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Přehled použitých zkratek 
 
 
„ÚS J1 Těšany“ Územní  studie lokality „J1“ Padělky u Moutnic, k. ú. Těšany 
 
ČOV  čistírna odpadních vod 
ČR  Česká republika 
JmK (JMK) jihomoravský kraj 
KN  katastr nemovitostí 
KPÚ  komplexní pozemkové úpravy 
k.ú.  katastrální území 
MěÚ  Městský úřad 
MK  místní komunikace 
OP  ochranné pásmo 
OP PLZ  ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů 
ORP  obec s rozšířenou působností 
OÚPSÚ Odbor územního plánování a stavební úřad  
parc.č.   parcela číslo 
PHO  pásmo hygienické ochrany 
SÚ  stavební úřad 
ÚAP  územně analytické podklady 
ÚP  územní plán 
ÚPO   územní plán obce 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
ZÚ  zastavěné území  
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1.  Urbanistická část 
 
1.1  Hlavní cíle řešení  
- Hlavním cílem územní studie je návrh uspořádání zástavby na základě podmínek pro 
využití plochy J1 dle územního plánu Těšany. 
- Návrh uspořádání zástavby je řešen vzhledem k pohledově exponované poloze při 
příjezdu do obce.  
- Návrh funkčního a prostorového uspořádání lokality zohledňuje technické limity 
a význam místa v souladu s podmínkami pro využití ploch v lokalitě J1 dle územního plánu 
Těšany. 
- Územní studie je zpracována tak, aby mohla sloužit zejména stavebnímu úřadu jako 
podklad pro vydávání územních rozhodnutí  pro stavby v dané lokalitě. 
 
          
1.2.  Vymezení řešeného území  
-  Rozsah řešeného území je dán rozsahem lokality J1 - „Padělky u Moutnic“ , která je 
v územním plánu Těšany jako plocha pro smíšené obslužné funkce. 
Tato plocha je určena pro objekty a plochy občanské vybavenosti, pro zařízení služeb 
(výrobních i nevýrobních) s vázaným bydlením a podmíněně (na základě prověření touto 
územní studií) také pro bydlení, které není ve vymezeném území dominantní.  
 
          
1.3.  Podklady 
-  Územně analytické podklady ORP Židlochovice v rozsahu řešeného území  
 a jeho okolí (MěÚ Židlochovice 2013) 
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- Účelová katastrální mapa (MěÚ Židlochovice 2013) 
-  Podmínky RWE ohledně možnosti výstavby  
 v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodu (od objednatele, z r. 2010) 
-  Fotodokumentace a terénní prohlídky zájmového území 
- Zadání územní studie - lokalita „J1“ Padělky u Moutnic,  k.ú. Těšany 
           
1.4.  Širší územní vztahy ve vazbě na územní plán 
- Řešené území je vymezeno územním plánem jako zastavitelná plocha, navazuje 
bezprostředně na zastavěné území obce.  
- Stávajícím  využitím jsou plochy zemědělské prvovýrobní, navrženo pro využití 
funkční zóny smíšené obslužné (dle terminologie ÚP Těšany).  
- Plochy sousedící s řešeným územím jsou převážně obytné - stabilizovaná obytná 
zástavba navazuje východně od řešeného území, zejména se jedná o řadovou zástavbu 
rodinnými domy podél průjezdné komunikace II/380 a severně od ní zástavba ulice uprostřed 
vnitrobloku, souběžné s II/380, která je však ukončena jako slepá a nedosahuje hranice 
řešeného území. 
- Pozemky navazující na tuto zástavbu až po hranici řešeného území jsou nyní užívány 
zpravidla jako zahrady a jsou navrženy územním plánem jako zastavitelné plochy - z funkcí 
obytnou (plocha E), resp. funkcí smíšenou obslužnou (plocha J3).  
- Z jižní strany - na protilehlé straně silnice II/380 je územním plánem navržena plocha 
J2 - také s funkcí smíšenou obslužnou (tato již není součástí řešeného území), rozsah plochy - 
vymezení plochy pro zástavbu západním směrem je v případě plochy J2 shodné s rozsahem 
řešeného území - plochy J1 - v západním směru. 
- Je tedy předpoklad vytvoření souvisle urbanizovaného území, které uzavře zástavbu 
Těšan na západním okraji obce, úkolem územní studie je tedy mimo jiné formulovat zůsob 
ukočení zástavby v rámci řešené plochy. 
- Podmínky využití ploch (funkční regulace) vymezují možnosti využití, které je třeba 
situovat v území tak, aby se vzájemně doplňovaly bez vytváření negativních střetů.  Nabízí se 
poměrně široké spektrum funkcí, které je umožněno v řešeném územní situovat.  
- Zejména je třeba zohledňovat návaznost na plochy věnované bydlení, nejen z hlediska 
funkční návaznosti, ale také prostorové návaznosti na kompaktní původní řadovou zástavbu. 
- V severní části řešeného území je třeba respektovat polohu ČOV a jejího ochranného 
pásma, včetně navrženého rozšíření technických ploch pro případné rozšíření ČOV. 
 
 
1.5.  Charakteristika a problémová analýza řešeného území  
 
Řešené území zahrnuje pozemky stávající orné půdy, pozemek čistírny odpadních vod a 
stávající zpevněnou komunikaci - účelovou komunikaci, lemovanou stromořadím.  
Území je ze severní strany vymezeno vodotečí, z východní strany zastavěným územím, z jižní 
strany silnicí II/380. Západní strana území není fakticky v terénu vymezena, rozsah plochy 
byl odvozen od velikosti lokality J1, vymezené Územním plánem Těšany. 
Možnosti rozvoje území jsou značně limitovány technickými a přírodními limity  
- viz kap. 1.8.  
Zejména omezující faktorem pro uspořádání zástavby je trasa VTL plynovodu a ochranné 
pásmo ČOV. 
Současnou situací je v podstatě předurčena možnost napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu - je třeba využít stávající trasu komunikace v území a vytvořit podél ní 
dostatečné veřejné prostranství tak, aby bylo možno ji využít jako páteřní napojení území.  
Lokalita je zamýšlena jako ukončení zástavby obce západním směrem, je proto třeba volit 
takové uspořádání funkcí a zástavby v území, které toto umožní. 
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Bez zásahu do navazujícího území nelze využít potenciální dopravní vazbu na (nyní slepou) 
ulici v sousedícím stávajícím bloku zástavby.  
 
 
Problémy k řešení územní studií v souhrnu: 
- řešení využití ploch ve vazbě na řadu limitujících faktorů území - zejména technické limity 
- návrh systému dopravní obsluhy území s využitím stávajících přístupových bodů - tedy se 
zapojením trasy nynější zpevněné komunikace na východní hraně řešeného území, zachování 
průjezdnosti této komunikace 
- vymezení podrobnějšího funkčního využití ploch území tak aby: 
 - funkční skladbou ploch bylo omezeno vzájemné negativní ovlivnění 
 - zahrnovala funkce vymezené územním plánem v zóně smíšené obslužné, kde bydlení 
 lze umístit jen v nedominantní pozici 
- způsob vymezení dopravní obsluhy a ploch s rozdílným využitím musí vytvořit uzavření 
zástavby západním směrem, včetně vymezení veřejných prostranství a veřejné zeleně tak, aby 
byla navržená zástavby chráněna proti prašnosti a jiným negativním vlivům  
      
 
1.6.  Návrh urbanistické koncepce a zásady regulace území       

 
1.6.1. Zásady a popis urbanistického řešení 

Urbanistické řešení vymezuje: 
- návrh systému dopravní obsluhy  
- podrobnější vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
 
Návrh systému dopravní obsluhy  
Je navržena dopravní obsluha území jako základní předpoklad vymezení pozemků pro 

zástavbu.  
Systém respektuje stávající průjezdnou komunikaci při východním okraji a využívá ji 

pro dopravní napojení území. Komunikace bude využita jako místní obslužná komunikace 
obousměrná (G1). S ní je vedena paralelně navržená místní komunikace zpřístupňující 
pozemky řešeného území, propojená s místní komunikací kolmými úseky (G2), takže je takto 
okružně zapojena na přístupovou komunikaci.  

 
Podrobnější vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
 zahrnují vymezení pozemků pro různé druhy zástavby a prostorové regulativy pro 

umístění této zástavby. 
 
Řešené území je navrženo v rámci území členit dále na funkční celky : 
 
A1, A2  plochy smíšené - občanská vybavenost, služby, podnikání  
B1, B2  plochy smíšené - sport, občanská vybavenost  
C  plochy technické vybavenosti  
D  plochy smíšené podnikání, výrobní   
E  izolační zeleň - stromy, keře  
F  plochy bydlení  
G1, G2- plochy veřejných prostranství pro dopravní infrastrukturu  
  (dále členěné na: - plochy místních komunikací 
     - sjezdy na pozemky 
     - ostatní veřejná prostranství v dopravním koridoru) 
G3  plochy veřejných prostranství pro dopravní infrastrukturu  - parkoviště 
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H- plochy veřejných prostranství pro dopravní infrastrukturu - plochy pro rozšíření silnice 
II/380 
 
V 1. etapě, kdy je ponechán VTL plynovod v území beze změny, je vymezen také: 
- zeleň - zatravněný pás bez oplocení, tento je vymezen ve více funkčních celcích  
 
Ve výše uvedených plochách jsou vymezeny pozemky pro zástavbu, ve kterých lze realizovat 
zástavbu za předpokladu splnění podmínek funkčního a prostorového uspořádání dle kap. 
1.6.2. 

       
1.6.2. Funkční a prostorové uspořádání  
 
Funkční upořádání území 
Navrženo je rozdělení do funkčních celků A1, A2, B1, B2, C, D, E1, E2, F, G, H  
V těchto funkčních celcích - tedy plochách, které zahrnují několik navazujících pozemků 
shodného využití, kde je umožněno umisťovat vzájemně nekolidující funkční využití, 
vymezené v návaznosti na územní plán - možné funkční využití uvedeno za názvem plochy 
kódovou značkou 
(kódová značka za názvem odpovídá kódovým značkám dle grafické části ÚP Těšany, plocha 
musí respektovat podmínky využití ploch stanovené ÚP Těšany - viz níže) : 
 
A1, A2  plochy smíšené - občanská vybavenost, služby, podnikání Oa, Ob, Sa, SO 
B1, B2  plochy smíšené - sport, občanská vybavenost Sa, Sd, SI, SO 
C  plochy technické vybavenosti DT, VO 
D  plochy smíšené podnikání, výrobní  Vč, Vr, Ga, DG 
E  izolační zeleň - stromy, keře Kz, UR, UZ, Pa, PZ 
F  plochy bydlení OS, Ba, Bd 
G1, G2- plochy veřejných prostranství pro dopravní infrastrukturu DT, DTP 
  (dále členěné na: - plochy místních komunikací 
     - sjezdy na pozemky 
     - ostatní veřejná prostranství v dopravním koridoru) 
G3 plochy veřejných prostranství pro dopravní infrastrukturu - parkoviště DT 
H plochy veřejných prostranství pro dopravní infrastrukturu DT - plochy pro rozšíření 
silnice II/380 
 
V 1. etapě, kdy je ponechán VTL plynovod v území beze změny, je vymezen také: 
- zeleň - zatravněný pás bez oplocení  Kz 
 
 

Umístění a prostorové uspořádání staveb: 
1) Zastavitelné pozemky, resp. části pozemků (platí pro 1. etapu) jsou vymezeny 
v grafické části šrafami,  orientační - předpokládáná poloha staveb je vyznačena zákresem 
objektů (obtah silně plně -. viz graf. část a její legenda) - směrné určení. 
 
2)  Zástavba musí respektovat harmonické, prostorové a funkční vazby na stabilizované 
části obce a krajiny, nesmí je svou funkcí, rozsahem, měřítkem či provozními podmínkami 
výrazně narušovat. Je proto navržena: 
- maximální výše zástavby 2 plná nadzemní podlaží, využití podkroví se do plných podlaží 
nezapočítává, pokud užitná plocha zahrnuje mně než 60% užitných ploch plného podlaží 
- halové a jiné objekty nepřesáhnou max. výšku 6m nad úrovní přilehlého terénu 
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3) Obytnou zástavbu lze rozvíjet pouze v částech (segmentech) ploch, vymezených jako -
 plochy bydlení. Řešení zastřešení staveb v plochách bude harmonizováno se stávající 
zástavbou : 
- sedlové střechy s hřebenem souběžným s přilehlou komunikací 
    
1.6.3. Podmínky pro vymezení a využití pozemků,    

zásady regulace území 
         

Ve výše vymezených plochách je nezbytné respektovat funkční podmínky, stanovené 
platným územním plánem Těšany: 
 
Regulativ A – základní funkční regulativ – zóna – funkč. zonace území – regulativ úrovně „A“ 
Návrh funkčního využití ploch je zakreslen ve výkresové části dokumentace – hlavní výkres 1b ve spektru 
funkcí, pokrývajících potřeby harmonické existence a rozvoje řešeného území. 
 
V katastru Těšan jsou jednoznačně vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití) – pro potřebu ÚP nazývané funkční zóny. 
Tabulka T1.1  
 

Označení 
plochy (zóny) 

kód 

Název zóny Funkční priorita zóny 
funkce 

Typ zóny 
 

poznámka 

6b Smíšená 
obslužná 

vybavenost, služby,  sport, 
vázané bydlení 

urbanizovaná bez dominance 
bydlení 

  
 Regulativ úrovně B – podrobné funkční regulativy – definují spektrum funkcí (funkčních typů) pro vymezení 

podmínek využití jednotlivých funkčních zón 
Podrobná specifikace (charakteristika) ploch vymezených zón a podmínky pro jejich využití  

 
Vymezení přípustnosti funkcí (regulativ úrovně "B") v plochách vymezených regulativem úrovně "A" je 
uvedeno v následující specifikaci podmínek využití zón: 
 
Tabulka T-1.2 
funkční využití ploch definice 
PŘÍPUSTNÉ - je-li uvedeno ve výkrese přípustné, v ostatních   případech podmíněně 

přípustné 
PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉ 
 

- část funkcí podle regulativu úrovně "B" - tab. T2 podle konkrétních 
podmínek místa - zachování zástavbového rytmu a řádu a harmonii funkcí 
dílčích ploch (a specifikací dle kap. 6.4) při respektování funkční priority 
(regulativ úrovně "A") 

 - část funkcí podle regulativu úrovně "B" - tab. T2 pouze na takto vymezených 
plochách v hlavním výkrese a následujícího textu podmínek využití území zón 
podle násl. textu (6.1) 

NEPŘÍPUSTNÉ - obecně nepřípustné funkční využití ve vymezené funkční zóně 
 

Vymezení přípustnosti funkcí (regulativ úrovně „B“) v plochách vymezených regulativem úrovně 
„A“ je uvedeno v následující specifikaci podmínek využití zón.  
Uvedené regulativy úrovně „B“ v jednom řádku nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek 

 
Podrobná specifikace ( charakteristika ) ploch vymezených zón a podmínky pro jejich využití 
6b – Smíšená obslužná  
 
charakteristika: plochy pro rozvoj staveb a aktivit občanské vybavenosti, služeb výrobních i nevýrobních 
s integrovaným bydlením správce, popř. místní rekreaci a relaxaci, podmíněně a omezeně doplňková funkce 
bydlení v nedominantní pozici.  
 
přípustné využití určují funkční regulativy: Oa, Ob, OB, Sa, Sd, SI, SO, Kz, UR, UZ, Zm, ZS, Pa, PZ, 

kód specifikace přípustného využití - plochy pro: 
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Oa občanskou vybavenost bez funkce bydlení či ubytování 
Ob občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce 
OB smíšené obslužné funkce – Oa, Ob, Sa, SO 
Sa sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) bez ubytování a bydlení 
Sd sport a rekreaci bez budov, s možností mobiliáře a oplocení 
SI servisní a informační služby pro turistiku a rekreaci 
SO sport, rekreaci a rekreační objekty s možností ubytování, bez objektů rekreace rodinného typu resp. individuální 

rekreace 
Kz krajinnou a užitkovou zeleň s funkcí půdoochrannou, stabilizační a doplňkovou hospodářskou 
UR užitkovou zeleň v malovýrobní struktuře s možností umístění drobných staveb příslušenství v plochách 
UZ užitkovou zeleň, zahrady, extenzivní sady bez nadzemních staveb v malovýrobní struktuře s možností oplocení 
Zm zemědělskou prvovýrobu malovýrobního charakteru 
ZS zemědělskou prvovýrobu malovýrobního charakteru s převahou sadů, zahrad a vinohradů v plochách, 

s možností vázaných objektů v plochách pro uložení příslušenství prvovýroby a úkryt formou drobných 
hospodářských přístřešků v neurbanizované struktuře, bez oplocení 

Pa veřejná prostranství – parky, zeleň, polyfunkční klidové plochy s přípustným zpevněním a drobnými stavbami 
příslušenství do 20% plochy 

PZ veřejnou zeleň, parky s přípustným zpevněním ploch do 5% s možností umístění drobné architektury v plochách  
 
podmíněně přípustné – při zajištění souladu s funkční prioritou zóny a příznivými vazbami na okolní prostor a 
souladu v zástavbě dle vyhl. č.501/2006 Sb. v platném znění, umístění je doporučeno ověřit podrobnějším 
řešením prostoru: M , SKb, SKm, SKV, Vb, Vč, Vkb , VO, Vr , Vz, Ga, DG, DTP, Ka, KW , Wz, Lk , Lo, 

kód specifikace přípustného využití - plochy pro: 
M Památníky, sochy s příslušenstvím 

SKb vinné sklepy malovýrobní s možností integrovaného ubytování 
SKm vinné sklepy malovýrobní bez ubytování 
SKV vinařské dvory pro zpracování vína a prezentaci produkce s možností integrovaného ubytování do 20 lůžek 

a bydlení správce 
Vb čistou výrobu, komerci, kanceláře, s možností integrovaného bydlení správce 
Vč čistou výrobu, komerci, kanceláře, bez možností bydlení správce 

Vkb  hospodářský dvůr s ustájením koní s možností bydlení správce 
VO sběrný dvůr (ekodvůr) s příslušenstvím 
Vr  výrobu, sklady a rozvoj drobných výrobců bez živočišné výroby a bez bydlení 
Vz uskladnění, zpracování a distribuce zemědělské rostlinné produkce  bez bydlení a ubytování 
Ga garáže (1 až 2) 
DG soustředěné garáže (3 a více) 
DTP dopravu a technické vybavení “DT” s funkcí veřejného prostranství reprezentujícího sídlo 
Ka ochranu a stabilizaci přírodních systémů (např. PCHÚ, PP, PR, VKP, ÚSES) 
KW  prvky ÚSES a VKP s významnou funkcí vodohospodářskou 
Wz vodní plochy a toky, ochranné a záchytné příkopy 
Lk  lesy s převažující funkcí ekologickou a krajinářskou 
Lo lesy s převažující funkcí půdoochrannou a izolační 

 
 
- plochy pro pěší turistiku a cykloturistiku,  
- umístění drobné architektury v plochách ve veřejném prostoru (např. sochy, kříže, boží muka apod.), umístění 
je podmíněno ověřením podrobnějším řešením prostoru a souhlasem samosprávy, 
- plochy zařízení dopravní a technické infrastruktury v nezbytném rozsahu „DT”, prostor je doplněn drobnými 
plochami veřejné a rozptýlené zeleně,  

kód specifikace přípustného využití - plochy pro: 
DT dopravu a technické vybavení s plochami veřejné a rozptýlené zeleně, parkování v nezbytném rozsahu, 

v plochách přípustný mobiliář, drobné plastiky, pomníky, kříže apod. 
 
- pouze na takto ve výkrese  1b (hlavní výkres) označených plochách, nebo prověřených územní studií: OS, Ba, 
Bd, 

kód specifikace přípustného využití - plochy pro: 
OS občanskou vybavenost – zařízení sociálních služeb s příslušenstvím v přípustné kombinaci s bydlením 
Ba bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami, 

integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost 
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO nesmí zasáhnout sousední pozemky. Rozsah bydlení 
min. 50% zastavěných ploch 
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Bd bydlení v bytových domech bez hospodářského zázemí, s přípustnou integrovanou maloobchodní činností 
a nevýrobními službami  

 
nepřípustné využití: ostatní (Oh, Sc, SR, Vp, DL , TE, Wm, Za, La), 

kód specifikace přípustného využití - plochy pro: 
Oh občanskou vybavenost – hřbitov s příslušenstvím 
Sc individuální (rodinnou) rekreaci bez funkce trvalého bydlení 
SR rozhlednu s příslušenstvím 
Vp průmysl, zemědělská střediska, sklady a rozvoj drobných výrobců bez možnosti bydlení a ubytování 
DL polní letiště s příslušenstvím 
TE zařízení fotovoltaické elektrárny s nezbytným příslušenstvím 
Wm vsakování povrchových vod, poldry, mokřady, opatření ke zpomalení odtoku 
Za zemědělskou velkovýrobu – orná půda a trvalé kultury 
La lesy s převážně produkční funkcí 

 
- činnosti, narušující či zatěžující pozitivní hodnoty prostoru a životní prostředí. 
 
 
 
 

Výše uvedené regulativy úrovně „B“ v jedné řadě nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek 
 
 
Při zkoumání přípustnosti funkčního využití dílčí plochy území (resp. při vzniku pochybností) má vyšší 
moc charakter a priorita vymezené zóny (funkční regulativ úrovně „A“), dále pak „urbanistická 
koncepce“ dle kap. 3.1. 
 
Ve výše vymezených plochách je nezbytné respektovat prostorové a specifické 
podmínky, stanovené platným územním plánem Těšany: 
 
Regulativ C – prostorová (objemová) regulace – regulativ úrovně „C“ 

 
 Objemové regulativy určují objemové a tvaroslovné limity v plochách, vymezených funkční zonací 
(regulativ úrovně „A“) a podrobnými funkčními regulativy (regulativ úrovně „B“), a to jak na plochách 
v současné době zastavěných, tak na nově vymezených lokalitách s výstavbou přípustnou. 
 
Objemové regulativy pro celé katastrální území obce tvoří: 
 
a – Zástavbový rytmus a řád sídla je třeba respektovat, při činnostech, zejména stavební, rozvíjet s cílem 
zachování přírodních a civilizačních hodnot území. 
 
b – výšková hladina zástavby – limitní výška zástavby v plochách (t.j. maximální počet nadzemních podlaží, 
resp. možnost využití podkroví) je uvedena v regulativech hlavního výkresu (resp.výřezu – detailu 
koordinačního výkresu), resp. v textu kap. 6.4. Je nezbytné respektovat vztah k okolní zástavbě, zejména pokud 
se jedná o rekonstrukci či dostavbu v současné stabilizované sevřené zástavbě. Za vstupní podlaží se považuje 
vstup do objektu z průčelí stavby od obslužné komunikace v ulici. 
Lokalita J1 : maximální 1 nadzemní podlaží, regulace výšky halových objektů v plochách je 6 m – horní 
limit výšky hřebene haly v metrech. 
 
c – charakter zástavby – U volné zástavby je nutno dodržet minimální odstup od obslužné komunikace, daný 
podmínkami pro uložení technických sítí a řešení dopravy v místě. 
sevřený charakter zástavby (t.j. řadový – plochy s objekty, spojenými v uliční čáře do souvislé fronty) – 
je nezbytný na plochách v rozsahu, vyznačeném v hlavním výkresu (resp. detailu koordinačního výkresu).  
 
d – hustota obytné zástavby – plošný standard pro nově vymezené plochy pro obytnou zástavbu RD 
je minimálně 600m2 na 1 RD 
 
 
e – intenzita zástavby, zastavitelnost pozemku – řešení pozemku RD musí zabezpečit min. 50% volné plochy, 
která umožní funkční zasakování srážkových vod, součinitel odtoku z nově zastavovaných pozemků je navrženo 
max. 0,4. Vody převyšující toto množství budou zasakovány do podzemí.  
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Regulativ D – Specifické regulativy – regulativ úrovně „D“  
 
Režim využití ploch 
 
Systém odkanalizování – při nové výstavbě a rekonstrukcích staveb je třeba důsledně uplatňovat oddílný 
systém kanalizace  
 
Plochy chráněných staveb a prostorů  
- Ochrana před hlukem z dopravy – plochy jsou podmíněně zastavitelné při splnění podmínek hygienických 
limitů – v podmínkách územního řízení budou chráněné prostory u stávajících ploch dopravy navrhovány až na 
základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor 
a chráněné venkovní prostory staveb. 
 
- U ploch s potenciálně rozdílným využitím s převažující funkcí výrobní, občanské využití, komerční aktivity lze 
umístit chráněné prostory po doložení splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany 
veřejného zdraví na úseku hluku, příp. vibrací. ( resp. Chráněné prostory lze umístit pouze do lokalit, v nichž 
bude v rámci územního řízení prokázáno splnění hygienických limitů hluku stanovených platnými právními 
předpisy). 
 
- návrh uspořádání zástavby z hlediska hlukového zatížení lokality od silniční komunikace II/380, bude 
bez protihlukové zdi podél silnice II/380 Brno - Hodonín. V místě lokality nebude použit způsob 
protihlukového opatření, které by tvořilo pevnou překážku mezi silnicí II/380 a zástavbou.  
 
 
Výškové stavby (nad 30m, větrné elektrárny, stavby tvořící dominanty v terénu, rozhledny, vedení VVN, VN, 
apod. ) – záměr je nezbytné předem projednat s VUSS Brno. 
 
 
1.7.  Podmiňující faktory rozvoje území      
  
1.7.1. Veřejně prospěšné stavby 
 
V řešeném území se nacházejí (zčásti) veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit. Na tyto plochy se vztahuje i předkupní právo ve prospěch 
obce Těšany (číselné označení dle ÚP Těšany): 
1  koridor pro dopravu a tech. infrastrukturu při ČOV (k lokalitě J4) 
8  koridor pro dopravu - plocha pro úpravy silnice II/380 při lok. J1  
 – vjezdu do obce od Moutnic 
14  koridor pro tech. infrastrukturu - propojení VN od lok. U po JZ-okraji obce k   
 lok. J2, J1 vč. navržených TS 
23  koridor pro tech. infrastrukturu - STL plynovod a kanalizace podél lok. J2, J1 
       
 
1.7.2. Vlastnické vztahy 
 
V řešeném území vlastnická struktura zahrnuje větší množství vlastnických subjektů - 
soukromých vlastníků.  Identifikace vlastníků na většině území (parc.1305/1 dle KN) není 
možná na základě katastrální mapy, pouze na základě map zjednodušené evidence. Územní 
studie nerozkrývá složitou vlastnickou strukturu území, vyhledává optimální rozložení ploch 
z urbanistického hlediska. Je však snaha situovat veřejná prostranství pro umístění veřejné 
infrastruktury přednostně na pozemky ve vlastnictví obce. 
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1.7.3. Etapizace rozvoje území       
 
Je navrženo řešit z důvodu existence technických limitů zástavbu etapově: 
 
1. etapa 
Je respektována trasa VTL plynovodu vedená severojižně řešeným územím včetně jeho 
ochranného a bezpečnostního pásma.  
Jsou respektovány podmínky využití plochy v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu 
(viz kap. 1.8). 
2. etapa 
Je vymístěna trasa VTL plynovodu - je navržena nová RS plynu (VTL/STL) v poloze mimo 
řešené území. Je navržen nový STL plynovod ve veřejném prostranství podél místní 
komunikace. Vymístění VTL plynovodu umožní optimálnější využití pozemků v centrální 
části území. 
   
1.8.  Limity využití území 
 
Využití řešeného území je v 1. etapě limitováno trasou VTL plynovodu, jeho ochranným a 
bezpečnostním pásmem, která jsou v rámci 1. etapy výstavby respektována: 
(podmínky byly stanoveny ve vyjádření RWE zn.1052/10/101 ze dne 1.10.2010) 
 
1) Zájmovým územím v k.ú. Těšany prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 
150, PN 40v majetku JMP Net, s.r.o. (materiál ocel, hloubka uložení cca 1 m). Na trase 
vedení VIL plynovodu jsou osazeny oranžovo-černé sloupky, které ORIENTAČNĚ označují 
trasu vedení VIL plynovodu. 
2)  Vzhledem ke stáří plynárenského zařízení (rok výstavby - uvedení do provozu 1991) 
jsou pozemky, kterými VTL plynovod prochází zatíženy neregistrovaným břemenem ze 
zákona (zákon číslo 67/1960 Sb.). 
3) Tento VIL plynovod je dle zákona číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon) zabezpečen 
ochranným pásmem 4 m na obě strany od stěny potrubí plynovodu, které slouží k ochraně 
VTL plynárenského zařízení. Dále je podél plynovodu stanoveno bezpečnostní pásmo 20 m 
na obě strany od stěny potrubí plynovodu, které slouží k ochraně zdraví, majetku a zmírnění 
následků v případě havárie na VTL plynárenském zařízení. 
4) V bezpečnostním pásmu VTL plynárenských zařízení nelze budovat pevné uzavřené 
stavby (např. rodinné a bytové domy, podnikatelské objekty, chaty, apod.) Jakákoliv 
uvažovaná činnost v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu je možná pouze při splnění 
konkrétních podmínek a s písemným souhlasem majitele (provozovatele) VTL plynárenského 
zařízení (viz zákon číslo 458/2000 Sb.). 
5) Činnost, která by mohla ohrozit bezpečný a spolehlivý provoz tohoto vyhrazeného 
plynárenského zařízení nebo bezpečnost, zdraví a majetek investora, není v bezpečnostním 
pásmu VIL plynovodu možná. 
6) Činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynárenského zařízení (jedná se 
o vyhrazené plynárenská zařízení) je možná pouze s předchozím písemným souhlasem 
provozovatele distribuční soustavy (viz zákon číslo 458/2000 Sb.). 
 
Jsou respektovány podmínky využití ploch v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL 
plynovodu: 
1) Záměry využití dotčených pozemků nutno  řešit v souladu s výše uvedeným zákonem, 
ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas). 
2)  UZAVŘENÉ OBJEKTY (rodinné a bytové domy, podnikatelské objekty, chaty apod.) 
situovat mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, tzn. do vzdálenosti 20m (a více) od 
plynovodu. Tuto vzdálenodst lze v odůvodněných případech snížit na 18m. 
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3) PARKOVACÍ STÁNÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE umístit mimo 
ochranné pásmo VTL plynovodu, tzn. ve vzdálenosti min. 4m. 
4) INŽENÝRSKÉ SÍTĚ řešit v souladu s výše uvedenými předpisy (TPG 702 04 - 
souběhy a křížení sítí s VTL plynovodem). 
5) OPLOCENÍ vést v souběhu s VTL plynovodem ve vzdálenosti min. 4m (a více) od 
stěny potrubí plynovodu. Ochranné pásmo plynovodu nezaplocovat, ponechat jako volný pás, 
přístupný pracovníkům provozu a údržby JMP, a.s. z důvodu provádění pravidelné kontroly, 
údržby a revizí VTL plynárenského zařízení. 
6) TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY: 
v ochranném pásmu VTL plynovodu (4m na obě strany od plynovodu) nevysazovat stromy a 
keře - zachovat jako volný zatravněný pás. Nad VTL plynovodem (v šíři ochranného pásma)  
nesnižovat a nezvyšovat stávající krytí plynovodu. 
7) Běžnou ZEMĚDĚLSKOU ČINNOST lze na pozemcích, kterými VTL plynovody 
procházejí, provádět bez omezení, kromě výsadby sadů a vinic. Tyto nutno vysazovat mimo 
ochranné pásmo plynovodu, tzn. do vzdálenosti min. 4m od plynovodu. 
 
V 2. etapě je navrženo vymístění VTL plynovodu, realizace STL plynovodu ve veřejném 
prostranství a možnost širšího využití (pro zástavbu) ploch nynějšího bezpečnostního a 
ochranného pásma. Toto řešení je podmíněno realizací nové RS plynu mimo řešené území 
v souladu s koncepcí ÚP Těšany. 
 
Využití řešeného území je limitováno řadou dalších, zejména technickách limitů, které 
je nutno respektovat v této ÚS i následných řízeních: 
-  ochranné pásmo ČOV 
-  investice do půdy (plochy odvodnění - meliorace) 
- ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů zřídelní oblasti Šaratice  
-  ochranné pásmo silnice III. třídy 
- trasy ostatních stávajících sítí technické infrastruktury  
 a jejich ochranná pásma(kanalizace) 
   
1.9. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury
  

1.9.1. Veřejná vybavenost   
V řešeném území jsou navržena veřejná prostranství pro vybudování ulic , které budou 

zajišťovat obsluhu vymezených pozemků.  
V rámci ploch občanské vybavenosti a podnikání lze umístit v případě potřeby 

veřejnou infrastrukturu typu předškolního vzdělávacího zařízení apod. Není však známa 
aktuální potřeba tohoto vymezení, je proto otevřena možnost využití těchto pozemků pro 
podnikatelské záměry soukromého sektoru - umístění pracovišť administrativy, služeb, není 
vyloučeno umístění záměrů volnočasových aktivit, budovaných ve veřejném nebo 
soukromém zájmu apod. 

Řešené území obsahuje plochy izolační zeleně, které kromě funkce hygienického filtru 
mezi jednotlivými plochami různého využití mohou omezeně sloužit jako plochy veřejné 
zeleně. 

V území je umístěna plocha veřejných prostranství o výměře nejméně 1 000 m2; do 
této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace ( dle vyhlášky 501/2006 Sb.) - veřejným 
prostranstvím výměry nad 2000m2 je plocha sportoviště - hřiště v severní části lokality, 
doprovázená odstavnou plochou dostatečné kapacity. Je vymezena jako veřejná herní plocha, 
která poskytne denní sportovně-rekreační vyžití obyvatelům přilehlého okolí. 
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Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující 
jednotlivé objekty je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., § 22  - z obytných staveb jsou 
v území situovány jen rodinné domy, koridory veřejných prostranství mají šíři 10,75m. 

 
1.9.2.  Dopravní řešení  
- Lokalita není přímo dopravně napojená ze silnice II/380 Brno – Hodonín, je  napojena na 

stávající komunikaci, nyní účelovou, avšak zpevněnou, je navrženo ji upravit (konstrukčně, 
šířkově) tak, aby mohla sloužit jako stěžejní obslužná komunikace pro řešené území. 

- Průjezdní úsek silnice II. třídy je navržen ve funkční skupině B a uspořádáním staveb 
v této lokalitě nebude znemožněno vedení průjezdního úseku silnice v plynulé trase v šířce 
min. 7 m , je umožněna dopravní úprava vjezdu do obce v souladu s vymezením v ÚP 
Těšany. 

-  Je navržena plocha dopravy pro úpravy na silnici II/380 při vjezdu do obce směrem od 
Moutnic v rozsahu plochy vymezené ÚP Těšany (vymezena také veřejně prospěšná stavba 
č. 8 - koridor pro dopravu - plocha pro úpravy silnice II/380 při lok. J1 - vjezdu do obce od 
Moutnic) 

- je umístěna dostatečná kapacita parkovacích stání na veřejných prostranstvích, zejména u 
staveb pro občanskou vybavenost 

- šířka obslužné komunikace od silnice II/380 k Moutnickému potoku je řešena 
v dvoupruhovém uspořádání (šíře pruhů 2x 3m)     

- Jsou navržena vždy minimálně 2 stání pro osobní automobily na pozemku přiléhajícím 
k RD 

- vymezení pozemků v rámci územní studie zohledňuje možné ovlivnění hlukovou zátěží ze 
silnice II/380. 

V rámci hlukové studie silnice II/380 Sokolnice - Čejč, která byla zpracována firmou AMEC 
v listopadu 2012 ve vazbě na studii II/380 pořizovanou Jihomoravským krajem byla 
vyhodnocena hluková zátěž na plochy přiléhající k silnici. Předmětná studie II/380 navrhuje 
na k.ú. Těšany komunikační obchvat obce. Po realizaci obchvatu nebude řešené území 
dotčeno nadlimitním hlukem, ale časový horizont realizace obchvatu není jasný. 
V sousedství a přímé vazbě na prostor komunikace proto nejsou situovány chráněné prostory 
staveb. Je zde proto navržena stavba a pozemky vybavenosti a služeb a navazují plochy 
parkoviště, izolační zeleně.  
Pro zmíněnou stavbu občanského vybavení a podnikání se předpokládá koncept „barierového 
domu“, který směrem ke komunikaci umístí komunikační a servisní prostory stavby a vlastní 
dispozicí ochrání případné chráněné prostory v objektu i navazující území lokality.  
Objekty zahrnující chráněné prostory staveb jsou navrženy nejblíže 65 až 70m od stávající 
silnice II. třídy, částečně odstíněny navrhovanou zástavbou u silnice. 
Vzhledem k tomu, že není striktně stanovena posloupnost a časový horizont výstavby a 
územní studie nenavrhuje dispoziční řešení staveb, nelze nyní vyhodnotit jednoznačně vliv 
hluku na chráněné prostory nově umisťovaných staveb. 
Při umísťování konkrétních staveb v následných řízeních proto platí podmínka, stanovená již 
ÚP Těšany:  
- je nutno vyhodnotit hlukovou zátěž ze silnice II/380 Brno – Hodonín před umístěním 
konkrétních staveb v lokalitě, na základě tohoto posouzení řešit umístění objektů  na 
pozemcích. 
 

Návrh řešení respektuje stávající průjezdnou komunikaci při východním okraji a 
využívá ji pro dopravní napojení území. Komunikace bude využita jako místní obslužná 
komunikace obousměrná (G1). S ní je vedena paralelně navržená místní komunikace 
zpřístupňující pozemky řešeného území, propojená s  komunikací G1 kolmými úseky (G2), 
takže je takto okružně zapojena na přístupovou komunikaci.  



Územní  studie 
lokality „J1“ Padělky u Moutnic 

k. ú. Těšany 
 

 
 I/13 

Trasování komunikace G2 je zvoleno tak, aby optimálně využilo pozemky obce pro 
veřejnou infrastrukturu. 

 
Místní komunikace jsou navržena ve funkční skupině C - odvozená kategorie MO2p 

10,75/9,50/50 z ČSN 73 6110  s celkovou šíří dopravního prostoru 10,75m. Parkovací zálivy 
jsou podíl komunikací umístěny dle docházky navržené zástavby, počet zálivů a jejich 
situování je navržen orientačně a bude upřesněn v souvislosti s upřesněním investičních 
záměrů výstavby.  

 
Všechny místní komunikace jsou navrženy jako obousměrné. Místní komunikace jsou 

situovány ve veřejných prostranstvích šíře min. 10,75m, s šíří dopravních pruhů 3m, u 
komunikace ozn. G2 m může být eventuelně snížena šíře pruhu na 2,75m. 

 
Plochy veřejných prostranství pro dopravní infrastrukturu zahrnují: 

- plochy místních komunikací 
- sjezdy na pozemky 
- ostatní veřejná prostranství v dopravním koridoru (doprava v klidu, chodníky, zeleň). 
Pás s odstavnými stáními bude mimo parkovací zálivy využit jako veřejná zeleň, případně 
bude obsahovat další pochozí plochy. 

Zvolený systém dopravní obsluhy byl navržen zejména z důvodu optimální obsluhy 
řešeného území - optimální možnost rozvržení pozemků. Systém je jednoduchý a přehledný, 
nevyžaduje budování obratišť (která by byla nutná při budování např. systému slepých 
ukončených ulic), zahrnuje potenciálně i možnost propojení (např. pěšího, výhledově dle 
koncepce ÚP místní komunikací) na stávající slepou ulici ve vnitrobloku.  

Doprava v klidu bude řešena: 
- vybudováním parkovací plochy poblíž příjezdu do území od II/380 
- odstavnými stáními podél místních komunikací 
- parkováním na vlastních pozemcích - a to v případně pozemků pro výrobu, pozemků 

pro sport, občanskou vybavenost, služby a podnikání jsou navrženy plochy parkovišť o 
předpokládané kapacitě, v případě domů pro bydlení budou navrženy garáže nebo odstavná 
stání dle kapacity domu na vlastních pozemcích staveb. 
 
 
1.9.3. Technická infrastruktura 
Jsou respektovány podmínky zadání (a je třeba je respektovat v následných řízeních): 
- odkanalizování lokality řešené touto územní studií provést jako oddílnou se zaústěním 

splaškových vod do ČOV 
- odvodnění povrchových vod z lokality řešit dle této územní studie 
- zásobování elektrickou energií bude řešeno v souladu s koncepcí navrženou v ÚP ( TS 17 a 

TS16) 
- uspořádání zástavby vzhledem k umístění VTL plynovodu a jeho OP v lokalitě J1 a jeho 

náhradu STL plynovodem při přemístění regulační stanice podle koncepce ÚP 
- uspořádání zástavby v lokalitě J1 vzhledem k zasahujícímu k PHO ČOV a stavební 

uzávěře v pásmu hygienické ochrany stanoveném Stavebním úřadem v Sokolnicích (pro 
výstavbu objektů bytových, školských, tělovýchovných, rekreačních, zdravotnických a ty 
objekty, které tyto účely využití obsahují i jen doplňkově) 

- je respektováno stávající odvodnění umístěné v zemi v části lokality J1 
 
Odkanalizování území a odvodnění 
Lokalita bude odkanalizována oddílnou kanalizací.  
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Splašková kanalizace bude vedená ve veřejném dopravním koridoru. Odkanalizování 
splaškových vod je navrženo na ČOV prostřednictvím veřejných kanalizačních řadů ve 
veřejných prostranstvích navržených ulic.  
Do nové lokality bude prodloužena splašková kanalizace v profilu DN 250 (KT). Kanalizace 
bude umístěna ve veřejné komunikaci v souběhu s vodovodem. 
Dešťové vody z pozemků rodinných domů budou řešeny akumulací a zasakováním přímo na 
těchto pozemcích. Podrobnější rozsah zdrže a plochy zasakování se upřesní po podrobnějším 
hydrogeologickém průzkumu v souladu s ČSN 759010 (území je podmíněně vhodné). 
Z veřejné plochy ulice bude likvidace srážkových vod řešena dešťovými zdržemi u 
jednotlivých vpustí. Nové kanalizační řady budou realizovány pod komunikací.  
Srážkové vody ze zpevněných ploch budou svedeny příčným a podélným sklonem do uličních 
vpustí. Uliční vpusti budou napojeny potrubím DN 250 do dešťové kanalizace nebo napojeny 
do dešťových zdrží v souladu s ČSN 759010, Odvodnění pláně bude zajištěno 3% sklonem 
pláně a podélnou drenáží z perforovaného PVC DN 100. Přepad dešťové kanalizace bude 
zaústěn do toku.  
 
Zásobení vodou 
Lokalita bude napojena na vodovodní řad obce. Do nové lokality bude prodloužen veřejný 
vodovod v profilu PE 100. Veřejný řad bude zaokruhován.  
Vodovod bude umístěn ve veřejné komunikaci v souběhu se splaškovou kanalizací. Nové 
vodovodní řady budou realizovány rozebíratelným povrchem.  
 
Zásobování plynem 
Lokalita bude plynofikována STL plynovodem vedeným ve veřejném dopravním koridoru.  
Zásobování plynem bude řešeno napojením na plánovaný řad STL plynovodu podél 
komunikace (G1). Vzhledem k tomu, že realizace tohoto STL řadu je uvažována až v 2. etapě, 
bude třeba řešit plynofikaci v 1. etapě napojením na stávající řady v přilehlých komunikacích. 
Do nové lokality prodloužen STL plynovod v profilu DN 63.  
 
Zásobování elektřinou - síť VN 
Lokalita bude napojena na rozvodnou energetickou síť VN. Dle postupu výstavby budou 
realizovány trafostanice T16,T17,(T10). Rozvody budou provedeny jako kabelové. 
Trafostanice T16, T17 budou umístěny v pásu veřejné zeleně na západním okraji lokality.  
 
Zásobování elektřinou - síť NN 
Lokalita bude napojena na rozvodnou energetickou síť kabelovými rozvody z navržených 
trafostanic. Rozvodné kabely budou uloženy ve veřejných prostranstvích v pásech zeleně. 
     
 
1.10. Podmínky pro ochranu prostředí a zvláštních zájmů 
 
1.10.1. Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 
 
Řešené území neobsahuje urbanistické hodnoty, nemovité památky ani chráněná území 
přírody. Nicméně poloha území je v návaznosti na původní urbanismus obce a charakter 
staveb v řešeném území musí respektovat tuto skutečnost, ze které vyplývají požadované 
prostorové regulativy.  
 
V části území byly dle dostupných podkladů provedeny investice do půdy (plochy odvodnění 
- meliorace). před započetím výstavby je třeba ověřit přítomnost a funkčnost těchto zařízení, 
ověřit vlastnická práva k daným zařízením. 
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Celé řešené území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů zřídelní oblasti 
Šaratice, je třeba respektovat  tuto skutečnost. 
 
Je třeba respektovat trasy stávajících sítí technické infrastruktury v území.  
    
1.10.2. Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí 
 
1) V řešeném území není vzhledem k smíšenému charakteru zóny možné navrhovat nové 
zdroje hluku ani zdroje jiného znečištění, přesahující hranice pozemků. Lze akceptovat jen 
využití nesnižující svým provozem a technickým zařízením užívání kvalitu prostředí staveb 
ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území. 
Je nutno řešit související vlivy s využitím území nejen v sousedních plochách, ale i nejbližším 
okolí (např. v sousedních polyfunkčních plochách přípustná je pouze taková polyfunkčnost 
využití území, při které se nebudou následným provozem jednotlivé funkce a pohoda bydlení 
navzájem obtěžovat nad přípustnou míru, přičemž pro posuzování je rozhodující stávající stav 
popř. již vydané územní rozhodnutí nebo stavební povolení), 
 
2) konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být v 
návaznosti na zdravotní rizika související s potenciální expozicí jednotlivých skupin populace 
látkám znečišťujícím ovzduší předem projednány s věcně e a místně příslušným orgánem 
ochrany veřejného zdraví  
 
3) při umisťování nových zdrojů hluku musí být respektovány stávající i nově 
vymezované resp. v územně plánovací dokumentaci vymezené chráněné prostory definované 
platnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 
 
1.10.3. Podmínky bezpečnosti a ochrany veřejného zdraví    
 
1)  Severní část řešeného území se nachází v PHO ČOV a  není možno zde umisťovat 
stavby na které se v tomto území vztahuje stavební uzávěra stanovená Stavebním úřadem 
v Sokolnicích - pro výstavbu objektů bytových, školských, tělovýchovných, rekreačních, 
zdravotnických a ty objekty, které tyto účely využití obsahují i jen doplňkově 
 
2) Jižní část řešeného území sousedí s dopravním prostorem silnice II/380 a je ovlivněna 
hlukovou zátěží z této komunikace. V sousedství silnice nelze umisťovat chráněné prostory 
staveb, hluková zátěž musí být vyhodnocena nejpozději před umístěním konkrétních 
stavebních záměrů, které chráněné prostory obsahují. - chráněné prostory budou u ploch 
dopravní infrastruktury (dopravních staveb, silnic) a ploch výroby vymezovány až na základě 
hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný 
venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně zhodnocení reálnosti 
navržených protihlukových opatření, což musí být doloženo v navazujících řízeních.  
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2.  Ekonomická část  
– číselné údaje 
 
Výměry ploch funkčních celků - 1. etapa: 
A1 plochy smíšené - občanská vybavenost, služby, podnikání   1805m2  
A2  plochy smíšené - občanská vybavenost, služby, podnikání    
(bez zatravněného pásu v OP VTL plynovodu)    2412m2 
 z toho část využitelná pro výstavbu : 1257 m2 
B1 plochy smíšené - sport, občanská vybavenost   6785m2 
B2 plochy smíšené - sport, občanská vybavenost   1864m2 
C1 plochy technické vybavenosti     3532m2 
C2 plochy technické vybavenosti     1344m2 
D plochy smíšené - podnikání, výrobní (bez zatravněného pásu  
v OP VTL plynovodu)                                             6208m2   
E izolační zeleň - stromy, keře, zatravněný pás   6028m2 
F plochy bydlení (bez zatravněného pásu v OP VTL plynovodu) 7766m2 
 z toho část využitelná pro výstavbu : 4245 m2 
G1 plochy veřejných prostranství pro dopravní infrastrukturu 
- místní komunikace        4016m2  
G2 plochy veřejných prostranství pro dopravní infrastrukturu  
- místní komunikace        3906m2 
G3 plochy veřejných prostranství pro dopravní infrastrukturu  
- parkoviště(bez zatravněného pásu v OP VTL plynovodu)   1161m2 
H plochy veřejných prostranství pro dopravní infrastrukturu  
- plochy pro rozšíření silnice II/380      855m2 
 
zeleň - zatravněný pás bez oplocení (v rámci ploch A2, D, F, G3)  1944m2  
 
Celková plocha řešeného území      49626m2  
 
Výměry ploch funkčních celků - 2. etapa: 
A1 plochy smíšené - občanská vybavenost, služby, podnikání   1805m2  
A2  plochy smíšené - občanská vybavenost, služby, podnikání  2763m2  
B1 plochy smíšené - sport, občanská vybavenost   6785m2 
B2 plochy smíšené - sport, občanská vybavenost   1864m2 
C1 plochy technické vybavenosti     3532m2 
C2 plochy technické vybavenosti     1344m2 
D plochy smíšené - podnikání, výrobní                    6602m2   
E izolační zeleň - stromy, keře      6028m2 
F plochy bydlení                                                                        8756m2 
G1 plochy veřejných prostranství pro dopravní infrastrukturu 
- místní komunikace        4016m2  
G2 plochy veřejných prostranství pro dopravní infrastrukturu  
- místní komunikace        3906m2 
G3 plochy veřejných prostranství pro dopravní infrastrukturu  
- parkoviště                                                                                        1370m2 
H plochy veřejných prostranství pro dopravní infrastrukturu  
- plochy pro rozšíření silnice II/380      855m2 
 
Celková plocha řešeného území      49626m2 
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