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1.1  Hlavní cíle řešení 

Cílem územní studie je definovat možný způsob, charakter a přípustné parametry zástavby 
v řešené lokalitě – Za školou, k.ú. Rajhrad, která se nachází v jihozápadní části obce, při výjezdu 
směrem na Holasice a bude napojena na stávající obytnou lokalitu rodinných domu – Rozhraní, 
k.ú. Holasice. 

Územní studie doplňuje změnu územního plánu sídelního útvaru Rajhrad, změnu č. 2 
v lokalitě Z2.05 - navrhované funkční využití  - plochy bydlení v bytových domech.  

 
 Studie řeší také možnost přímého dopravního napojení lokality na silnici č. II/ 425 Rajhrad 

– Holasice a vnitřní obslužnou komunikaci s napojením na stávající lokalitu rodinných domů 
Holasice - Rozhraní a charakter této komunikace, řešení dopravy v klidu, dále pak napojení na 
stávající technickou infrastrukturu, zejména vedení a přeložku VTL plynovodu a problematiku 
hlukové zátěže v rámci navržené zástavby od silnice II/425 a železniční tratě..  

V rámci dopravního napojení lokality na silnici II/425 bude řešeno podél komunikace 
doplnění vzrostlé zeleně.  

Lokalita řeší novostavbu polyfunkčního domu – veřejná vybavenost s nástavbou bytového 
domu, dva samostatné bytové domy, vnitřní komunikace včetně míst pro parkování a veřejné 
prostranství.  

Výstavba bude probíhat ve dvou etapách. 
 

1.2.  Vymezení řešeného území 

Řešené území je vymezeno v rozsahu platného územního plánu sídelního útvaru Rajhrad, 
změna č.2 – lokalita Z2.05.  

Nachází se v jihozápadní části katastrálního území Rajhrad v těsném sousedství 
katastrálního území Holasice na parcelách 2107/4,2107/7, 2107/106, 2107/105, 2107/102, 
2107/93, 2107/94, 2107/95, 2107/96, 2107/97, 2107/98, 2107/103, které jsou vedené jako orná 
půda a navazují na zastavěnou část obce. 

 Dopravně se napojuje na komunikaci II/425 a vnitřní komunikaci lokality rodinných domů 
z jihu, spadající do katastrálního území Holasice.  

Stávající terén je svažitý a stoupá směrem k jihu o cca 5,5m. V současnosti se pozemek 
používá pro zemědělské účely. 

 

1.3.  Podklady 

Podkladem pro vypracování územní studie je developerský záměr na výstavbu obytné 
skupiny s prověřením možného připojení návrhové plochy přímo na silnici II/425 a možnost 
zástavby a podmínky jejího umístění v rámci hlukového zatížení lokality od silniční komunikace 
II/425 a železniční tratě.  

Obec Rajhrad má platný územní plán ze dne 23.10.1996 , řešené území je řešeno v rámci 
změny č.2, v rozsahu lokality změny Z 2.05 - „Za školou“, navrhované funkční využití - plochy 
bydlení v bytových domech. 

Dalšími podklady je aktuální katastrální mapa a zaměření polohopisu a výškopisu lokality. 
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1.4.  Širší územní vztahy ve vazb ě na územní plán 

 Lokalita se nachází v okrajové jižní části obce Rajhrad, v přímé návaznosti na stávající 
zastavěné území. Změnou Z2.05 bude zastavěné území obce Rajhrad rozšířeno, ze západu bude 
zachována orná půda, z jihu navazuje na stávající obytnou lokalitu rodinných domů – lokalita 
Rozhraní, k.ú. Holasice a podél východní hranice vede komunikace II/425 a železniční trať Brno – 
Břeclav, odkud je lokalita omezena limity hlukové zátěže. V místě lokality nebude použit způsob 
protihlukového opatření, které by tvořilo pevnou překážku mezi silnicí II/425 a zástavbou.  

V rámci řešeného území je třeba zohlednit stávající stav území a budoucí podmínečné 
úpravy, zejména přeložka VTL plynovodu a problematiku hlukové zátěže.  

Využití území a realizace staveb v navrhované lokalitě je přípustné, pokud celková hluková 
zátěž na hranici funkční plochy nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro 
chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb.  

 

1.5.  Charakteristika a problémová analýza řešeného území 

Řešené území je v současné době vedeno jako zemědělské půda. Pro budoucí využití se 
neuvažuje tuto plochu zemědělsky využívat, spíše rozšířit funkci bydlení a občanské vybavenosti 
okrajové části Rajhradu v návaznosti na stávající obytnou lokalitu Rozhraní, k.ú. Holasice. 

Území na parcelách 2107/4, 2107/7 leží při jižním okraji obce Rajhrad v k.ú. Rajhrad, svou 
jižní stranou navazuje na k.ú. Holasice. Stávající terén je svažitý a stoupá směrem k jihu o cca 
5,5m.  

Pro napojení lokality na komunikaci II/425 bude upravena stávající silnice, vybudována 
styková křižovatka a ve směru z Holasic bude zřízen levý odbočovací pruh. 

 Napříč územím prochází plynovod VTL DN 150, jehož přeložka je v mezích jeho 
ochranného pásma limitem při uspořádání a koncepce navrhované zástavby. 

Z východní strany je dále omezení v rámci hlukové zátěže ze stávající komunikace a 
železnice. Navrhovaná výstavba je přípustná, pokud celková hluková zátěž na hranici funkční 
plochy nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a 
chráněné venkovní prostory staveb. Část území spadá do hlukového pásma 55-50dB železnice, 
kdy skutečná hluková zátěž je ještě navýšena provozem stávající silnice II/425 Rajhrad-Holasice. 
 

1.6.  Návrh urbanistické koncepce a zásady regulace  území  

    - Z 2.05 vymezení ploch pro bydlení  - navrhované funkční využití ploch bydlení v bytových 
domech, kde přípustné jsou bytové domy, pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
a pozemky veřejného prostranství. Jsou zde zahrnuty pozemky souvisejícího občanského 
vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1 000 m2.                

 Součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují 
kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména 
obyvatelům v takto vymezené ploše. 

Koncepcí řešeného území je rozšíření plochy bydlení v jižní části města, doplněnou funkcí 
občanského vybavení, navazující na stávající zástavbu v rodinných domech v k.ú. Holasice. 
Vzhledem ke konfiguraci terénu – údolní části a navazující zástavbě ze severu – odborná škola a 
náhorním terénním reliéfu z jihu s rodinnými domy, je zde uvažováno s blokovou zástavbou 
bytových domů s maximální výškou čtyř nadzemních podlaží. 
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1.6.1. Zásady a popis urbanistického řešení 

Územní studie řeší dané území jako obytnou lokalitu se zástavbou bytovými domy, 
situovaných do blokové zástavby: 

- Bytový dům A - polyfunkční bytový dům s veřejnou vybaveností, se čtyřmi nadzemními 
podlažími 

- bytový dům B - dva čtyřpodlažní bytové domy propojené v úrovni  1.PP 
- vnitřní komunikace a zpevněné plochy včetně míst pro parkování, technickou 

infrastrukturu a plochami veřejného prostranství 
 Obytná lokalita vyplňuje v urbanistické struktuře prostor mezi zastavěným územím obce 

Rajhrad a nově vzniklou lokalitu rodinných domů v k.ú. Holasice, čímž tvoří souvislý pás obytných 
souborů podél komunikace II/425.  

Vnitřní komunikace jsou obslužné charakteru obytná zóna. V severní části příjezdové 
komunikace a napojení krytého parkovacího stání bytového domu, je možné výhledové napojení 
na případnou další zástavbu ze západní strany. Dopravní napojení na lokalitu je navrženo novým 
sjezdem – stykovou křižovatkou ze stávající silnice II/425, v k.ú. Rajhrad a z jižní strany přes 
stávající lokalitu Rozhraní s napojením v k.ú. Holasice. 

Navrhovaná obytná zástavba je v rámci řešeného území řešena do blokové zástavby. 
V rámci konfigurace terénu je při východní straně, tj. podél silnice II/425 umístěn objekt bytového 
domu s občanskou vybaveností. K západní straně lokality pak dva bytové domy, stavebně 
propojené v úrovni 1.PP.  

 
Občanská vybavenost bytového domu je koncipována do svažitého terénu tak, že v části 

nástupní plochy tvoří vstupní podlaží, v části zásobování a dopravního napojení na lokalitu 
Rozhraní, pak podzemní podlaží. Bytový dům je navržen při západní straně půdorysné plochy 
komplexu, podélně se silnicí II/425, s umístěním domovní chodby a vertikální komunikace do 
hlukově zatížené části. Části bytových jednotek, zejména obytných místností jsou tak orientovány 
na odvrácenou stranu od silnice II/425. Nové napojení sjezdu – stykovou křižovatkou, je navrženo 
v návaznosti na zásobování a obsluhu navrhovaných prodejních ploch, plynule pokračující 
v páteřní komunikaci charakteru obytné zóny, která navazuje na lokalitu Rozhraní a umožňuje tak 
zaokruhování této lokality. 

 
 Celková výstavba zabírá 21% plochy území, drží charakter maloměsta svou výškou do 

 4. NP s množstvím vzrostlé zeleně. V rámci urbanistického uspořádání je návrh koncipován se 
středovou páteřní komunikací, kde jsou po obou stranách navrženy bytové domy. Ty mezi sebou 
vytváří volnou plochu veřejného prostranství, kde v nejužší části je vzdálenost mezi domy cca 
27,0m. Navržená komunikace charakteru obytné zóny bude v rámci volných ploch po obou 
stranách doplněna vzrostlou zelení vytvářející uliční prostor, doplněný městským mobiliářem.   
           V severní části, díky nutnosti dodržení ochranného pásma přeložky VTL, je v rámci 
veřejného prostranství a rekreace koncipovaná zeleň s parkovou úpravou a dětským hřištěm. 
  Celková plocha veřejného prostranství tvoří výměru větší jak 1000m2, čímž je dodržena 
vyhláška 501/2006 Sb. §7 – Plochy veřejného prostranství. Podél stávající silnice II/425 bude 
v rámci stávajícího stromořadí podél komunikace, v úseku řešené lokality, doplněna vzrostlá zeleň. 
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 Bytové domy jsou navrženy jako čtyřpodlažní se suterénním parkovacím stáním. Občanská 
vybavenost – prodejní jednotka, je v rámci reliéfu terénu vsazena do výškového zlomu tak, že ze 
strany příjezdové komunikace – napojení stykovou křižovatkou na silnici II/425, vytváří nástupní 
dvoranu s plochou pro parkování, v jižní části, v místě navrhovaného zásobování, je vsazená do 
terénu. Střecha komerční části bytového domu je řešena jako plochá s pokrytím vegetační vrstvy. 
 
  Lokalita svým uspořádáním zajišťuje optimální počet odstavných a parkovacích stání. 
Parkovací plochy jsou určeny pro odstavná a parkovací stání osobních vozidel. Jejich rozměry jsou 
navrženy v souladu s ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
 

1.6.2. Funkční a prostorové uspo řádání 

Napojení lokality na stávající komunikaci přechází v parkoviště ke komerční – obchodní 
části polyfunkčního domu a dále pokračuje jako páteřní komunikace lokalitou, charakteru obytná 
zóna, která obsluhuje vjezdy do podzemních parkovišť bytových domů a navazuje v jižní části na 
stávající komunikaci souboru rodinných domů, stejného charakteru, čímž vytváří tzv. zaokruhování 
lokality, které umožňuje obousměrný průjezd, zejména vozidel nutné dopravní obsluhy – zásahová 
vozidla, požárníci, svoz odpadků, apod. V místě změny režimu provozu na komunikaci bude 
osazen zpomalovací práh doplněný svislým dopravním značením. 

 Bytové prostory první etapy výstavby zasahují do hlukového pásma 50dB. Bytový dům je 
navržen podélně se silnicí II/425, ve vzdálenosti cca 50,0m od paty silnice. Dům je koncipován 
jako chodbového charakteru, s umístěním domovní chodby a vertikální komunikace do hlukově 
zatížené části. Části bytových jednotek, zejména obytných místností, jsou tak orientovány na 
odvrácenou stranu od silnice II/425, čímž jsou hlukově odcloněny. V západní části lokality jsou 
navrženy další dva bloky bytového domu, které jsou v úrovni 1.PP – krytého parkovacího stání, 
propojeny. Tento blok kopíruje západní hranu řešeného území, čímž se v jižní části prostor mezi 
bytovými domy otevírá. 

 Bloky bytových domů jsou řešeny schodišťového charakteru, přičemž vytváří možnost 
uspořádání a orientace bytových jednotek ve všech světových stranách. Bloky bytových domů 
vytváří ucelený ráz v rámci řešené lokality s vyváženým hmotovým uspořádáním, a to liniové 
stavby podélně se silnicí a dvěma kostkami propojenými suterénním parterem, ze západní strany.  

Bytové domy mezi sebou vytváří volnou plochu veřejného prostranství, kde v nejužší části 
jsou mezi sebou vzdáleny cca 27,0m.  Páteřní komunikace je navržena šířky 5,5m, na kterou jsou 
po obou stranách napojena kolmá parkovací stání vozidel. Volný prostor je věnován zeleni. 

Ze severní strany je návrh urbanistické koncepce lokality limitován ochranným pásmem 
přeložky VTL plynovodu, který je navržen podél severní hranice parcely investora.   

 
Výškovým osazením budovy reagují na mírně svažitý terén, do kterého jsou zapuštěny a 

výškově nenarušují ani neomezují navazující zástavbu rodinných domů. 
 
Bytové domy mají jedno podzemní podlaží s prostory pro parkování, 4 nadzemní podlaží. 

Komerční část má v 1.PP obchodní dům s pronajímatelnými prostory, v 1.NP v nástavbě 
restauraci. 
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1.6.3. Podmínky pro vymezení a využití pozemk ů, zásady regulace území  

Jsou splněny podmínky dle 501/2006 Sb a dle územní informace poskytnuté Městským 
úřadem Rajhrad. Území bude v rozsahu lokality změny Z2.05 - „Za školou“ , která je změnou č. 2 
územního plánu sídelního útvaru, kde stávající funkční využití: průmyslová výroba a technická 
infrastruktura, navrhované funk ční využití: plochy bydlení v bytových domech . 

Plochy bydlení se samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení 
v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci 
obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.  

Plochy veřejné prostranství budou o výměře nejméně 1000m2 , kdy se do této výměry 
nezapočítávají pozemní komunikace. 

Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace 
zpřístupňující pozemek bytového domu bude 12,0m. 

Maximální výška zástavby bytových domů bude čtyři nadzemní podlaží, včetně podkroví. 
Vzájemné odstupy staveb musí splňovat kromě požadavků urbanistických, 

architektonických, životního prostředí, hygienických, veterinární, ochrany povrchových a 
podzemních, atd. hlavně požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality 
prostředí. 

 Budovy musí splňovat požadavky na odstupy od hranic parcel i od sebe navzájem, 
zejména jsou-li v některých z protilehlých stěn sousedních staveb pro bydlení okna obytných 
místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn. 

Při návrhu budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí i dopravní infrastruktury. 
 
Středem pozemku je veden plynovod VTL DN 150, jež je podmíněn přeložkou a 

respektováním jeho ochranných a bezpečnostních pásem v rámci urbanistického řešení zástavby. 
Z východní strany jsou limitem pro zástavbu pásma hlukové zátěže od silniční komunikace 

II/425 a železniční tratě Brno – Břeclav. V rámci navrhované lokality bytové zástavby budou 
objekty řešeny tak, aby nebyly překročeny hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro 
chráněný venkovní prostor. Pro dané zajištění nebude použit způsob protihlukových opatření, 
tvořící pevnou překážku mezi silnicí II/425 a zástavbou. 

 
Plocha řešeného území……………………………………………………………17.272,0m2  
Zastavěná plocha domů celkem……………………………………………………3.749,3m2  
Plocha komunikací a zpevněných ploch…………………………………………..4.769,05m2 
Plocha nezpevněná (zatravněno)………………………………………………….8753,65 m2 

 
 

Návrh je rozdělen do dvou etap:  I.etapa  - bytový dům A,  komunikace a zpevněné plochy a 
inženýrské sítě 

               II.etapa – bytový dům B 
 
 

Celková plocha pro bytové domy –    bytový dům  A  2.482,5m2 

-  bytový dům  B  1.266,8m2 
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Počet bytů              -  bytový dům  A  22 bytových jednotek 

  -  bytový dům  B         2 x 17 =34 bytových jednotek 

Celkem bytů        56 

Velikost bytových jednotek                                                1+kk, 2+kk, 3+kk 

  

 
Studie zástavby bytovými domy s dodrženými hodnotami stanovených hygienických limitů 

hluku pro chráněný venkovní prostor jsou řešeny v příloze – Hlukové studie. 
 

1.7. Podmi ňující faktory rozvoje území        

1.7.1. Veřejně prosp ěšné stavby 

Lokalita zahrnuje veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, komunikaci v severní části 
je výhledově možno prodloužit do další lokality na parcele 2093/1. Nezastavěné plochy budou 
osázeny zelení, bude zbudováno dětské hřiště v severozápadní části pozemku. Bude vybudován 
chodník podél silnice II/425 s návazností  na lokalitu rodinných domů - Rozhraní v k.ú. Holasice. 

1.7.2. Vlastnické vztahy  

Dotčené pozemky (2107/4,2107/7, 2107/106, 2107/105, 2107/102, 2107/93, 2107/94, 
2107/95, 2107/96, 2107/97, 2107/98, 2107/103) jsou ve vlastnictví společnosti PULPER a.s., 
Modřická 486/34, Moravany, 664 48, která je investorem plánované zástavby. Sousední pozemky 
jsou uvedeny v části B – Průvodní zpráva. Pozemky, na kterých je navrženo napojení vytvořením 
stykové křižovatky se silnicí II/425, spadá pod správu SÚS JMK, oblast Brno. 

1.7.3. Etapizace rozvoje území  

Výstavba lokality je navrhována ve dvou etapách, viz výkresová část studie. Etapy jsou 
navrženy s ohledem na umožnění výstavby v logických dílčích celcích vždy na základě vydaného 
územního řízení na jednotlivou etapu. Tento způsob umožní provádění korekcí vždy v další etapě 
na základě zkušeností a ověření správného nastavení parametrů předchozích etap. První etapa 
zahrnuje vybudování lokality: dopravní a technickou infrastrukturu včetně napojení a objekt „A“, 
v druhé etapě objekt „B“. Počítá se s postupným vydáváním územních rozhodnutí na jednotlivé 
etapy v pořadí dle výkresu etapizace, při zachování celkové koncepce území navržené touto studií, 
při dodržení výše uvedených regulativů.  Pro povolení výstavby v další etapě je nezbytná 
kolaudace inženýrských sítí a komunikace v předchozí etapě. 

1.8. Limity využití území  

Limity využití jsou patrny ve výkresové dokumentaci. Jde o limity hygienické vztahující se 
na hlukové parametry veřejné komunikace, dále limity dopravní a technické infrastruktury dané 
dotčenými orgány, limity na funkční využití, skrz které se provedla změna územního plánu Z 2.05, 
a limity vycházející z požadavků obce. 
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Nepřípustné využití území: činnosti, děje a zařízení, které svou zátěží narušují životní prostředí, 
nebo takové následky vyvolají druhotně, vč. činnosti a zařízení chovatelských a pěstitelských, 
které jednotlivě, nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro plochy bydlení. 

 

1.9. Podmínky pro umíst ění a prostorové uspo řádání staveb ve řejné infrastruktury  

1.9.1. Veřejná vybavenost 

Změna územního plánu Z2.05 dovoluje doplnit bytovou výstavbu na základě vyhlášky č. 
2/1996 obchody pro veřejné stravování, ubytování, školství, kulturu, administrativu, sociální péči, 
nezávadná řemesla a služby, podmíněně sport a tělovýchovu. Podle § 4 vyhlášky 501/2006 Sb. lze 
do ploch bydlení zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro 
budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1 000 m2. 

1.9.2.  Dopravní řešení  

Pro napojení lokality bude vytvořena nová styková křižovatka s krajskou silnicí č. II/425, u 
které dojde o rozšíření pro odbočení vlevo ve směru od Holasic. Odbočovací pruh bude mít 
minimální šířku 3m. Další napojení bude na lokalitu Rozhraní sousední územní jednotky Holasice – 
parcelu 611/3 k.ú. Holasice.  

Komunikační přípojka areálu je navržena v šířce 6,00 m. Jedná se o obslužnou komunikaci, 
která je vedena k bytovému domu B. Z této komunikace jsou postupně napojovány komunikačními 
přípojkami š. 5,50 m sklad nákupního střediska ukončený obratištěm u zásobovací rampy, 
venkovní parkoviště před prodejnami a venkovní stání podél páteřní komunikace. Komunikace 
prochází celým areálem a napojuje se na vozovku navrženou v rámci sousední stavby lokality RD 
Holasice – Rozhrání. V trase kde je komunikace vedena mezi bytovými domy je navržena v režimu 
obytné zóny a takto se také napojuje na stejný charakter v sousední lokalitě RD. V místě změny 
režimu provozu na komunikaci bude osazen zpomalovací práh doplněný svislým dopravním 
značením. 

Sjezd ke garážovým stáním obou bytových domů je navržen v šířce jednosměrné 
komunikace, provozován bude však obousměrně.  

Parkovací plochy jsou určeny pro odstavná a parkovací stání osobních vozidel. Jejich 
rozměry jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
(březen 2011). 

Přístup chodců do areálu je umožněn prodloužením chodníku z mostu na straně navržené 
zástavby. Minimální šířka chodníku je navržena 2,00 m, navazuje dále na chodník napojující 
sousední lokalitu Rozhraní na silnici č. II/425. 

 

 

Výpočet odstavných a parkovacích stání : 
 
Výpočet předpokládá, že počet odstavných i parkovacích stání, bude uvažován pro 
stupeň motorizace 1:2,2 a z toho vyplývá, že součinitel vlivu stupně automobilizace ka 
= 1,15. 
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Celkový počet stání dle ČSN 73 6110 (Změna leden /2006) čl. 14.1.6 (tab.34) se určí 
podle vzorce: N = O0 x ka + P0 x ka x kp, 
Kde ka je součinitel vlivu stupně automobilizace, kp součinitel redukce.  Součinitel ka = 
1,15, součinitel kp se u bytových staveb neuplatňuje. 
 
O0  odstavná stání: 
 
Pro výpočet odstavných stání druhu stavby bydlení – obytný dům činžovní, je 
účelovou jednotkou byt. Pro byt o jedné obytné místnosti je počet účelových jednotek 
na 1 stání 2. V našem případě má bytový dům A 2 tyto byty a BD B 2x1 těchto bytů. 
O01….(2 + 2x1) : 2 = 2 
 
Pro byt do 100 m2 je počet účelových jednotek na 1 stání 1. V našem případě má BD 
A 20 bytů do 100 m2 a BD B 2x16 těchto bytů. 
O02…(20 + 2x16) : 1 = 52 
 
P0  parkovací stání: 
 
Pro druh stavby obchod – nákupní centrum s potravinami do 1.000 m2 prodejní 
plochy je účelovou jednotkou prodejní plocha a počet účelových jednotek na 1 stání 
je 30. 
P01….841 : 30 = 28,03 
 
Pro druh stavby obchod – jednotlivá prodejna, je účelovou jednotkou také prodejní 
plocha a počet účelových jednotek na 1 stání je 50. V rámci stavby jsou navrženy 4 
prodejny. Drogerie  105 m2 ,masna 40 m2 , tabák 40 m2 a lékárna 80 m2.   
P02….(105 + 40 + 40 + 80) : 50 = 5,3 
 
Pro druh stavby administrativa pro veřejnost – banka, je účelovou jednotkou plocha 
pro veřejnost a počet účelových jednotek na 1 stání je 25. V bance je navržena 
plocha pro veřejnost o rozloze 60 m2.   
P03….60 : 25 = 2,4 
 
Pro druh stavby restaurace 2.-3. skupiny je účelovou jednotkou plocha pro hosty a 
počet účelových jednotek na 1 stání je 6.  
P04….130 : 6 = 21,67 
 
Pro stanovení základního počtu parkovacích stání jsou v obytném okrsku účelovou 
jednotkou obyvatelé a na 20 obyvatel je určeno jedno stání. Při průměrném počtu 2 
obyvatel v bytu o jedné obytné místnosti a 3 obyvatel v bytu do 100 m2 plochy. 
P05….(4 x 2 + 52 x 3) : 20 = 8,2 

 
                   N =  (2 + 52) x 1,15 + (28,03 +5,3 + 2,4 + 21,67 + 8,2) x 1,15 

N =  63 +76  
N =  139 míst. 



BPI Group s.r.o., Valchařská 35/6, 614 00 Brno  Územní studie - lokalita Za školou, Rajhrad 
 

 

                    
Normová potřeba odstavných a parkovacích stání je 139 míst. Venkovní parkoviště 
má navrženo 48 míst, podél obslužných komunikací jsou navrženy parkovací stání 
s podélným řazením pro 25 osobních automobilů, v garážích BD A je 26 míst a BD B 
40 míst, celkem tedy 139 stání. Normová potřeba je tedy splněna. 
Součástí návrhu je i dostatečná kapacita stání pro osoby tělesně postižené. 

 

Komunikační zpevnění bude odděleno od terénu a chodníku zvýšeným chodníkovým   
obrubníkem  ABO 100/15/25 cm s převýšením 12 cm v betonovém loži s boční opěrou. Parkovací 
pruhy navrhujeme oddělit od komunikace zapuštěným přejezdovým obrubníkem bez převýšení. 

Chodník bude ze strany terénu lemován zvýšeným záhonovým obrubníkem 100/8/25 cm 
s převýšením 8 cm.. 

Napojení na stávající komunikaci bude provedeno v asfaltových vrstvách stupňovitě se 
zařezáním spáry a ošetřením asfaltovou zálivkou. 

Odvodnění zemní pláně komunikací bude řešeno jejím příčným spádováním k podélným 
drenážním trativodům, tvořenými perforovanými trubkami z PVC DN 100 mm v zemních rýhách 
vyplněných štěrkopískem. Drenážní trativody budou napojeny na kanalizační přípojky vpustí. 

 

 

1.9.3. Technická infrastruktura 

Do zástavby zasahují stávající vedení a ochranná pásma VTL a STL plynovodu   
a optických kabelů O2. Jsou navrženy jejich přeložky. 
 
 

� Plynovod VTL 
V zájmové oblasti se nachází VTL plynovod DN 150, PN 40 Rajhrad – Ořechov 

č.5121600000 a VTL plynovod 100/40 Rajhrad obec č.5121605000. Vysokotlaký plynovod je 
veden napříč zájmovým územím a cca v polovině parcely je na něj napojen VTL DN 100, 
ukončený v RS (regulační stanici). Oba plynovody svým OP a BP zasahují do záměru investora a 
proto je nutné je přeložit (popř. přepojit). 

Vysokotlaký plynovod DN 150, PN 40 bude na východním okraji, za křížením státní silnice, 
odstaven. V místě napojení bude osazena redukce a následně oblouk 660. Trasa plynovodu se 
lomí v souběhu s komunikací a směřuje k zástavbě obce Rajhrad, V km 0,0465–0,0545 trasa kříží 
navrhovanou účelovou komunikaci. V místě křížení je navrženo potrubí s ochrannou vrstvou FZM- 
N v délce 8,0 m. Za komunikací se potrubí lomí východním směrem a je vedeno v zeleném pásu 
podél hranice parcely. V km 0,078 je navrženo napojení VTL DN 100 osazením vyhrdleného T-
kusu 150/100/150 a přepojením stávajícího potrubí. Potrubí pokračuje v původním směru zeleným 
pásem až k hranici parcely, kde se v km 0,163 lomí a směřuje k původní niveletě. V zeleném pásu 
nesmí být vysazovány vzrostlé stromy v ochranném pásmu plynovodu. Konec přeložky je navržen 
napojením na stávající niveletu VTL DN 150. V místě napojení bude osazena redukce a oblouk 
900. Napojení na stávající potrubí je navrženo na jeden svár.  
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� Plynovod STL 
Stávající STL plynovodní řád - ocel DN150mm - je veden přes pozemky investora 

(p.č.2107/4,2107/7).. V severní části pozemku dojde k přeložce STL DN 150 v délce 123,5m a DN 
100 v délce 43m. 

Pro novou zástavbu bude provedeno prodloužení stávajícího řádu. Místo napojení a 
dimenze prodlouženého plynovodu bude stanovena správcem sítě – JMP.  

Na plynovodu budou provedeny odbočky pro jednotlivé objekty. Ty budou ukončeny vždy 
HUP na fasádě příslušného objektu, za kterým bude následovat vnitřní rozvod plynu. 

Nový rozvod STL plynovodu bude veden travnatou plochou a komunikací v souběhu 
s ostatními inž. sítěmi (vodou a kanalizací) a bude ukončen poslední plyn. přípojkou pro objekt B1. 

Návrhy úprav budou provedeny dle platných předpisů a norem a pokynů správců sítě. 

 

Předběžná spotřeba plynu – roční: 

Komerční objekt s byty: 35.400m3/rok 

Bytový dům B1 : 11.500m3/rok 

Bytový dům B2 : 11.500m3/rok 

Celkem 58400 m3/rok 

 

� Voda, kanalizace 

 
KANALIZACE 

Dešťové vody z parkoviště a komunikací budou svedeny dešťovou kanalizací do 
Odlučovače ropných látek. Kanalizace s přečištěnými dešťovými vodami z ORL bude propojena 
v šachtě Š2s se splaškovou kanalizací která bude napojena na st. jednotný kanalizační řad, který 
vede na čističku odpadních vod v Rajhradě. Stávající jednotný kanalizační řad, do kterého budou 
splaškové a dešťové vody svedené je o DN600mm BT.    

Dešťové vody ze střech, a travnatých ploch / většina vod se bude vsakovat do půdy/ budou 
napojené do splaškového kanalizačního řadu i se splaškovými vodami.   

Do splaškového  kanalizačního řadu budou napojené kanalizační přípojky DN200 
z jednotlivých objektů.  

 

VODOVOD 

Ze  stávajícího vodovodního řadu DN100,  který vede přes pozemek, bude provedena 
odbočka pro nový vodovodní řad DN 100, který je veden k novým objektům.  Na vodovodní řad se 
napojí vodovodní přípojky DN50 / HDPE 100 SDR 11Ø63x5,8 pro objekt B1, B2/ a budou 
vyvedeny ve vodoměrných šachtách na pozemku před objekty. Vzhledem k tomu, že se uvažuje 
v objektu A umístění v prodejně v přízemí ve stropě sprinklerů, je možné, že bude muset být 
vodovodní přípojka o DN80mm. Další rozvody budou vedeny do objektů.  Vodovodní řad bude 
napojen v travnaté ploše a veden komunikací. Ukončení bude požárním hydrantem nadzemním, 
který bude sloužit jako vzdušník.   
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Na základě požadavku VAK a.s. (č.j. 9310/2011-Ke) je na pozemku navržena vodoměrná 
šachta, umístěná v blízkosti hranice mezi katastrálními územími Rajhrad a Holasice na p.č. 
2107/4. 

 
Celková roční spotřeba vody – 4051,50+720+3340+3340= 11451,5 m3/rok 

 

� Přívod VN, Trafostanice, odvod NN 

Pro zásobování nových bytových a komerčních prostorů v obci Rajhrad bude vybudována 
nová distribuční trafostanice (DTS).  

Ze stávajícího sloupu nadzemního vedení VN bude sveden do země kabel VN, který bude 
na druhé straně ukončen v nové distribuční trafostanici. Z trafostanice bude vyvedena kabelová 
smyčka NN, která postupně prosmyčkuje dvě přípojkové skříně SS a SS (pro bytové domy BD1 a 
BD2) a jednou rozpojovací skříní SR (pro bytový dům BD3 a komerčních prostory). 

Trasa kabelů VN bude vedena v zelených pásech v délce 139m. Kabely VN budou 
ukončeny v kompaktním rozvaděči VN, který bude umístěn ve společné rozvodně NN/VN v nové 
DTS. 

Nová distribuční trafostanice bude řešena jako kompaktní trafostanice, nepochozí kiosková 
transformovna, typ PET MINI 300(d) firmy EEIKA o rozměrech 3000x2600x1730 mm (D x Š x V). 
Pro umístění se uvažuje s prodloužením chodníku do prostoru před trafostanicí. Trafostanice bude 
mít dva prostory: rozvodna VN/NN a samostatný prostor stanoviště transformátoru. Trafostanice je 
uvažována s jedním olejovým transformátorem 22/0,4 kV, do 630kVA. Pod stanicí bude 
vybudována mřížová zemnící soustava společná pro všechny části. 

 

� Veřejné osvětlení 

Nové veřejné osvětlení bude napojeno ze stávajících rozvodů VO realizovaných v rámci 
stavby Obytný soubor Holasice-Rozhraní SO 06 – Veřejné osvětlení. Ze stávajícího sloupu VO č. 
5/1/L1 bude vyveden nový kabel, který postupně prosmyčkuje nové sloupy a bude ukončen v nové 
rozpojovací skříni RF 5:4. Z rozpojovací skříně budou vyvedeny tři kabely VO, které prosmyčují 
zbývající sloupy VO v lokalitě. 

Pro osvětlení komunikací budou použity nové 8m stožáry se svítidly o výkonu 50W. Pro 
osvětlení parkoviště budou použity nové  stožáry se svítidly o výkonu 70W.  

Stožáry budou ocelové bezpaticové, oboustranně žárově zinkované a budou umístěny cca 
50cm od hrany komunikace. 

Kabely veřejného osvětlení se uloží ve volném terénu s krytím 0,5m v kabelové rýze 
hloubky 0,7m. Při přechodu navržených komunikací a vjezdů bude kabel uložen s krytím 1m v 
plastové chráničce Ø110mm. Spolu s kabelem bude do výkopu umístěn zemnící drát  FeZn 
průměru 10mm, který bude vzdálen od tohoto kabelu min. 10 cm. 
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1.10. Podmínky pro ochranu prost ředí a zvláštních zájm ů    

1.10.1.  Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru ú zemí 

Studie je zpracována tak, aby zůstal zachován stávající charakter území. 

1.10.2. Podmínky pro vytvá ření příznivého životního prost ředí 

Navržený způsob využití území lokality splňuje všechny předpoklady pro vytvoření 
příznivého životního prostředí. 

Zástavba nebude výrazně zvyšovat požadavky na kapacitu dešťové kanalizace, většina 
dešťových vod je vsakovaná na pozemku investora. 

 

1.10.3. Podmínky bezpe čnosti a ochrany ve řejného zdraví  

Na pozemek zasahuje hlukové pásmo 50 dB od veřejné komunikace a železniční tratě Brno 
– Břeclav. Byla provedena hluková studie firmou KOMPRAH, s.r.o. Celková hluková zátěž na 
hranici funkční plochy (obytné místnosti bytového domu) nepřekročí hodnoty stanovených 
hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb. 

Tyto prostory dále nebudou nepříznivě ovlivňovány provozem uvažované restaurace na 
střeše obchodní jednotky. 

Ostatní podmínky dodržují všechny příslušné legislativní předpisy v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví. 

 
2.  Ekonomická část – číselné údaje 
 

Předpokladem realizace zástavby bytového komplexu je dle studie její etapizace. Veškeré 
investiční náklady budou předmětem investora stavby. Tento je předpokládán jako soukromá 
právnická osoba realizující daná investiční záměr, tj. výstavbu bytových domů, dopravní 
infrastrukturu s úpravou stávající silnice II/425 a stykovou křižovatkou a technické infrastruktury 
s inženýrskými sítěmi a přeložkou VTL plynovodu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Příloha: - Hluková studie - Rajhrad - Bytová zástavba a komerční prostory, parcela č. 2107/4  

    a  2107/7 – Vyhodnocení hluku komunikace č. II/425 a železniční tratě č. 250 


