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1. ÚVOD 

1.1. Důvod pořízení studie 
Územní studie nahradí stávající urbanistickou studii lokality R3 (KNESL+KYNČL, 2005), vymezenou 

územním plánem obce k zastavění. Důvodem pro zadání nové územní studie je především sladění s platnou 
legislativou a její aktualizace. 

Územní studie bude sloužit jako podklad pro umisťovánií staveb veřejné infrastruktury a staveb pro bydlení 
v rámci dané lokality, pro zpracování dokumentace následných řízení a také bude sloužit jako územně plánovací 
podklad dle §25 a 30 Zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. 

1.2. Identifikace řešeného území, charakteristika a a problémová analýza řešeného území 
Lokalita R3 se nachází v severovýchodní části obce. Území je z jižní strany vymezeno záhumenní cestou, 

ze severu polní cestou, na západní straně navazuje na zástavbu rodinných domů z 80-tých let dvacátého století. 
Z východní strany je území ohraničeno zarostlou roklinou, která zde zůstala po těžbě hlíny. Řešené území je 
v mírném jižním svahu. 

V současné době je lokalita využívána jako pole. 
Pozemky, na kterých bude stavba umístěna, jsou dle výpisu z katastru nemovitostí klasifikovány jako orná 

půda, konkrétně se jedná pozemky p.č. 35/1, 466, 467/1, 467/2, 467/4, 467/5, 467/6, 467/7, 467/8, 467/9, 467/10, 
468/19, 498/5, 498/6, 498/7, 498/8, 498/9, 498/10, 498/11, 498/12, 498/16, 498/17, 498/18, 498/19, 498/20, 498/21, 
498/22, 498/23, 498/24, 498/25, 498/26, 498/27, 498/28, 498/29, 498/30, 498/31, 498/32, 498/33, 498/34, 498/35, 
498/36, 498/37, 498/38, 498/39, 498/40, 498/41, 498/42, 498/43, 498/44, 498/45, 498/46, 498/47, 498/48, 498/49, 
498/50, 498/51, 498/52, 498/53, 498/54, 498/55, 498/80, 498/81, 498/82, 498/83, 498/84, 498/85, 498/86, 498/87, 
498/88, 498/89, 498/90, 498/91, 498/92, 498/93, 498/94, 498/95, 498/96, 498/97, 498/98, 498/99, 498/100, 498/101, 
498/102, 498/103, 498/104, 1194/2 (ZE-PK), 1269 (ZE-PK), 1270 (ZE-PK) v k.ú. Bratčice. 

V rámci územní studie došlo k upřesnění (zmenšení) plochy určené pro stavbu rodinných domů v rámci 
lokality dané územním plánem. Důvodem ke zmenšení plochy určené pro výstavbu je snaha o vytvoření uličního 
prostoru podél obslužné komunikace, tohoto účinku je dosaženo přesnou lokalizací zástavby do pásů kolem 
komunikace (stavební čára 6m (resp. 21m) od hranice stavebního pozemku a komunikace). Zbývající plocha určená 
územním plánem k zástavbě, která ale není současně řešena předmětnou územní studií, může být upřesněna 
následnou územní studií, jež bude řešit nejen zástavbu v rámci lokality R3, ale i navazující vztahy v území, jako jsou 
např. dopravní obsluha, odkanalizování a okolní zástavba na jižní straně lokality, nebo možný rozvoj obce na severní 
straně lokality R3 včetně řešení odvodu srážkových vod pomocí odvodňovacího příkopu. 

1.3. Použité podklady 
Při zpracování územní studie byly vedle terénního průzkumu využity tyto podklady: 

 Územní plán obce Bratčice (A+D tvorba s.r.o., 2000); 
 Urbanistická studie lokality R3 (KNESL+KYNČL, 2005); 
 aktuální katastrální mapa; 
 zaměření polohopisu a výškopisu lokality (ZK Brno, 2004). 

1.4. Požadavky zadavatele 
Hlavním požadavkem zadavatele je uvedení stávající dokumentace do souladu s platnou legislativou tak, 

aby bylo možno územní studii využít jako podklad pro umisťování staveb v rámci lokality a současně jako územně 
plánovací podklad při pořizování nového ÚP obce Bratčice. 

1.5. Limity využití území 
Hlavními limity využití území jsou napojení na stávající komunikační síť a umístění stávajících vedení 

inženýrských sítí, případně jejich plánované trasy. 
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Zahájení výstavby rodinných domů v lokalitě R3, řešené předmětnou územní studií, je možné až po 
vybudování navržené místní komunikace do takové fáze realizace, kdy budou zhotoveny nosné vrstvy silničního 
tělesa (se štěrkovým nebo makadamovým povrchem v úpravě pojízdné pro vozidla) mimo konečného povrchu 
vozovky. Ten bude dokončen po ukončení výstavby rodinných domů. Inženýrské sítě umístěné v prostoru 
komunikace budou v rámci této fáze realizace opatřeny ochrannými prvky. 

Nad severní hranicí řešeného území je stávajícím územním plánem umístěn odvodňovací příkop, který 
bude řešen v rámci projektování další navazující zástavby. Systém odvodu dešťových vod z řešené lokality je 
podrobněji popsán v kapitole 6.1.3. Před započetím zástavby se doporučuje provizorně zabezpečit stavební 
pozemky či stavby proti přívalovým vodám do doby vybudování odvodňovacího příkopu na severovýchodním okraji 
plochy R3. 

Žádná další omezení nejsou stanovena. 
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2. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

2.1. Urbanistická koncepce 
Územní studie má za základní cíl zpřístupnění území pro stavbu rodinných domů, stanovení regulativů pro 

stavbu rodinných domů a současně vytvoření předpokladů pro realizaci kvalitního veřejného prostoru. 
 
Návrh respektuje základní stávající parcelaci území a navazuje na možné vstupy do daného území. Hlavní 

komunikace svým umístěním kopíruje stávající vedení plynu, vodovodu, splaškové kanalizace a stávající terén. 
Silnice dělí území na severní a jižní část. Jižní část je určena pro zástavbu řadovými rodinnými domy a navazuje tak 
na historickou urbanistickou strukturu obce. V severní části jsou navrženy samostatně stojící rodinné domy. 

Navržené regulativy se snaží o vytvoření smysluplného prostorového řešení, o ulicový charakter budoucí 
zástavby. 

Celková plocha řešené lokality dle územního plánu činí 63 246 m², území řešené územní studií 35 767 m² z 
toho plocha určená k zastavění rodinnými domy pro bydlení zabírá 9 927 m². Plocha veřejného prostranství činí  
495 m² (Vyhláška č. 501/2006 Sb.). 
 

 
Navrhované kapacity: 
Rozloha řešeného území 35 767 m2 
Počet RD (max) 30-45 
Počet obyvatel 180 
Plocha určená k zastavění (max) 9 927 m2 
Plocha komunikací (zpevněné plochy v rámci veřejného prostranství) 5 066 m2 
Plocha veřejného prostranství (není součástí komunikací) 495 m2 
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3. REGULAČNÍ PODMÍNKY – FUNKČNÍ  

3.1. Pro plochy obytné se stanovují podmínky pro hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití. 

3.1.1. Hlavní využití: 
a) Pozemky, stavby a zařízení rodinných domů včetně oplocení jejich pozemků a jednotlivé garáže pro 

vozidla skupiny 1 (dle ČSN 73 6057) na jejich pozemcích.– viz bod 3.1.3. c. 

3.1.2. Přípustné využití, přičemž pozemky, stavby a zařízení uvedené níže neznemožní plnohodnotné hlavní 
využití dané plochy: 
a) Pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu zejména, aleje podél komunikací, 

rozptýlená zeleň, meze, remízy apod.; 
b) pozemky, stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury řešené v souladu s koncepcí územního 

plánu; 
c) pozemky, stavby a zařízení do 150 m² hrubé podlažní plochy  - viz bod. 3.1.3. b) pro veřejné vybavení, 

zejména kulturu a církve; 
d) oplocení pozemků, které neomezí průchodnost územím; 
e) pozemky, stavby a zařízení veřejných sportovišť a dětských hřišť sloužící potřebám území. 

3.1.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do území umístit 
za podmínky prokázání, že jejich řešení (včetně zajištění nároků statické dopravy) je v souladu s požadavky 
na ochranu hodnot území a jejich provoz nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území, neohrozí jeho 
hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž v obytných lokalitách. 
a) Ostatní pozemky, stavby a zařízení pro bydlení; 
b) pozemky, stavby a zařízení polyfunkčních objektů určených pro bydlení, občanské vybavení, 

administrativu a služby, kde minimálně 20 % hrubé podlažní plochy slouží pro trvalé bydlení a hrubá 
podlažní plocha (tj. součet půdorysných ploch všech podlaží dané stavby, včetně konstrukcí a 
komunikačních jader) občanského vybavení pro obchod je maximálně 600 m; 

c) řadové garáže pro vozidla skupiny 1 (dle ČSN 73 6057) na pozemcích bytových domů; 
d) pozemky, stavby a zařízení do 150 m² hrubé podlažní plochy (tj. součet půdorysných ploch všech 

podlaží dané stavby, včetně konstrukcí a komunikačních jader) pro občanské vybavení, zejména 
stravování, ubytování a služby, včetně skladů nezbytných pro jejich provozování, to vše v kapacitě 
úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho charakterem; 

e) pozemky, stavby a zařízení nad 150 m² hrubé podlažní plochy (tj. součet půdorysných ploch všech 
podlaží dané stavby, včetně konstrukcí a komunikačních jader) pro občanské vybavení, zejména 
administrativu, ubytování a služby, včetně skladů nezbytných pro jejich provozování, to vše v kapacitě 
úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho charakterem (splnění podmínek bude prokázáno 
územní studií), pozemky, stavby a zařízení pro nerušivou výrobu, nerušivé výrobní služby a sklady 
v měřítku úměrném potenciálu území a v souladu s jeho charakterem, splnění podmínek bude 
prokázáno územní studií s důrazem na dopravní obslužnost; 

f) liniové a související stavby technické a dopravní infrastruktury; 
g) odstavné a parkovací plochy pro vozidla skupiny 1 (dle ČSN 73 6057) určené pro přímou obsluhu 

staveb nebo území, provozní a manipulační plochy určené pro přímou obsluhu staveb; 
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3.2. Pro plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň se stanovují podmínky pro hlavní, přípustné 
a podmíněně přípustné využití 

3.2.1. Hlavní využití: 
a) Pozemky veřejných prostranství určené pro veřejnou zeleň zejména parky a zahrady. 

3.2.2. Přípustné využití, přičemž pozemky, stavby a zařízení uvedené níže neznemožní plnohodnotné hlavní 
využití dané plochy a bude plně v souladu s účelem veřejného prostranství: 
a) pozemky, stavby a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu; 
b) pozemky, stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury řešené v souladu s koncepcí územního 

plánu. 

3.2.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do území umístit 
za podmínky prokázání, že jejich řešení (včetně zajištění nároků statické dopravy) je v souladu s požadavky 
na ochranu hodnot území. 
a) Provozní a manipulační plochy v souvislosti s hlavním využitím, slučitelné s účelem veřejného 

prostranství; 
b) oplocení pozemků, které neomezí průchodnost územím a nenaruší harmonické měřítko krajiny a bude 

v souladu s jeho charakterem, slučitelné s účelem veřejného prostranství. 
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4. REGULAČNÍ PODMÍNKY – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

4.1. Forma zastavění 
Určuje typy zástavby a vymezuje hranice zastavění. 

4.1.1. Forma zastavění - regulativy: 
a) V severní části lokality je stanovena forma zastavění samostatně stojícími rodinnými domy; 
b) v jižní části lokality je navržena skupinová zástavba řadových rodinných domů; 
c) délka hlavního průčelí jedné skupiny domů v řadové zástavbě může být max. 50m; 
d) hlavní (uliční) průčelí domů (stavební čára – viz Obecně závazná vyhláška č. 8/00 „O závazných 

částech územního plánu obce Bratčice“, článek 6) bude umístěno 6m od hranice pozemku, která 
sousedí s veřejným prostorem s obslužnou komunikací, a kde je zároveň umístěn vstup a vjezd na 
pozemek rodinného domu; 

e) umístění „zahradního“ průčelí domů (stavební hranice) je stanoveno na max. 21m od hranice pozemku, 
která sousedí s veřejným prostorem s obslužnou komunikací, a kde je zároveň umístěn vstup a vjezd 
na pozemek rodinného domu; 

f) garáže budou umístěny průčelím (vjezdem) stejně jako hlavní stavby 6m od hranice pozemku, která 
sousedí s veřejným prostorem s obslužnou komunikací, a kde je zároveň umístěn vstup a vjezd na 
pozemek rodinného domu, maximálně budou na pozemku umístěny do 21m od výše zmíněné hranice. 

4.1.2. Forma zastavění - doporučení: 
Formy zástavby vytvářející intimní venkovní prostory (poloatria, atria). 

4.2. Výšková regulace 
Určuje výšku zastavění včetně specifikace tvaru střech. 

4.2.1. Výšková regulace – regulativ: 
Výšková regulace je stanovena takto:  
a) dům se sedlovou střechou (jedno nadzemní podlaží a podkroví ve sklonité střeše), do plného podlaží 

se započítává podkroví v případě, že více než ¾ podkroví (vztaženo na plochu pod ním ležícího 
podlaží) má výšku požadovanou pro obytné místnosti; 

b) sklon střechy 40° - 45°, +0,000 je umístěna max. 1m nad úrovní původního terénu, vztaženo 
k stavební čáře; 

c) hřeben střechy (hlavního objemu) bude rovnoběžný se stavební čárou, resp. osou páteřní komunikace; 
d) maximální výška hřebene střechy oproti +0,000 předmětného rodinného domu je 6,5 m. 

4.2.2. Výšková regulace - doporučení: 
a) ploty – průhledné, maximální výška 1,3m; 
b) pro šikmé střechy (sedlové nebo pultové) je vhodné používat červenou pálenou krytinu; 
c) vhodné barvy omítek rodinných domů jsou především bílá a světlé nebo zemité odstíny. 
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5. KONCEPCE DOPRAVY 

Přístup k pozemkům určeným k zástavbě je umožněn ze tří stran, a to v místě plánovaného napojení 
navrhované komunikace na silnici III/39513 na p.č. 466 v k.ú. Bratčice v severní části řešeného území, v místě 
napojení na místní obslužnou komunikaci na p.č. 467/2 v k.ú. Bratčice v severozápadní části řešeného území a na 
záhumenní cestu na p.č. 35/1 v k.ú. Bratčice v části jihozápadní. 

Dopravní řešení je výrazně ovlivněno stávajícím vedením sítí - plynu, vodovodu a splaškové kanalizace, které 
určují umístění hlavní komunikace. 

Komunikace uvnitř lokality je navržena jako obytná zóna, při vjezdu do území budou umístěny zpomalovací 
prahy. 

Podél severní strany páteřní komunikace budou situovány ostrůvky zeleně se prostřídané podélným 
parkovacím stáním. Komunikace ve východní části řešeného území bude dvoupruhová zakončená obratištěm. 
Propojení se záhumení cestou navazuje na plochu zeleně a je určeno pouze pro pěší. 

V pomyslném středu řešeného území je umístěno veřejné prostranství určené pouze pro pěší. 
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6. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

6.1. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

6.1.1. Zásobování vodou 
V lokalitě R3 v Bratčicích se předpokládá výstavba celkem 30-45 RD. Z toho cca 34 RD bude napojeno na 

stávající vodovodní řad v lokalitě R3. Na navrhované prodloužení trasy vodovodu se předpokládá napojení cca 11 
RD.  

Data pro výpočet: 
Počet obyvatel obce:     633 
Počet napojených RD:     11 
Počet napojených obyvatel:    39 
Potřeba vody:      100 l/os/den 
Občanská vybavenost:     20 l/os/den 
Výpočet průměrné denní potřeby vody: 
Qp, ob = 39 x 120 = 4620 l/d = 4.62 m3/d = 0,053 l/s 

6.1.2. Splašková kanalizace 
V lokalitě R3 v Bratčicích se předpokládá výstavba celkem 30-45 RD. Z toho cca 34 RD bude napojeno na 

stávající splaškovou kanalizaci v lokalitě R3. Na navrhovanou trasu splaškové kanalizace se předpokládá napojení 
cca 11 RD. Je zde ale  počítáno s rezervou pro případné napojení dalších cca 17 RD při jihozápadním okraji lokality 
(další fáze výstavby). 

Data pro výpočet: 
Počet obyvatel obce:     633 
Počet napojených RD:     28 
Počet napojených obyvatel:   98 
Potřeba vody:     100 l/os/den 
Občanská vybavenost:     20 l/os/den 
Výpočet průměrného denního množství OV: 
Qdmax, o = 98x120 = 11760l/d = 12 m3/d = 0,136 l/s 

6.1.3. Dešťová kanalizace 
Srážkové vody z navrhované lokality budou vyžadovat opatření na snížení odtokových množství, pokud 

možno až na hodnoty současného stavu, kdy se na řešeném místě nachází zemědělsky obdělávaná půda. 
Úpravy dešťové kanalizace se musí koordinovat s úpravami toků, návrhy poldrů či zdrží. Koeficient odtoku 

(0,2-0,25) musí být závazným regulačním prvkem pro celou zástavbu (t.j. včetně komunikací a všech veřejných 
ploch) - nutné jsou zdrže, poldry a vsakování, u rodinných domů budou dešťové vody likvidovány na vlastních 
pozemcích. 

Předpokládá se redukce odtoků dešťových vod na úroveň současného stavu, tzn. zatížení dešťové 
kanalizace v obci bude přibližně stejné jako je nyní. 

Odvod dešťových vod z lokality je zabezpečen dvěma stokami s následujícími kapacitami: 
Množství dešťových vod pro stoku D1: 
Průtok dešťových vod:    Q = S x ψ x q =113.1 l/s 

Množství dešťových vod pro stoku D2: 
Průtok dešťových vod:    Q = S x ψ x q =100.1 l/s 
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6.2. ENERGETIKA 

6.2.1. Zásobování elektrickou energií 
Podle zpracované bilance příkonu el.energie a transformačního výkonu je nutné pro výše uvedené lokality 

zajistit : 
min. předpokládaný transformační příkon  240 kVA 
max. předpokládaný transformační příkon  299 kVA 
Zásobování elektrickou energií je zabezpečeno napojením na stávající vedení NN v obci, síť je doplněna 

nově navrženou trafostanicí.  
Umístění distribučního vedení NN je situováno do uličního profilu, včetně přípojek pro jednotlivé rodinné 

domy. 

6.2.2. Zásobování plynem 
Dvě třetiny kapacity navržených rodinných domů bude napojeno ze stávajícího plynovodu, který je položen 

v profilu budoucí páteřní komunikace. Zbývající potřebu pokryje nově navržený plynovod. 
Roční potřeba plynu: 

RD x 3000 m3/rok    33 000 m3/rok 
Hodinová spotřeba plynu: 

11 RD x 1,9 m3/hod  20,9 m3/hod 

6.3. VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 
V rámci výstavby inženýrských sítí v dané lokalitě se předpokládá položení veřejných komunikačních a 

datových sítí. Technická řešení včetně kapacit budou upřesněna v dalších fázích projektových prací. Vedení včetně 
přípojek budou umístěna v uličním profilu dle platných ČSN. 

 


