irozenou vegetací v
⌥ásti bezlesí biková a/ nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae – Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum).
⌘
Biková nebo jedlová doubrava (36)
Dominantní dub zimní, p↵ítomna jedle, slab í p↵ím si b↵ízy, habru, buku, je↵ábu, lípy srd⌥ité, na su ích
stanovi tích i s p↵irozenou p↵ím sí borovice
V t ina t chto les je v sou⌥asné dob odlesn na a vyu⇣ívána jako pole, mén pastviny nebo louky.
P↵irozené porosty bikov✏ch doubrav pat↵í mezi vzácné typy vegetace, zaujímají cca 1 % mapované plochy.
Zpravidla jsou maloplo n zachovány uvnit↵ v t ích komplex lesa, nebo na zem d lsky málo vhodn✏ch
stanovi tích. Zna⌥ná ⌥ást les je p↵em n na na jehli⌥naté kultury. Na polích b✏vají p stovány brambory,
p enice, oves, ⇣ito, ↵epka olejka nebo vojt ka. Louky jsou obhospoda↵ovány jako tzv. „travní pole“, tj.
rozorávány a znovu osety.
Vhodné d↵eviny a traviny pro tvorbu krajiny:
Nej⌥ast j í d↵eviny stromo↵adí: ⌘dub letní, b↵íza b lokorá, je↵áb pta⌥í, jablo⌦ domácí, místy té⇣ dub zimní,
jírovec ma al, mén t↵e e⌦ pta⌥í nebo lípa srd⌥itá.
Vhodná rozpt✏lená zele⌦: ⌘dub letní (vlh⌥í polohy), dub zimní, habr obecn✏, je↵áb pta⌥í, b↵íza b lokorá,
hlohy, r ⇣e ípková, kru ina ol ová, lípa srd⌥itá, borovice lesní.
Vhodné sm si na zatrav⌦ovaná místa: ⌘kost↵ava ov⌥í, kost↵ava tuhá, kost↵ava ⌥ervená, kost↵ava lu⌥ní,
psine⌥ek v✏b ⇣kat✏, pohá⌦ka h↵ebenitá, bojínek lu⌥ní, lipnice úzkolistá, lipnice lu⌥ní, jílek vytrval✏, jetel
plaziv✏.⌘
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2.2) Ochrana p írody, ÚSES
Zvlá t chrán ná území
Lokalita, jako celé území obce spadá do CHKO K↵ivoklátsko a biosférické rezervace UNESCO; lokality se
t✏kají podmínky vypl✏vající ze III. zóny odstup⌦ované ochrany.
V✏znamná zele⌦
V✏znamná zele⌦ se v zájmovém území nevyskytuje. Návrh respektuje stávající v✏znamné stromo↵adí b↵ízy
b lokoré podél fotbalového h↵i t v kontaktní poloze (viz. v✏kresová ⌥ást).
ÚSES
Prvky ÚSES do zájmového území nezasahují.
2.3) Charakter místa krajinného rázu
Lokalita spadá do místa krajinného rázu B.17 Bzová
Zem d lsky vyu⇣ívané území p↵i ji⇣ní hranici CHKO. V t í ⌥ást území tvo↵í rozlehlé bloky zem d lské p dy,
p↵evá⇣n orné p dy. Otev↵ená krajina umo⇣⌦uje z v✏ e polo⇣en✏ch severních partií daleké v✏hledy do ji⇣ních sm r .
Území MKR B.17 Bzová je za↵azeno do III. pásma, tj. do b ⇣né ochrany krajinného rázu, pro kterou jsou
stanoveny následující obecné podmínky ⌥i doporu⌥ení, z nich⇣ jsou pro zájmové území nejd le⇣it j í:
podporovat roz í↵ení mimolesní vegetace v otev↵en✏ch partiích zem d lské krajiny
dodr⇣ováním stavebních zvyklostí venkovské zástavby zlep ovat urbanistick✏ v✏raz sídel ⌥i tento v✏raz
obnovovat.
2.4) Ochrana dopravní infrastruktury
Ochranné pásmo silnice III. t↵ídy (mimo souvisle zastav ná území) je 15 m od osy vozovky. Do ochranného
pásma silnice zasahuje lokalita okrajov .
!

2.5) Ochrana podzemních a povrchov ch vod
Celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupn hygienické ochrany odb ru vody z Vltavy pro
úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.

3)

PO⇧ADAVKY VYPL⌅VAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU A VYDAN⌅CH ROZHODNUTÍ

3.1) Územní plán
Podle vydaného Územního plánu Bzová se ↵e ená lokalita Z2 nachází v plo e bydlení -⌘rodinné domy
venkovské (BV). P↵i zpracování územní studie bude z⌘ vydaného územního plánu respektována zejména urbanistická
koncepce a podmínky vyu⇣ití ploch BV v⌥. specifick✏ch po⇣adavk pro lokalitu Z2.

V✏↵ez z hlavního v✏kresu ÚP
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:
P↵edm t ↵e ení:

Z2
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Rozvojová plocha ve v✏chodní ⌥ásti Bzové ur⌥ená p↵evá⇣n pro bydlení v rodinn✏ch
domech s privátními zahradami (max 16 RD), ve↵ejnou a ochrannou zele⌦,
komunikaci.
Respektovat vydané ÚR pro in⇣en✏rské sít a komunikace.
Respektovat OP silnice III. t↵ídy.
P↵edm tem ↵e ení územní studie bude zp↵esn ní umíst ní ve↵ejné infrastruktury (se
zohledn ním zasí ování lokality a obslu⇣né komunikace) a na ni navazující parcelace
a bude navr⇣en odpovídající zp sob uspo↵ádání zástavby.
V lokalit ↵e it propojku pro p í sm ↵ovanou p↵es plochy ob⌥anského vybavení ke
stávající autobusové zastávce.
V lokalit vymezit ve↵ejnou zele⌦ minim. v rozsahu 2700m2 jako prostorovou cezuru
mezi obytnou zástavbou a vybaveností (sportovní plocha, ob⌥anská vybavenost) s
cílem vytvo↵it rekrea⌥ní zázemí pro u⇣ivatele t chto souvisejících ploch.

Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Hlavní vyu⇣ití:
stavby rodinn✏ch dom ,
P↵ípustné vyu⇣ití:
související zahrady a dal í zem d lské pozemky.
stavby pro rodinnou rekreaci,
ve↵ejná prostranství,
související dopravní a technická infrastruktura.
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Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:

Nep↵ípustné vyu⇣ití:

Prostorové uspo↵ádání:

ob⌥anské vybavení a neru ící slu⇣by a provozy drobn✏ch ↵emesel, se stavbami a
za↵ízeními, které:
sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru ují u⇣ívání staveb a za↵ízení
ve svém okolí,
nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
sv✏m charakterem a kapacitou nezvy ují dopravní zát ⇣ v území,
spl⌦ují po⇣adavky obecn platn✏ch p↵edpis na umís ování
staveb a za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.
ve keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, zejména stavby pro v✏robu a
skladování, zem d lské stavby, ⌥erpací stanice pohonn✏ch hmot, nákladní dopravu,
budovy obchodního prodeje o v✏m ↵e v t í ne⇣ 1 000 m2,
ve keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí p↵ekra⌥ují na
pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené v p↵íslu n✏ch p↵edpisech.
P↵i stavební ⌥innosti musí b✏t chrán ny urbanistické hodnoty - viz. kapitola b.3.
P↵i umis ování staveb do proluk ⌥i p↵i p↵estavbách je zárove⌦ nutno respektovat
stávající uli⌥ní frontu a v✏ kovou hladinu p↵eva⇣ující okolní zástavby a její charakter.
Nástavby jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo navrhovan✏mi úpravami dojít k naru ení
dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot daného místa
nebo k naru ení architektonické jednoty celku.
Pro zm ny staveb a umís ování nov✏ch staveb v zastav ném území je dána podmínka
dodr⇣ení minimálního koeficientu nezpevn n✏ch ozelen n✏ch ploch 70%.

3.2) Pravomocná správní rozhodnutí, vydaná stavební povolení
Pro lokalitu byl vypracován projekt In⇣en✏rsk✏ch sítí a komunikace pro 16 rodinn✏ch dom (územní
rozhodnutí vydáno v první polovin roku 2014). Dopravní obsluhu 16 rodinn✏ch dom zajistí dle vydaného povolení
nov✏ úsek obousm rné obslu⇣né komunikace zakon⌥ené bo⌥ním obrati t m. Komunikace je napojena k↵í⇣ením na
silnici t↵etí t↵ídy III/23512. Dle tohoto rozhodnutí bylo v pr b hu následn✏ch let provedeno ⌥áste⌥né zasí ování
pozemk .
4)

KONCEPCE ⇥E⇤ENÍ
4.1) Základní pojmy

Plochou
je ⌥ást území tvo↵ená jedním ⌥i více pozemky nebo jejich ⌥ástí, která je vymezena v územním plánu,
pop↵ípad v územn plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo po⇣adovan✏ zp sob jejího vyu⇣ití a její
v✏znam.
Stavba
Stavbou se rozumí ve kerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montá⇣ní technologií, bez z↵etele na
jejich stavebn technické provedení, pou⇣ité stavební v✏robky, materiály a konstrukce, na ú⌥el vyu⇣ití a dobu trvání.
Do⌥asná stavba je stavba, u které stavební ú↵ad p↵edem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se pova⇣uje také v✏robek
plnící funkci stavby.
Soubor staveb
je ozna⌥ení pro vzájemné provozn a ekonomicky související stavby, jimi⇣ se uskute⌥⌦uje v✏stavba na
souvislém území nebo za spole⌥n✏m ú⌥elem.
Rodinn✏ d m
Stavba pro bydlení, ve které více ne⇣ polovina podlahové plochy odpovídá po⇣adavk m na trvalé rodinné
bydlení a je k tomuto ú⌥elu ur⌥ena

-

1.
2.

3.
4.

Podla⇣í
Podla⇣ím p↵ístupná ⌥ást budovy vymezená dv ma nad sebou následujícími vrchními líci nosné
konstrukce stropu nebo vrchním lícem hrubé podlahy na terénu nebo konstrukcí st↵echy; za jedno
podla⇣í se pova⇣ují i ty ⌥ásti budovy, které mají rozdílné úrovn podlah a⇣ do v✏ ky poloviny tohoto
podla⇣í; p↵i⌥em⇣
podzemním podla⇣ím se rozumí podla⇣í,které má úrove⌦ p↵eva⇣ující ⌥ásti podlahy ní⇣e ne⇣
0,8 m pod nejvy ím bodem p↵ilehlého terénu v pásmu irokém 3,0 m po obvodu stavby,
nadzemním podla⇣ím se rozumí ka⇣dé podla⇣í krom podla⇣í podzemních, a to v⌥etn
podla⇣í ustupujícího a podkrovního,
podkrovním podla⇣ím se rozumí podla⇣í nad posledním plnohodnotn✏m podla⇣ím nebo nad
jin✏m podkrovním podla⇣ím, p↵evá⇣n vymezené konstrukcí ikmé st↵echy,
Ve↵ejnou infrastrukturou
jsou pozemky, stavby, za↵ízení, a to
dopravní infrastruktura, nap↵íklad stavby pozemních komunikací, drah a s nimi souvisejících
za↵ízení;
technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozn související za↵ízení technického
vybavení, nap↵íklad vodovody, vodojemy, kanalizace, ⌥istírny odpadních vod, stavby ke sni⇣ování ohro⇣ení
území ⇣ivelními nebo jin✏mi pohromami, stavby a za↵ízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické
vedení, komunika⌥ní vedení ve↵ejné komunika⌥ní sít a elektronické komunika⌥ní za↵ízení ve↵ejné
komunika⌥ní sít , produktovody;
ob⌥anské vybavení, kter✏m jsou stavby, za↵ízení a pozemky slou⇣ící nap↵íklad pro vzd lávání a v✏chovu,
sociální slu⇣by a pé⌥i o rodiny, zdravotní slu⇣by, kulturu, ve↵ejnou správu, ochranu obyvatelstva;
ve↵ejné prostranství,
z↵izované nebo u⇣ívané ve ve↵ejném zájmu, jsou jím v echna nám stí, ulice, tr⇣i t , chodníky, ve↵ejná zele⌦,
parky a dal í prostory p↵ístupné ka⇣dému bez omezení, tedy slou⇣ící obecnému u⇣ívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru;
Základní uli⌥ní prostor
Základním uli⌥ním prostorem ⌥ást ve↵ejného prostranství tvo↵ená v emi ulicemi a t mi cestami a
plochami, které vytvá↵ejí základní sí obsluhy a prostupnosti území; m ⇣e b✏t tvo↵en jak zpevn n✏mi,
tak i nezpevn n✏mi plochami; základní uli⌥ní prostor je obvykle vymezen uli⌥ní ⌥arou.

Zastav ná plocha pozemku
je sou⌥tem v ech zastav n✏ch ploch jednotliv✏ch staveb. Zastav nou plochou stavby se rozumí plocha
ohrani⌥ená pravoúhl✏mi pr m ty vn j ího líce obvodov✏ch konstrukcí v ech nadzemních i podzemních podla⇣í do
vodorovné roviny. Plochy lod⇣ií a ark✏↵ se zapo⌥ítávají. U objekt poloodkryt✏ch (bez n kter✏ch obvodov✏ch st n) je
zastav ná plocha vymezena obalov✏mi ⌥arami veden✏mi vn j ími líci svisl✏ch konstrukcí do vodorovné roviny. U
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zast↵e en✏ch staveb nebo jejich ⌥ástí bez obvodov✏ch svisl✏ch konstrukcí je zastav ná plocha vymezena pravoúhl✏m
pr m tem st↵e ní konstrukce do vodorovné roviny.
4.2) Urbanistická koncepce
Zám rem investora, parcelace a projektového ↵e ení bylo vytvo↵it ekonomicky efektivní systém dopravní a
technické obsluhy (p↵eva⇣ující oboustranná zástavba).
Cílem územní studie je navrhnout úpravy vycházejícími zejména z provád cích p↵edpis ke stavebnímu
zákonu. Jedná se zejména o vymezení dostate⌥n✏ch ploch ur⌥en✏ch pro ve↵ejnou zele⌦, vklín n✏ch mezi plochy
sportu a ob⌥anské vybavenosti. Dále se jako nezbytná zdála v ji⇣ní front osmi parcel navr⇣ená propojka pro p í,
sm ↵ovaná ke stávající autobusové zastávce, aby noví obyvatelé nemuseli frontu dom obcházet. Nov zakládaná a
povolená obslu⇣ná komunikace s obrati t m pokra⌥uje v linii ú⌥elové cesty lemující sportovi t (sem jsou sm ↵ovány
i sít (zásobování vodou, kabelové vedení NN).
Hlavní podélnou osu vytvá↵í v návrhu projektu uli⌥ní prostor komunikace o í↵ce 8 m. Uli⌥ní prostor d lí dv
fronty dom - ji⇣ní a severní. Ji⇣ní fronta je tvo↵ena osmi parcelami, uprost↵ed ní je vklín na p í propojka sm ↵ovaná
k autobusové zastávce a kulturn -komer⌥nímu za↵ízení. Mezi stávající ob⌥anskou vybavenost a ⌥ty↵i nové parcely je
vklín na plocha pro aktivní rekreaci a odpo⌥inek navazující na obecní zele⌦. Severní frontu osmi dom p↵i vstupu do
lokality p↵eru uje pás zelen navazující na reten⌥ní objekt, zahrady jsou uzav↵eny a od zem d lské krajiny odclon ny
pásem izola⌥ní zelen .
Ve studii jsou ur⌥ena pravidla pro umis ování jednotliv✏ch staveb s preferenci opakovaného a pravidelného
umis ování hmot dom v ⌥i parcele a komunikaci. Cílem je vytvo↵it dv fronty dom , které dr⇣í jednotnou linii
zástavby blí⇣e ke komunikaci a jednotnou v✏ kovou hladinu v⇣dy v rámci fronty dom .
Etapizace není územní studií navr⇣ena.
Prostorové regulativy jsou nastaveny tak, aby charakter zástavby byl jednotn✏ tzn. nízkopodla⇣ní domy se
shodn✏mi objemov✏mi proporcemi, pravideln✏m a opakujícím se osazením na pozemku (v ⌥i sob ), zástavba bez
zjevn✏ch stavebních dominant ⌥i jin✏ch okázalostí. Pevné stavební ⌥áry jsou nastaveny ve vzdálenosti 5 m od uli⌥ního
prostoru. Sjednocující prvky zástavby jsou reáln j í za p↵edpokladu stav ní jedním ⌥i dv ma stavebníky - developery a
jejich spolupráce s citliv✏mi architekty chápajícími ducha místa. Domy by m ly b✏t provedeny precizn a v materiálov
kvalitním standardu. V rámci modelového zobrazení lokality jsou na záv r presentovány n které p↵íklady soudobé
kvalitní architektury vybrané m✏m mlad✏m kolegou Bc. Janem echem. Na uveden✏ch p↵íkladech je hodnotné
zejména nenásilné propojení bydlení s krajinou.
Nedílnou sou⌥ástí ka⇣dého návrhu je nejen stavba, ale i zele⌦. Podobn jako domy, tak i zele⌦ (ve↵ejná,
vyhrazená) musí b✏t provedena citliv , vzhledem k místu, kter✏ je krajinou s p↵írodními hodnotami. Podrobn se tomu
v nuje kapitola 6 textové ⌥ásti.
5)

(§21)
(§25)

PROSTOROVÉ REGULATIVY
5.1) Regula⌃ní prvky prostorového uspo ádání dané zákonem
Musí b✏t spln ny podmínky a po⇣adavky dané vyhlá kou 501/2006 Sb. a to zejména:
Na pozemcích rodinn✏ch dom lze dále (vyjma rodinn✏ch dom ) umístit jednu stavbu pro
podnikatelskou ⌥innost do 25 m2 zastav né plochy a do 5 m v✏ ky s jedním nadzemním podla⇣ím,
podsklepenou nejv✏ e do hloubky 3 m.
Vyhlá ka ⌥. 501/2006 Sb., o obecn✏ch po⇣adavcích na vyu⇣ívání území ur⌥uje vzájemné odstupy staveb. Pro
rodinné domy, gará⇣e a dal í související stavby se bude vycházet z odst. 2, 5.

Doporu⌥ené pozice pro umíst ní rodinn✏ch dom a dopl⌦kov✏ch staveb jsou sou⌥ástí v✏kresové
dokumentace.
5.2) Regula⌃ní prvky prostorového uspo ádání dané územním plánem
Hladina zastav ní je územním plánem stanovena na max. dv nadzemní podla⇣í s vyu⇣iteln✏m podkrovím.
Územním plánem je stanovena maximální zastav ná plocha na jednu stavební parcelu 250 m2.
5.3) Regula⌃ní prvky prostorového uspo ádání navr ené územní studií (zp esn⌥ní)
Územní studií jsou stanoveny a dohodnuty (ve smyslu jednání s paní starostkou obce Bzová a soukrom✏m
investorem) tyto dal í po⇣adavky na prostorové vyu⇣ití ploch:
Uli⌥ní ⌥ára
hranice mezi stavebními pozemky a ve↵ejn✏m prostranstvím vymezující základní uli⌥ní prostor.
Stavební ⌥ára
Smyslem zavedení regulativu stavební ⌥áry je definování základních pravidel prostorového uspo↵ádání
zástavby, a p↵edev ím jejího vztahu k ve↵ejn✏m prostranstvím.
Stavební ⌥ára v rámci stavebních blok p↵edev ím vymezuje hranici zastav ní, rozd luje tedy blok na jeho
zastavitelnou a nezastavitelnou ⌥ást. V⇣dy je vymezována po jeho obvodu (sm rem k uli⌥ní ⌥á↵e), blok organizuje v
celé jeho hloubce (rozd luje na men í zastavitelné ⌥ásti).
a)
Stavební ára, která vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné ⌥ásti bloku,
. její⇣ zástavba nesmí nikde ustupovat
. její hranice je stanovena ve vzdálenosti 5 m od uli⌥ní ⌥áry v nov zakládaném uli⌥ním prostoru.

a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
b)
c)

Prvky p↵ed stavební ⌥arou
stavební ⌥áru mohou p↵ekro⌥it:
základy, sokly, obklady fasád, stavební prvky, které architektonicky ⌥lení pr ⌥elí, za↵ízení a prvky
a dodate⌥né zateplení budovy do vzdálenosti 0,2 m,
korunní ↵ímsa a st↵echa do vzdálenosti 1 m,
podzemní ⌥ásti staveb, nep↵ekro⌥í-li zárove⌦ ⌥áru uli⌥ní.
Po⇣adavky na stavby
na parcelách jsou p↵ípustné pouze izolované rodinné domy, ka⇣d✏ pouze s jednou bytovou jednotkou
domy budou mít v ⌥i stavební ⌥á↵e títovou orientaci
domy budou typov shodné v⇣dy po jedné stran uli⌥ní fronty
domy ji⇣ní fronty budou p↵ízemní s vestav n✏m obytn✏m podkrovím (viz. ↵ez)
domy severní fronty budou p↵ízemní bez vestav ného podkroví (viz. ↵ez)
gará⇣e, stavby pro podnikatelskou ⌥innost a dal í dopl⌦kové stavby mohou b✏t umis ovány i samostatn ,
nikdy v ak zárove⌦ se stavební ⌥arou, ale v hloubce parcely (polohy mo⇣n✏ch umíst ní dopl⌦kov✏ch staveb
jsou sou⌥ástí v✏kresové dokumentace)
St↵echy
na hlavních objektech budou navr⇣eny st↵echy sedlové.
sklon st↵ech dom ji⇣ní fronty bude minimáln 40° (viz. ↵ez)
sklon st↵ech dom severní fronty bude minimáln 30°(viz. ↵ez)
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a)

b)

a)

6)

Po⇣adavky na oplocení
Oplocení na hranici s ve↵ejn✏m prostranstvím vymezujícím nov zakládan✏ základní uli⌥ní prostor má
max. v✏ ku 1,6 metru s eventuální nepr hlednou ⌥ástí maximální v✏ ky 0,3 m(tzv. “sousedsk✏
plot” - viz. doporu⌥ení v grafické p↵íloze, nízká podezdívka z p↵írodních materiál a d↵ev né dílce - lat ,
sloupky).
Oplocení na hranici s ostatním ve↵ejn✏m prostranstvím ⌥i mezi parcelami nesmí p↵esáhnout v✏ ku 1,8 metr
nad vy í z obou úrovní p↵ilehlého terénu.
Vzhled, barevnost
Barevnost musí vycházet z tradi⌥ní barevnosti a barevnosti odpovídající pou⇣it✏m materiál m. Jsou
preferovány p↵írodní materiály (krytina - nelesklá pálená ta ka, doporu⌥ená barva tradi⌥ní (⌥ervená) nebo
tmav edá; beton; re⇣né zdivo - cihla, kámen; omítky - hladké, tukové, hrubé; d↵ev n✏ obklad). Je
vylou⌥eno pou⇣ití ostr✏ch a pronikav✏ch barev a lesknoucích se barevn✏ch nát r .
NÁVRH ⇥E⇤ENÍ VEGETA NÍCH A SADOV⌅CH ÚPRAV

6.1) Funk⌃ní ⌃len⌥ní navr en ch ploch zelen⌥
V rámci osnovy vegeta⌥ních a sadov✏ch úprav jsou v ↵e eném území rozli eny funk⌥ní typy zelen ve t↵ech
základních skupinách - ve↵ejná zele⌦ na ve↵ejn✏ch prostranstvích, ochranná a vyhrazená zele⌦.
VE⇤EJNÁ ZELE⇥
plochy, u kter✏ch je v t ina dominantních funkcí vázána na vlastní zele⌦
V návrhu se jedná se o navr⇣enou parkovou zele⌦ uvnit↵ obytného souboru, slou⇣ící pro aktivní rekreaci a
odpo⌥inek. Plocha má v✏m ru 3 065 m2 a spl⌦uje tak po⇣adavek ve smyslu vyhlá ky §7 vyhlá ky 501/2006 Sb. (aby
pro ka⇣dé dva hektary zastavitelné plochy smí ené obytné ⌥i obytné byla s touto zastavitelnou plochou vymezena
související plocha ve↵ejného prostranství (zelen ) o v✏m ↵e nejmén 1000 m2). V plo e je mo⇣no umístit d tské
h↵i t , lavi⌥ky apod. Parková zele⌦ uvnit↵ obytného souboru bude ↵e ena v rámci sadov✏ch úprav.
-

OCHRANNÁ ZELE⇥
Studií navr⇣en✏ pás zelen o í↵ce cca 3m s funkcí p↵írodního ekotonu jednotného charakteru situovaného
mezi intenzivn obhospoda↵ovanou krajinu a zástavbu se zahradami. Pás ochranné zelen lze alternativn vymezit na
sousedním (k lokalit Z2 p↵ilehlém ) pozemku (pozemková parcela ⌥. 303/57) v rámci KoPÚ (p↵edpoklad dokon⌥ení v
roce 2021). Do doby jeho realizace trvá podmínka pásu ochranné zelen v rámci vlastní zastavitelné plochy Z2.
Zele⌦ v koncové poloze pozemku 303/42 ⌥áste⌥n zakr✏vající provoz v✏va↵ovny.
VYHRAZENÁ ZELE⇥
p↵edzahrádky jako zele⌦ v uli⌥ním profilu
zahrady u rodinn✏ch dom
Zahrady u rodinn✏ch dom a p↵edzahrádky j (v rámci stavebních parcel) budou zatravn ny a osázeny dle
individuálních po⇣adavk budoucích vlastník . Detailní ↵e ení jednotliv✏ch zahrad by m lo b✏t provedeno na základ
samostatn✏ch projekt . Vzhledem k tomu, ⇣e p↵edzahrádky se v✏znamn uplat⌦ují jako zele⌦ v uli⌥ním profilu, je
doporu⌥eno ↵e it tyto rovn ⇣ s ohledem na jednotící vizuální vjem (nap↵. osadit domovské stromy v místech styku
parcel - viz. situace).
-

6.2) Zele za hranicí e⌦eného území
Na v ⌥i lokalit kontaktních obecních pozemcích situovan✏ch severn a v✏chodn od budovy kulturního
za↵ízení je navr⇣ena ve↵ejná zele⌦, p↵es kterou je vedeno p í propojení k autobusové zastávce. Je doporu⌥eno projekt
sadov✏ch úprav ↵e it spole⌥n s vymezenou ve↵ejnou zelení v rámci Z2. Stávající zele⌦ mající charakter nálet , bude
nahrazena novou zelení odpovídající p↵irozené vegetaci.

-

6.3) Vhodné druhy pro v sadbu
Vhodn✏mi druhy pro v✏sadbu jsou:
d⌅eviny stromo⌅adí - dub letní, b↵íza b lokorá, je↵áb pta⌥í, jablo⌦ domácí, místy té⇣ dub zimní, jírovec ma al,
mén t↵e e⌦ pta⌥í nebo lípa srd⌥itá.
d⌅eviny pro solitérní v⇧sadbu a rozpt⇧lenou zele⇤ - dub letní (vlh⌥í polohy), dub zimní, habr obecn✏, je↵áb
pta⌥í, b↵íza b lokorá, hlohy, r ⇣e ípková, kru ina ol ová, lípa srd⌥itá, borovice lesní.
vhodné sm⇥si na zatrav⇤ovaná místa - kost↵ava ov⌥í, kost↵ava tuhá, kost↵ava ⌥ervená, kost↵ava lu⌥ní,
psine⌥ek v✏b ⇣kat✏, pohá⌦ka h↵ebenitá, bojínek lu⌥ní, lipnice úzkolistá, lipnice lu⌥ní, jílek vytrval✏, jetel
plaziv✏.⌘

K zahradám neodmysliteln pat↵í stromy ovocné a listnaté. P↵i zakládání je t↵eba po⌥ítat s tím, aby zahradu
netvo↵ila sbírka jehli⌥nan a ↵ada thújí podél plotu. Z ovocn✏ch strom se hodí tradi⌥ní druhy jako jsou t↵e n , vi n ,
slivon , meru⌦ka, mén jablo⌦. Vylou⌥eny jsou hru n !!, nebo hrozí k p↵enosu nebezpe⌥ného houbového
onemocn ní, tj. napadení rzi hru ⌦ové z nep vodních jalovc (p↵ena e⌥i jsou jalovec prost↵ední a kultivary, jalovec
chvojka, jalovec ⌥ínsk✏ ...), ty by se musely v okruhu nejmén 150 m vym✏tit, aby se mohla vysadit hru e⌦. Z
jehli⌥nan jsou vhodné nap↵. jalovec obecn✏, borovice lesní a borovice ⌥erná.
6.4) Zásady zakládání porost↵
Plochy ur⌥ené pro sadové úpravy budou p↵ekryty novou vrstvou humusu o tl. minimáln 200 mm na
rostlém terénu. D↵eviny budou osazeny ve velikosti 20% kone⌥ného vzr stu. Stromy se zakládají sadbou 10 - 12
let✏ch odrostk /12-14-16/, s balem, dosahujících min. v✏ ky 2 - 2,5 m. Do uli⌥ních stromo↵adí musí b✏t stromy
vyv tvené na podchodnou v✏ ku. K v✏sadb ovocn✏ch d↵evin jsou doporu⌥eny vysokokmeny. D↵eviny ve vazb na
volnou krajinu nutno chránit proti okusu. Pro osazení budou vykopány jámy p↵íslu né velikosti (0,6 - 1,0 m3). Stromy
budou stabilizovány t↵emi k ly a ko↵enov✏ bal bude opat↵en flexibilní závlahovou hadicí s uzáv rem. Po vysazení
d↵evin je nutné zajistit zálivku ve vegeta⌥ním období, v mno⇣ství 20 l na jeden strom; nejlépe 1x t✏dn v dob
nedostatku srá⇣ek. Povrch v✏sadeb bude zasypán mul⌥ovací k rou, která zamezí zaplevelení a vysychání zeminy. Na
voln✏ch plochách bude zalo⇣en v✏sevem klasick✏ parkov✏ trávník p↵i pou⇣ití travního semene v dávce 25 g/m2.
-

6.5) Návrh opat ení pro v stavbu
odstran ní vzrostl✏ch strom nutno provést mimo vegeta⌥ní období, tj. v období od 1. listopadu do 31.
b↵ezna následujícího kalendá↵ního roku;
odstra⌦ování lu⌥ních porost a k↵ovin realizovat mimo období obvyklého hlavního hnízd ní pták , tedy
mimo 20. b↵ezna a⇣ 31. ⌥ervence kalendá↵ního roku (ochrana voln ⇣ijících pták , Zákon ⌥. 114/1992 Sb., ve
zn ní pozd j ích p↵edpis , § 5a);
p↵ed zahájením zemních prací ov ↵it v✏skyty v✏znamn✏ch a zvlá t chrán n✏ch druh hmyzu (⌥melák ,
mravenc , mot✏l ), plaz (je t rek, slep✏ ), pták a polní zv ↵e, tj. druh otev↵en✏ch stanovi aktuálním
pr zkumem - poch zkou území za ú⌥asti ekologického dozoru, aby mohla b✏t v p↵ípad nutnosti operativn
provedena opat↵ení k zabrán ní ru ení nebo zra⌦ování t chto ⇣ivo⌥ich ;
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-

-

-

7)

aktivity v místech s cenn j ími stanovi ti musí b✏t p↵edm tem ekologického dozoru p↵i v✏stavb . Ve v ech
p↵ípadech, kdy by se p↵íprava terénních úprav nebo staveb mohla dotknout stanovi ohro⇣en✏ch nebo
chrán n✏ch druh , nebo zji t n✏ch v rámci ekologického dozoru, investor po⇣ádá o v✏jimku ve smyslu
platné právní úpravy;
v pr b hu stavby dodr⇣ovat zásady ochrany d↵evin (§ 7, 8, zákona a SN 839061) a v okolí staveni t –
podmínka se t✏ká zachovávan✏ch strom , které se budou nacházet v t sné blízkosti stavebního zám ru. V
ko↵enovém prostoru (u listnat✏ch d↵evin dán pr m tem koruny s roz í↵ením o 1,5 m, u jehli⌥nat✏ch s
roz í↵ením o 5 m) provád t v✏kop ru⌥n ve vzdálenosti min 2,5 m od paty kmene, po kozené ko↵eny
za↵íznout rovn✏m ↵ezem, rány o et↵it fungicidními p↵ípravky, zajistit ochranu strom p↵ed mechanick✏m
po kozením. A to p↵ísn✏m zákazem pohybu t ⇣ké techniky a omezením celkového pohybu v oblasti
ko↵enového systému. Ochrana strom bude zaji t na v podob d↵ev ného bedn ní kmene;
v pr b hu stavby dodr⇣ovat zásady obecné ochrany ⇣ivo⌥ich (§ 5, odst. 3, zákona) na staveni ti tím, ⇣e v
pr b hu v✏kopov✏ch prací bude v✏kop upraven tak, aby drobní ⇣ivo⌥ichové (plazi, oboj⇣ivelníci a drobní
savci), kte↵í do n j spadnou, jej mohli sami opustit (ponecháním ikmé st ny na konci v✏kopu). P↵ed
zahrnutím v✏kopu po⇣adováno provést kontrolu a v p↵ípad zji t ní t chto ⇣ivo⌥ich , tyto vynést mimo
staveni t .
NÁVRH ⇥E⇤ENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Dopravní a technická infrastruktura byla d↵íve ↵e ena projektem In⇣en✏rsk✏ch sítí a komunikace pro 16
rodinn✏ch dom . Územní rozhodnutí bylo na základ této dokumentace vydáno v první polovin roku 2014 viz.
p↵íloha 9,10. Dle tohoto rozhodnutí bylo v pr b hu následn✏ch let provedeno ⌥áste⌥né zasí ování pozemk (NN
kabely).
Dopravní obsluhu 16 rodinn✏ch dom zajistí dle vydaného povolení nov✏ úsek obousm rné obslu⇣né
komunikace zakon⌥ené bo⌥ním obrati t m. Komunikace je napojena k↵í⇣ením na silnici III/23512.
V ji⇣ní front osmi parcel je územní studií navr⇣ená propojka pro p í, sm ↵ovaná ke stávající autobusové
zastávce tak, aby noví obyvatelé nemuseli frontu dom obcházet. Nov zakládaná a povolená obslu⇣ná komunikace
s obrati t m pokra⌥uje v linii ú⌥elové cesty lemující sportovi t (sem jsou sm ↵ovány i sít (zásobování vodou,
kabelové vedení NN).
Technická obsluha území je ↵e ena p↵evá⇣n napojením na stávající sít .
Zásobení pitnou vodou bude provedeno z nového vodního zdroje. Nov✏ vodní zdroj JS (neve↵ejná vrtaná
studna) pro hromadné zásobování 16 rodinn✏ch dom v rámci lokality Z2 na pozemku severn od fotbalového h↵i t ,
byl povolen rozhodnutím vodoprávního ú↵adu ⌥.j. MUHO/8899/2011 ze dne 7.4.2014 a sou⌥asn byl povolen odb r
podzemní vody. Ochranné pásmo stanovil vodoprávní ú↵ad jako ⌥tverec o rozm rech 20x20 m s tím, ⇣e objekt JS je
situován ve st↵edu plochy ⌥tverce na parc. 303/1. Ochranné pásmo do lokality Z2 nezasahuje.
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