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1.1 Identifikační údaje 

 
Název akce: Územní studie "Vojkovice, Nad Družstevní - 1. etapa" 
 
Objednatel:  Obec Vojkovice 
 Hrušovanská 214, Vojkovice 
 zastoupená Karlem Kleinem – starostou obce 
 
Zhotovitel: Ing. arch. Jiří Fixel 
 IČ - 42580480 
 Autorizace ČKA – 00 310 
 Atelier ERA - sdružení architektů Fixel a Pech 
 Jírovcova 550/4, 623 00 Brno 
 adresa atelieru a pro korespondenci 
 Hudcova 78, 612 00 Brno 
 tel. 541513597 
 era@volny.cz 
 
Pořizovatel: Odbor územního plánování a stavební úřad 
 MěÚ Židlochovice 
 Nádražní 750, 667 01 Židlochovice 
 
 
Číslo objednávky:  16/2015 
 
Datum: červen 2 016 

  

mailto:era@volny.cz
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1.2 Důvody pro pořízení územní studie 

 
Obec Vojkovice má platný územní plán sídelního útvaru (dále jen ÚPN SÚ), který byl 
vypracován v letech 1996- 1998 a schválen 7. 5. 1998. Byl změněn třemi změnami, z nichž 
poslední – změna č. III byla vydána dne 12. 5. 2015 a účinná je od 28. 5. 2015. 
Pořizovatelem byl Okresní úřad Brno- venkov a Městský úřad Židlochovice – odbor 
územního plánování a stavební úřad. Vydávajícím orgánem bylo zastupitelstvo obce 
Vojkovice. 
 
Změnou Z3.1 byla vymezena zastavitelná plocha bydlení včetně ploch pro dopravu 
nazvaná "Nad Družstevní". Plochy bydlení zde ukončují výstavbu v části obce za ulicí 
Družstevní a využívají volný "klín" mezi stávající zástavbou. Je navržen nový způsob 
využití území pro plochy bydlení (bydlení v rodinných domech BR – návrh) a plocha 
dopravního koridoru (DK – návrh). 
 
Území rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním samostatných 
územních studií pro každou etapu výstavby, dohodou o parcelaci pro každou etapu 
výstavby, vybudováním dopravních koridorů, realizace obslužných komunikací a napojení 
na technickou infrastrukturu v ulici Družstevní. 
 
Pro výstavbu v této lokalitě je stanovena etapizace. Jako první bude realizována výstavba 
kolem severního veřejného dopravního koridoru - 1. etapa výstavby. Podmínkou výstavby 
je vybudování severního dopravního koridoru, realizace obslužné komunikace a napojení 
na technickou infrastrukturu v ulici Družstevní. 
Následně bude realizována výstavba kolem jižního veřejného dopravního koridoru - 2. 
etapa výstavby. Podmínkou výstavby je napojení jižního dopravního koridoru na severní 
a to středem území v ploše vymezené pro toto propojení. Další podmínkou je vybudování 
jižního dopravního koridoru, realizace obslužných komunikací a napojení na technickou 
infrastrukturu v ulici Družstevní. 
 
Lhůta pro pořízení, schválení územní studie a vložení dat o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti je stanovena do 28. 5. 2019. 
 

1.3 Cíle a účel územní studie 

 
Cílem územní studie bylo prověření rozsahu a způsobu využití části zastavitelné plochy 
Z3.1 určené pro bydlení v rodinných domech a to 1. etapy výstavby. 
 
Protože se jedná o územní studii vyplývající z ÚPD, jejíž zpracování je podmínkou změn 
v území, bude tato studie sloužit dle § 25 stavebního zákona jako podklad pro rozhodování 
v území a je tudíž plně v souladu s platnou ÚPD obce. 
 
Územní studie vymezila pozemky pro umístění rodinných domů a pozemky veřejného 
dopravního prostoru (ulice) určených pro obsluhu rodinných domů. Ve studii byly 
stanoveny podmínky určující charakter zástavby (zásady plošné a prostorové regulace 
zástavby) a základní prvky dopravní a technické infrastruktury nezbytné pro zajištění 
dopravní a technické obsluhy vymezených stavebních pozemků. 
 
Územní studií byly stanoveny tyto prvky plošné a prostorové regulace: 

 stavební čára, 

 stavební hranice, 

 míra zastavitelnosti pozemků, 

 výška zástavby, 

 úseky vjezdů na pozemky. 
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Územní studie navrhla řešení dopravní a technické infrastruktury jako podmínky pro 
budoucí zastavění vymezených stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů. 
Zároveň územní studie navrhla úpravu vlastnických vztahů jako podklad pro dohodu o 
parcelaci. 
 

1.4 Vymezení řešeného území 

 
Řešené území se nachází na severozápadním okraji zastavěného území obce Vojkovice, 
a to v přímé vazbě na stávající zastavěné území kolem ulice Družstevní. 
 
Hranice řešené území je tvořena: 

 z jižní strany hranicí pozemků rodinných domů dopravně napojených na ulici 
Družstevní a pozemků zahrad; 

 z východní strany hranicí pozemků rodinných domů při ulici Družstevní; 

 ze severní strany hranicí pozemků zahrad volně navazujících na volnou krajinu; 

 ze západní strany hranicí pozemků zahrad, které pokračují až k tělesu železniční tratě. 
 
Řešené území má rozlohu 13 892 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řešené území 

  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjevaXkur3KAhVBVxQKHT9eB-QQjRwIBw&url=http://thermo-plus.cz/typove-projekty/prizemni-bungalovy/krystof&psig=AFQjCNHfABGNTtcIJmWMS_61AVLmYyEc4Q&ust=1453553372139862
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Řešené území se dotýká těchto parcel v k. ú. Vojkovice: 
 

 Parcely ve vlastnictví obce Vojkovice vedené v katastru nemovitostí jako ostatní 
komunikace: 
602/63 a 764. 
 

 Parcely v soukromém vlastnictví vedené v katastru nemovitostí jako zemědělská půda: 
602/4, 620/5, 602/7, 602/8, 602/12, 602/13, 602/15, 602/16, 602/17, 602/18, 602/19, 
602/39, 602/45 a 602/51. 
 

 Parcely v soukromém vlastnictví vedené v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha: 
602/66 (rodinný dům) a 602/67 (garáž). 

 

1.5 Podklady pro zpracování územní studie 

 
A ÚPN SÚ Vojkovice 
 
Výchozím podkladem pro řešení územní studie je Územní plán sídelního útvaru Vojkovice 
(dále jen ÚPN SÚ), který byl vypracován v letech 1996- 1998 a schválen 7. 5. 1998. Byl 
změněn třemi změnami, z nichž poslední – změna č. III byla vydána dne 12. 5. 2015 a 
účinná je od 28. 5. 2015. 
 
Změnou Z3.1 byla vymezena zastavitelná plocha bydlení včetně ploch pro dopravu 
nazvaná "Nad Družstevní". Plochy bydlení zde ukončují výstavbu v části obce za ulicí 
Družstevní a využívají volný "klín" mezi stávající zástavbou. Je navržen nový způsob 
využití území pro plochy bydlení (bydlení v rodinných domech BR – návrh) a plochu 
dopravního koridoru (DK – návrh). 
 
Území rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním samostatných 
územních studií pro každou etapu výstavby, dohodou o parcelaci pro každou etapu 
výstavby, vybudováním dopravních koridorů, realizace obslužných komunikací a napojení 
na technickou infrastrukturu v ulici Družstevní. 
 
Pro výstavbu v této lokalitě je stanovena etapizace. Jako první bude realizována výstavba 
kolem severního veřejného dopravního koridoru - 1. etapa výstavby. Podmínkou výstavby 
je vybudování severního dopravního koridoru, realizace obslužné komunikace a napojení 
na technickou infrastrukturu v ulici Družstevní. 
 
Výklad územního plánu je prováděn v souladu s Vyhláškou č.1/1998, o závazných 
částech územního plánu sídelního útvaru Vojkovice, která vymezuje závazné části 
územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPN SÚ) Vojkovice schváleného obecním 
zastupitelstvem dne 7. 5. 1998. Tato vyhláška byla upravena Změnou č. I ÚPN SÚ 
Vojkovice, Změnou č. II – část bez přeložky silnice II/416 ÚPN SÚ Vojkovice, Změnou č. 
II – část A -  přeložka silnice II/416 ÚPN SÚ Vojkovice a Změnou č. III – ÚPN SÚ Vojkovice. 
 
Pro řešené území územní studie jsou podstatné tyto body Vyhlášky č.1/1998. 
 

Článek 4 
Regulativy funkčního využití území 

 
A - REGULATIVY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ PRO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 
V ÚPN SÚ je určeno 

 funkční využití území (určeno barvou) – charakterizuje účel využití plochy; 

 funkční typ (určeno kódem) – omezuje přípustnost funkčního využití staveb na ploše; 
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 limit využití území (určeno číselnou hodnotou) – stanovuje maximální přípustný 
počet plných nadzemních podlaží). 

Regulační podmínky jsou vztaženy k funkčním plochám a ne k jednotlivým parcelám. Pro 
účely územního plánu jsou funkční plochy vymezeny jako území se stejnou 
charakteristikou funkčního využití a intenzitou možného stavebního využití. 
 
4.1 PLOCHY BYDLENÍ - BR - plochy bydlení v rodinných domech 
Plochy zastavěné rodinnými domy slouží převážně pro bydlení. 
Přípustné jsou: 
• rodinné domy s minimálním hospodářským zázemím a se zahradou, 
• parkoviště a garáže rodinných domků. 
Výjimečně mohou být přípustné: 
• obchody a stravovací provozovny sloužící pro zásobování území, 
• nerušící řemeslnické provozovny, 
• stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdravotní, školské a sportovní účely sloužící 

zároveň potřebám přilehlého území, 
• jednotlivá zařízení administrativy, pokud jsou umístěna v objektech, které slouží 

převážně k bydlení 
 
4.10 PLOCHY DOPRAVNÍCH KORIDORŮ – DK 
Tyto plochy zahrnují tělesa komunikací a účelových cest, doprovodnou zeleň kolem 
komunikací (pokud není charakterizována jako zvlášť významná), chodníky a přístupové 
cesty k objektům a areálům, cyklistické a pěší stezky. Plochy dopravních koridorů musí 
být veřejně přístupné a měly by být ve vlastnictví obce. Technicky slouží k vedení dopravy 
a uložení sítí technické infrastruktury. 
 

Článek 5 
Zásady prostorové regulace pro zastavěné území 

 
V lokalitě změny Z3.1, vymezené jako plocha bydlení v rodinných domech, se stanovuje 
výška zástavby na 1 plné nadzemní podlaží, s možností využití podkroví pro potřeby 
bydlení. 
 
5.6 VÝŠKA ZÁSTAVBY 
Určuje nepřekročitelnou nejvyšší výšku zástavby v plných nadzemních podlažích. Do 
plného podlaží se započítává podkroví v případě, když více jak 3/4 půdorysné plochy 
podkroví vzhledem k ploše pod ním ležících podlaží má výšku požadovanou pro obytné 
místnosti. Do plného podlaží se započítává podzemní podlaží v případě, když vystupuje 
více než 1,4 m nad úroveň průměrné výšky okolního terénu. 
 

Článek 6 
Zásady rozvoje jednotlivých funkčních složek 

 
6.1 Rozvojové lokality bydlení 
 
Změnou č. III se vymezují zastavitelné plochy lokality "Nad Družstevní" 
Plochy ukončují výstavbu v části za ulicí Družstevní a využívají volný "klín" mezi stávající 
zástavbou. 
Označení změny: Z3.1 - lokalita „Nad Družstevní“ 
Nový způsob využití území:  plochy bydlení (bydlení v rodinných domech) BR – návrh, 
 plocha dopravního koridoru DK – návrh, 
Podmínka změny v území: rozhodování o změnách v území je podmíněno: 

• zpracováním samostatných územních studií pro každou 
etapu výstavby; 

• dohodou o parcelaci pro každou etapu výstavby; 
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• vybudováním dopravního koridoru, realizace obslužné 
komunikace a napojení na technickou infrastrukturu v 
ulici Družstevní. 

Etapizace: Pro výstavbu v této lokalitě je stanovena etapizace. 
Jako první bude realizována výstavba kolem severního 
veřejného dopravního koridoru - 1. etapa výstavby. 
Podmínkou výstavby je vybudování severního dopravního 
koridoru, realizace obslužné komunikace a napojení na 
technickou infrastrukturu v ulici Družstevní. Následně bude 
realizována výstavba kolem jižního veřejného dopravního 
koridoru - 2. etapa výstavby. Podmínkou výstavby je 
napojení jižního dopravního koridoru na severní a to 
středem území v ploše vymezené pro toto propojení. Další 
podmínkou je vybudování jižního dopravního koridoru, 
realizace obslužných komunikací a napojení na technickou 
infrastrukturu v ulici Družstevní. 

 
Podmínky a lhůta pro pořízení územní studie pro lokalitu „Nad Družstevní“: 
Stanovuje se lhůta 4 roky od doby nabytí účinnosti změny č. III pro vložení dat o územní 
studii do evidence územně plánovací činnosti. ÚS navrhne umístění stavební čáry, 
stavební hranice, prověří podmínky pro umístění technické infrastruktury. 
 

 
Výřez z výkresu č. 2 ÚPNSÚ Vojkovice – Funkční využití území (Právní stav 2015) 
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B ÚAP ORP Židlochovice - aktualizace 2014 
 
Pro zpracování územní studie bylo využito informací z ÚAP ORP Židlochovice – 
aktualizace 2014 a to především o poloze inženýrský sítí a jejich ochranných pásmech. 
 
Územní studie byla zpracována nad digitálním mapovým podkladem poskytnutým 
pořizovatelem k datu 12/2015. 
 
Informace o vlastnických vztazích byly čerpány z mapového serveru ČUZAK 
(http://nahlizenidokn.cuzk.cz). 
 
Pro zpracování územní studie byly na základě výše zmíněných vstupních podkladů 
stanoveny tyto požadavky: 
 

 V řešeném území navrhnout pozemky pro výstavbu rodinných domů a pozemky ulic 
místního významu, jako veřejný prostor, určený pro dopravní a technickou obsluhu 
navržených stavebních pozemků. 

 V maximální možné míře respektovat stávající vlastnické vztahy. 

 Navrhovaným řešením zajistit napojení lokality na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu obce dle koncepce územního plánu. 

 Při regulaci zastavění pozemků respektovat OP vzdušného vedení VN 22kV. 

 Při severním okraji řešeného územím z hlediska krajinného rázu navrhnout část 
pozemků RD jako území s omezením umísťování staveb (zahrady rodinných domů). 

 Podmínky stanovené v územním plánu k zastavitelné ploše je nutno zapracovat do 
územní studie. Jde především o vytvoření podmínek pro zajištění dopravního 
propojení do ploch jižně od řešeného území, které budou realizovány jako 2. etapa 
výstavby v této části obce. 

  

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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2.1 Urbanistická koncepce 

 

Charakter stávající struktury zastavění 
 
Stávající urbanistická struktura severní části obce je tvořena nízkopodlažní zástavbou 
rodinných domů organizovanou podél ulice Družstevní. 
 

Zástavba při severním příjezdu do ulice Družstevní je tvořena volně stojícími 
jednopodlažními domy s podkrovím vestavěným do konstrukce sedlové střechy. 
 

 
Severní příjezd do ulice Družstevní – pohled od východu 
 
 

 
Severní příjezd do ulice Družstevní – pohled od západu  
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Původní zástavba kolem ulice Družstevní (asi z přelomu 70. a 80. let minulého století) je 
tvořena řadovými dvoupodlažními domy s plochou střechou. 
 

 
Zástavba kolem ulice Družstevní – pohled ze severu 
 
 

 
Zástavba kolem ulice Družstevní – pohled od jihu 
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Výstavba realizovaná v posledním desetiletí navazující na původní zástavbu kolem ulice 
Družstevní je tvořena volně stojícími jednopodlažními domy nebo dvojdomy s podkrovím 
vestavěným do konstrukce šikmé střechy. 
 

 
Vjezd do řešeného území od ulice Družstevní 

 

 
Nová zástavba realizovaná v území jižně od řešeného území 
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Principy navrhovaného řešení 
 
Terén řešeného území je rovinný s mírným klesáním od západu k východu. 
 
Návrh koncepce vymezeného území vychází z řešení územního plánu, které bylo 
upraveno změnou územního plánu č. 3.1. Touto změnou byly upraveny návrhové plochy 
pro výstavbu rodinných domů tak, aby navrhované řešení v maximální možné míře 
respektovalo současné vlastnické vztahy v území. 
 
Územní studie vychází z územního plánu a při vymezování pozemků pro výstavbu RD a 
nezbytných veřejných prostranství (ulic) respektuje současné vlastnické vztahy. Pouze 
v nezbytné míře je navrženo oddělení části soukromých pozemků pro vymezení ulice 
nezbytné pro obsluhu budoucích stavebních pozemků. 
 
Doprava 
 
Základní provozní a organizační osu řešeného území tvoří nová ulice, která je napojena 
na ulici Družstevní. Nová ulice je navržena jako slepá s obratištěm. Délka navržené 
komunikace je 120 m. Protože komunikace bude v 1. etapě využívána jako slepá, je po 
80 m navrženo obratiště, které využívá veřejné prostranství rezervované pro budoucí 
napojení 2. etapy výstavby. Parametry obratiště bude vyhovovat otáčení vozidel svozu 
komunálního odpadu a zásahových vozidel HZS při požárním zásah. Obratiště však bude 
primárně sloužit k otáčení osobních vozidel dopravní obsluhy pozemků rodinných domů. 
 
Navržené parametry obslužné komunikace (návrhová rychlost 30 km/hod) a realizace 
zpomalovacího prahu při vjezdu do území, vytvářejí dostatečné podmínky pro zklidnění 
dopravy. 
 
Jižně od řešeného území jsou dle územního plánu vymezeny plochy bydlení, které jsou 
2. etapou výstavby v této části obce. Napojení těchto ploch na ulici Družstevní je šířkově 
omezeno a umožňuje pouze jednosměrné napojení. Z těchto důvodů je navrženo 
propojení řešeného území s plochami 2. etapy výstavby a to vymezením veřejného 
prostranství umožňující budoucí obousměrné dopravní propojení 1. a 2. etapy výstavby. 
 
Zastavění 
 
Celkem je navrženo 13 pozemků pro výstavbu rodinných domů, které jsou řazeny podél 
nové ulice. Zastavění je organizováno do dvou uličních řad, které podle místních 
podmínek a velikosti stavebních pozemků, mají shodnou charakteristiku způsobu 
zastavění a výšky zástavby. Vzhledem k charakteru již realizované nové zástavby RD jsou 
požadovány pouze jednopodlažní objekty volně stojících domů nebo dvojdomů se šikmou 
střechou s možností využití podkroví. 
 
Všem vlastníků pozemků v řešeném území je umožněna výstavba rodinného domu na 
vlastním pozemku. Výjimku tvoří pouze pozemek p.č. 602/19, který je celý zasažen 
limitem OP VN. Tento pozemek je možno využít pouze pro rozšíření zahrady vedlejšího 
stavebního pozemku p.č. 602/18. Toto rozšíření není nezbytné a bude záležet na dohodě 
vlastníků pozemků. Je nutno podotknout, že zařazení pozemku p.č. 602/19 do 
zastavitelných ploch není podmínkou pro realizaci celého záměru. Pozemek je možno ze 
zastavitelných ploch vyjmout a dále jej využívat jako zahradu. 
 
V této souvislosti je nutno zmínit i výstavbu na pozemku 602/18, která vznikla bez 
stavebního povolení na jižní části pozemku 602/18 mimo řešené území touto studií. 
Legalizace této stavby je v kompetenci stavebního úřadu. Při legalizaci této stavby je 
nutno přihlédnout i k participaci vlastníka nemovitosti na zainvestování výstavby. Může 
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nastat situace, že severní část pozemku vzhledem k ochrannému pásmu VN bude využita 
pouze jako zahrada již existujícího nepovoleného domu a nebude využita pro výstavbu 
dalšího RD. Toto řešení může ovlivnit celkovou ekonomii zainvestování území a 
vlastnického vyrovnání. 
 
Zástavba je regulována pomocí stavebních čar a stavebních hranic, které jasně definují 
plochu pro budoucí umístění objektů. Cílem regulace je vytvořit jednotně organizovaný 
uliční prostor kolem nové ulice a respektovat limity řešeného území, které jsou 
představovány OP VN 22kV. 
Zástavba RD je situována kolem navržené ulice, opačným směrem jsou orientovány 
zahrady těchto domů. 
 
Stavební čára je navržena ve vzdálenosti 6 m od hranice stavebního pozemku přilehlé k 
uličnímu profilu. Definuje požadovaný odstup staveb od oplocení v uličním profilu s 
úsekem vjezdu na pozemek. Volný prostor vymezený stavební čarou a hranicí pozemku 
při uličním profilu, je možno využít jako předzahrádku se vzrostlou zelení, kterou při šíři 
ulice 8 m není možno umístit na veřejném prostoru, a plochu pro vjezd na pozemek a 
odstavování vozidel majitele. Výsledné využití bude závislé na konkrétním 
architektonickém řešení jednotlivých RD. 
 
Stavební hranice představuje hranu plochy, ve které je možné v rámci vymezeného 
pozemku pro výstavbu rodinných domů umístit hlavní stavbu a garáž. Objem hlavní stavby 
a garáže nesmí tuto hranici překročit, ale může od této čáry ustoupit směrem dovnitř 
plochy. Volný prostor vymezený stavební hranicí a hranicí pozemku při uličním profilu 
s úsekem vjezdu na pozemek, je možno využít jako předzahrádku se vzrostlou zelení a 
plochu pro vjezd na pozemek a odstavování vozidel majitele.  Stavební hranice jsou 
použity uvnitř pozemků a v západní části řešeného území, kde je zastavění limitováno OP 
VN. V tomto případě jsou navrženy stavební hranice respektující stávající OP. Zároveň je 
vymezena upravená stavební hranice v případě, že dojde k snížení OP při zavěšení 
izolovaných kabelů. 
 
V severní části navržených pozemků RD nad nově vymezenou ulicí, s přímým kontaktem 
s nezastavěným územím, je vymezen pás 15 m s omezení zastavění z hlediska územní 
ochrany krajinného rázu. Toto území nebude využíváno k zastavění, ale pouze jako 
zahrady rodinných domů. Tím je možno vytvořit přechodový prvek mezi volnou krajinou a 
zastavěním. 
 
Navržené využití pozemků řešené lokality a prostorové regulativy vytvářejí podmínky pro 
začlenění zástavby do urbanistické struktury obce a pro zajištění přechodu do volné 
krajiny severním směrem. 
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2.2 Podmínky využití pozemků a prostorové regulace jejich stavebního využití 

 
Územní studie navrhuje: 
A pozemky rodinných domů; 
B pozemky komunikací a prostranství místního významu, které vytvářejí veřejné 

prostranství ulice (v územním plánu obce jsou tyto pozemky součástí ploch 
dopravních koridorů). 

 
A - pozemky rodinných domů 
 
Pozemky rodinný domů jsou v grafické části dokumentace (výkresu 02 - Hlavní výkres) 
označeny funkčním kódem - Br. 
 
Podmínky využití pozemků 
 
Pozemky jsou určeny pro bydlení v rodinných domech. Je požadováno částečné využití 
pozemků pro zeleň dotvářející obytné prostředí rodinného domu a to zahradu s funkcí 
okrasnou, rekreační nebo užitkovou. Připouští se využití pozemku pro stavby zajišťující 
dopravní a technickou obsluhu navržených objektů. 
 
Každý stavební pozemek pro rodinné domy bude napojen na veřejně přístupnou pozemní 
komunikaci. Parkování osobních automobilů rezidentů na těchto pozemcích bude 
zajištěno na pozemku, na němž je umístěna příslušná stavba. Kapacita bude odpovídat 
příslušné české technické normě. Pro každý stavební pozemek bude zajištěno odvedení 
splaškové kanalizace do veřejné kanalizační sítě. Dešťové vody ze střech a zpevněných 
ploch budou řešeny zdržením a následným vsakováním na pozemku rodinného domu. 
 
Stavební využití pozemků 
 
Přípustné využití: 

 stavby pro bydlení v rodinných domech; 

 doplňkové stavby pro bydlení (garáže, zahradní altány, terasy, bazény, opěrné zdi, 
oplocení apod.), včetně nezbytných zpevněných manipulačních ploch; 

 stavby zajišťující dopravní a technické napojení pozemku a na něm realizovaných 
staveb rodinných domů. 

Nepřípustné využití: 

 stavby, které nesouvisí se stanoveným přípustným stavebním využitím pozemků. 
 
Podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb: 
 
V grafické části dokumentace (výkresu 02 - Hlavní výkres) jsou podmínky pro umístění a 
prostorové řešení staveb určeny řetězcem znaků, které navrhují funkční využití pozemku, 
způsob zástavby a výšku zástavby. 
Dále jsou graficky navrženy tyto prvky prostorové regulace stavebního využití pozemků: 
stavební čáry, stavební hranice, úseky vjezdů na pozemky rodinných domů a zvláštní 
podmínky využití pozemků. 
 

 Funkční využití pozemku 
V řešeném území je pro všechny navrhované pozemky rodinných domů použit 
jednotný funkční kód Br. 
 

 Způsob zástavby pozemku 
Způsob zástavby pro pozemky rodinných domů umožňuje výstavbu volně stojících 
domů nebo dvojdomů podle individuálních požadavků stavebníků a podle konkrétních 
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podmínek v závislosti na šířce stavebního pozemku. Nepřípustné jsou řadové rodinné 
domy. 
 

 Výška zástavby 
V územní studii je výška zástavby navržena pro každý stavební pozemek rodinného 
domu. Je požadováno 1 nadzemní podlaží a připouští se využití podkroví pro obytné 
účely. 
 
Podkroví 
Přístupný vnitřní obytný prostor stavby nad posledním nadzemním podlažím 
vymezený konstrukcí krovu, určený k účelovému využití. Úroveň konstrukční výšky 1. 
NP a úroveň hřebene střechy je dána hodnotami uvedenými v následujícím obrázku. 

 
 

 Stavební čára 
Čára definuje umístění hlavní stavby vzhledem k ploše veřejného dopravního prostoru 
vymezeného pozemky komunikací a prostranství místního významu. Hlavní objem 
stavby musí tuto hranici respektovat. Jedná se o polohu hrany stavby ve výši rostlého 
nebo upraveného terénu. Před stavební čáru smějí vystupovat balkony, arkýře, 
markýzy, římsy nebo jiné doplňkové konstrukce, které jsou součástí stavebního 
objemu. 
Plocha před stavební čarou směrem k veřejnému prostranství s úsekem vjezdů je 
určena pro vjezd do garáže, zpevněné plochy pro odstavování vozidel, vstupy do 
objektu a upravené plochy soukromé zeleně předzahrádky. 
 

 Stavební hranice 
Čára definuje hranici, ve které je možné v rámci vymezeného pozemku pro výstavbu 
rodinných domů umístit hlavní stavbu a garáž. Objem hlavní stavby a garáže nesmí 
tuto hranici překročit, ale může od této čáry ustoupit směrem dovnitř plochy. 
Plocha před stavební hranicí směrem k veřejnému prostranství s úsekem vjezdů je 
určena pro vjezd do garáže, zpevněné plochy pro odstavování vozidel, vstupy do 
objektu a upravené plochy soukromé zeleně předzahrádky. 
 

 Úsek vjezdů na pozemky rodinných domů 
Určuje úsek, ve kterém je požadována dopravní obsluha vymezených stavebních 
pozemků z veřejného dopravního prostoru (pozemků komunikací a prostranství 
místního významu). 
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 Zvláštní podmínky využití pozemků 
V severní části navržených pozemků rodinných domů nad nově vzniklou ulicí, s 
přímým kontaktem s nezastavěným územím, je navržena část pozemků, kde je 
uplatňováno omezení z hlediska územní ochrany krajinného rázu. Je požadováno 
využití části pozemku bydlení pouze pro zahrady rodinných domů a je omezeno 
umísťování staveb. Je požadováno osázení těchto ploch vzrostlou zelení, aby byl 
vytvořen přechodový článek mezi navrhovaným zastavěním a volnou krajinou. 
Územní studie, vzhledem k velikosti stavebních pozemků, navrhuje šířku tohoto 
zeleného pásu 15 m. 
 

Dále územní studie navrhuje tyto prvky prostorové regulace, které jsou formulovány pouze 
verbálně: 

 

 Zastřešení objektů 
Je požadováno zastřešení rodinného domu sklonitou střešní konstrukcí (sedlovou) 
s možností využití podkroví. 
 

 Oplocení pozemků 
Oplocení pozemků orientované do uličního profilu je požadováno maximálně do výšky 
1,5 m. 

 

 Zastavitelnost stavebních pozemků 
Zastavitelnost pozemků rodinných domů je navržena pro všechny vymezené pozemky 
maximální hodnotou 40%. 
 
Zastavitelnost pozemku 
Vyjadřuje poměr zastavěné plochy pozemku k výměře pozemku. 
 
Zastavěná plocha pozemku (dle § 2 odst. 7 stavebního zákona) 
Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. 
Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty 
vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do 
vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez 
některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami 
vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb 
nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena 
pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. 
 

Při návrhu zastavění lokality bylo zohledněno vymezování pozemků a následné 
umisťování staveb na nich dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. platné v době schválení územní 
studie a to především: 
 
Požadavky na umisťování staveb 
§ 23 
 
Obecné požadavky na umisťování staveb 
 
(1) Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na 
sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku 
umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární 
techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými 
parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného 
užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. 
Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní 
obslužnost, parkování a přístup požární techniky. 
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(2) Stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. 
Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední 
blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. 
(3) Nástavba staveb [§ 2 odst. 5 písm. a) stavebního zákona] je nepřípustná tam, kde by 
mohlo navrhovanými úpravami dojít k narušení dochovaných historických, urbanistických 
a architektonických hodnot daného místa nebo k narušení architektonické jednoty celku, 
například souvislé zástavby v ulici. 
 
(4) Změnou stavby [§ 2 odst. 5 stavebního zákona] nesmí být narušeny urbanistické a 
architektonické hodnoty stávající zástavby. 
 
(5) Mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb 
na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace. 
 
§ 25 
Vzájemné odstupy staveb 
(1) Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, 
životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, 
státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence 
závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality 
prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami 
pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu. 
 
(2) Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 
m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť 
stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až 
na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; v takovém 
případě se odstavec 4 nepoužije. 
 
(3) Vytvářejí-li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi 
nimi nesmí být menší než 10 m. 
 
(4) Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných 
místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, 
s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 2. Uvedené 
odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umisťované v prolukách. 
Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových. 
 
(5) Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení 
umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší 
než 2 m. 
 
(6) S ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný 
dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém 
případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, 
větrací otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby 
na sousední pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek. 
 
(7) Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3m 
od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov 
umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění 
stanoví vydaná územně plánovací dokumentace. 
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(8) Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy 
obvodových stěn, balkonů, lodžií, teras, dále od hranic pozemků a okraje vozovky 
pozemní komunikace. 
 

B - pozemky komunikací a prostranství místního významu 
(vytvářející veřejné prostranství -ulice) 

 
Pozemky komunikací a prostranství místního významu jsou v grafické části dokumentace 
(výkresu 02 - Hlavní výkres) označeny funkčním kódem – A. 
 
Pozemky komunikací a prostranství místního významu plní prvořadě funkci dopravní 
obsluhy vymezených pozemků rodinných domů a dále zajišťují územní podmínky pro 
uložení veřejné technické infrastruktury nezbytné pro napojení těchto pozemků. 
 
Podmínky využití pozemků 
 
Pozemky jsou určeny pro veřejná prostranství zajišťující dopravní a technickou obsluhu 
přilehlých stavebních pozemků. Dále se připouští využití pozemků pro stavby dotvářející 
veřejná prostranství (chodníky, mobiliář, doprovodná zeleň). Odvedení dešťových vody z 
pozemků bude řešeno dešťovými zdržemi se vsakem, u jednotlivých vpustí. 
 
Stavební využití pozemků 
 
Přípustné využití: 

 stavby dopravní infrastruktury (obslužné komunikace, parkovací stání a chodníky); 

 stavby technické infrastruktury; 

 stavby a zařízení uličního mobiliáře. 
Nepřípustné využití: 

 stavby, které nesouvisí se stanoveným přípustným stavebním využitím pozemků. 
 
Podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb: 
 
Pro navrženou novou ulici a její napojení na komunikací v ulici Družstevní je požadováno 
umístění zklidněné obslužné komunikace MO 5,5 / 30 km/h. Při vjezdu do řešeného území 
(z východní strany) je požadováno umístění zpomalovacího prahu. Alternativně je možno 
uvažovat s řešením formou obytné zóny. 
 
Pro zajištění dopravního propojení do ploch jižně od řešeného území je požadováno 
vytvořit podmínky pro umístění minimálně místní jednopruhové komunikace s výhybnou 
MO1 3,5/30. 
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2.3 Možnosti zastavění řešeného území 

 
Způsob možného zastavění řešeného území vychází z následujících omezení: 

 šířka uličního profilu je 8 m; 

 stavební čára zástavby je situována ve vzdálenosti 6m od hranice stavebního pozemku 
přilehlé k uličnímu profilu; 

 respektování stávající parcelace a vlastnických vztahů; 

 je povolena výstavba volně stojících domů nebo dvojdomů; 

 je nutno respektovat OP VN 22kV a podmínky výstavby v tomto pásmu; 

 v severní části vymezených pozemků rodinných domů nad nově vymezenou ulicí, s 
přímým kontaktem s nezastavěným územím, je nutno respektovat omezení z hlediska 
územní ochrany krajinného rázu a nevyužívat tyto plochy k zastavění, ale pouze jako 
zahrady rodinných domů; 

 je nutno vytvořit územní podmínky pro dopravní napojení budoucí zástavby v území jižně 
od řešeného území, které bude realizováno v  2. etapě rozvoje této oblasti obce. 
 

Na základě výše stanovených omezení je pro řešené území možno simulovat několik možností 
zastavění. Navržené varianty jsou odlišné podle umístění volně stojících domů nebo dvojdomů 
a podle šíře OP VN. 
 
Pro schématické vyjádření variant zastavění je objekt RD představován zastavěnou plochou 
10 x 10 m, která je pouze orientační a je možné její velikost upravovat. Při takto stanovené 
velikosti RD byly ve variantách sledovány normou požadované minimální odstupy objektů. 
 
Orientační zákres objektů na jednotlivých pozemcích řešených územní studií není prověřením 
z hlediska postupu stavební ho úřadu postupu v souladu s § 77 především odst. 3 a 4 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Jednotlivé záměry musí být posouzeny v souladu s platnou 
legislativou z hlediska hluku a vibrací v době jejich umisťování a povolování věcně příslušnými 
orgány. 
 
Celkem byly nastíněné 4 varianty řešení zastavění: 
 
Varianta A 
umístění 13 převážně volně stojících RD a respektování stávajícího OP VN v šíři 23 m 
 
Varianta B 
umístění 13 převážně volně stojících RD a úprava OP VN na šíři 7 m po provedení izolace 
vodičů 
 
Varianta C 
umístění 13 – 14 RD formou dvojdomků a respektování stávajícího OP VN v šíři 23 m 
 
Varianta D 
umístění 13 – 14 RD formou dvojdomků a úprava OP VN na šíři 7 m po provedení izolace 
vodičů 
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Varianta A 
 

 umístění volně stojících RD na všech pozemcích, které to umožňují; 

 respektování stávajícího OP VN v šíři 23 m – zastavění je umístěno vně OP; 

 vytvoření územních podmínek pro dopravní napojení budoucí zástavby v území jižně od 
řešeného území. 

 
 

 
 
Zastavění východní části území, od vjezdu do lokality po vymezené propojení směrem na jih, 
vytváří jednotně organizovaný uliční prostor. 
 
Západní část území je tvořena rozptýlenou zástavbou. Týká se 5 RD, u kterých je nutno počítat 
s větší délkou přípojek technické infrastruktury. 
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Varianta B 
 

 umístění volně stojících RD na všech pozemcích, které to umožňují; 

 OP VN v šíři 7 m – zastavění je umístěno vně OP. Předpokládá se izolace vedení 
(zavěšení kabelů), což umožní zmenšení OP na 7m. 

 vytvoření územních podmínek pro dopravní napojení budoucí zástavby v území jižně od 
řešeného území. 

 

 
 
Zastavění území vytváří jednotně organizovaný uliční prostor kolem nové ulice. 
 
Pouze 2 RD  jsou situovány hlouběji na vymezeném stavebním pozemku z důvodu OP VN, u 
kterých je nutno počítat s větší délkou přípojek technické infrastruktury. 
 
Dochází zlepšením zastavitelnost 3 navržených pozemků RD. Toto řešení není nezbytné a 
jeho realizace by byla provedena na náklady dotčených vlastníků stavebních pozemků.  
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Varianta C 
 

 umístění dvojdomků RD na všech pozemcích, které to umožňují; 

 respektování stávajícího OP VN v šíři 23 m – zastavění je umístěno vně OP; 

 vytvoření územních podmínek pro dopravní napojení budoucí zástavby v území jižně od 
řešeného území. 

 
 

 
 
Zastavění území vytváří jednotně organizovaný uliční prostor kolem nové ulice. 
 
Pouze 3 RD, jsou situovány hlouběji na vymezeném stavebním pozemku z důvodu OP VN, u 
kterých je nutno počítat s větší délkou přípojek technické infrastruktury. 
 
Toto řešení umožňuje na pozemcích jednoho vlastníka (p.č. 602/7 a 602/51) provést rozdělení 
na 3 stavební pozemky a umístit zde 3 RD oproti variantě A a B, které předpokládají realizaci 
2 RD. 
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Varianta D 
 

 umístění dvojdomků RD na všech pozemcích, které to umožňují; 

 OP VN v šíři 7 m – zastavění je umístěno vně OP. Předpokládá se izolace vedení 
(zavěšení kabelů), což umožní zmenšení OP na 7m. 

 vytvoření územních podmínek pro dopravní napojení budoucí zástavby v území jižně od 
řešeného území. 

 

 
 
Zastavění území vytváří jednotně organizovaný uliční prostor kolem nové ulice.  
 
Pouze 1 RD je situován hlouběji na vymezeném stavebním pozemku z důvodu OP VN, u 
kterého je nutno počítat s větší délkou přípojek technické infrastruktury. 
 
Toto řešení umožňuje na pozemcích jednoho vlastníka (p.č. 602/7 a 602/51) provést rozdělení 
na 3 stavební pozemky a umístit zde 3 RD oproti variantě A a B, které předpokládají realizaci 
2 RD. 
 
Dochází zlepšením zastavitelnost 3 navržených pozemků RD. Toto řešení není nezbytné a 
jeho realizace by byla provedena na náklady dotčených vlastníků stavebních pozemků. 
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2.4 Návrh řešení veřejné infrastruktury 

 
Dopravní infrastruktura 
 
Veřejná prostranství 
 
V návrhu územní studie jsou navržena veřejná prostranství jako pozemky komunikací a 
prostranství místního významu. Tyto pozemky zajišťují možnost realizace dopravní 
obsluhy stavebních pozemků a uložení sítí technické infrastruktury. 
 
Při návrhu veřejných prostranství bylo vycházeno z Vyhlášky 501/206 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území § 22 Pozemky veřejných prostranství. 
 
Veřejná prostranství jsou navržena v minimálních šířkách pro obousměrný provoz dle 
Vyhlášky 501/206 Sb., § 22 odstavec 2 „Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož 
součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m“. 
 
Vymezení veřejných prostranství a způsob dopravní obsluhy vychází z územního plánu 
(změna č. 3), která předpokládá zastavění této části obce ve dvou etapách. V první etapě 
je řešeno zastavění severní části území s vytvořením podmínek pro vjezd do druhé etapy, 
která je v jižní části území a není ji možno obousměrně dopravně napojit z ulice 
Družstevní. Z těchto důvodů nebylo možno použít řešení využívající slepých komunikací 
ukončenými obratišti pro každou etapu výstavby. 
 
Principy řešení dopravní obsluhy území 
 
Návrh řešení dopravní obsluhy pozemků pro výstavbu rodinných domů je graficky 
vyjádřen ve výkrese 05 – Doprava, kde je schematicky zobrazeno umístění místní 
obslužné komunikace, úseků vjezdů na pozemky rodinných domů, zpomalovacích prahů, 
chodníků a parkovacích stání na veřejném prostranství. Ve výkrese je zobrazen návrh 
parcelace pozemků a je naznačena možná zástavba na těchto pozemcích. 
 
Navržená dopravní obsluha stavebních pozemků vyplývá z územního plánu obce, kdy je 
pro tuto lokalitu stanoven požadavek doplnění systému obsluhy nových ploch, včetně 
napojení na stávající systém místních komunikací. 
 
Pro zajištění dopravní obsluhy lokality je navržena nová obousměrná ulice napojená na 
ulici Družstevní. 
 
Jižně od řešeného území jsou dle územního plánu vymezeny plochy bydlení, které jsou 
2. etapou výstavby v této části obce. Napojení těchto ploch na ulici Družstevní je šířkově 
omezeno a umožňuje pouze jednosměrné napojení. Z těchto důvodů je navrženo 
propojení řešeného území s plochami 2. etapy výstavby a to vymezením veřejného 
prostranství umožňující budoucí obousměrné dopravní propojení 1. a 2. etapy výstavby. 
 
Dle územního plánu je komunikace v navrhované ulici zařazena do třídy místní zklidněné 
komunikace - zóna 30. Toto požadované řešení je možno realizovat buď formou klasické 
ulice s umístěním komunikace a chodníku nebo formou obytné zóny. Vzhledem ke 
skutečnosti, že výhledově bude komunikace sloužit i pro vjezd nebo výjezd z ploch bydlení 
jižně od řešeného území, které jsou 2. etapou výstavby v této části obce, bylo navrženo 
klasické řešení s místní komunikací a vedením chodníku po severní straně komunikace. 
 
Pro přístup na zemědělské pozemky je na západní straně území zajištěna přímá vazba 
navrhované ulice na stávající účelovou cestu zajišťující obhospodařování zemědělských 
pozemků. 
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Místní obslužné komunikace 
 
V souladu s územním plánem je navrženo napojení nové ulice do ulice Družstevní na 
východě řešeného území. Zároveň jsou vytvořeny územní podmínky pro výhledové 
propojení nové ulice s uvažovanou zástavbou jižně od řešeného území. 
 
Jsou navrženy pozemky komunikací a prostranství místního významu o šířce 8 m pro 
umístění místní obslužné komunikace. 
Při severní straně komunikace je navržen chodník o šířce 1,5 m. 
Vzhledem ke skutečnosti, že územní studie nové domy neumisťuje, ale pouze reguluje 
výstavbu typem zástavby a návrhem stavebních čar a hranic, není na této úrovni možno 
přesně určit vjezdy a vstupy na pozemky. Jsou proto navrženy úseky vjezdů, které určují 
úseky kde je možno budoucí vjezdy realizovat. 
 
Místní komunikace je zařazena dle zásad ČSN 736101 „Projektování místních 
komunikací“ do funkční skupiny C (komunikace obslužné, s funkcí obslužnou). Navržena 
je v kategorii MO 5,5/30 km/h. Při vjezdu do řešeného území je na této komunikaci 
navrženo umístění zpomalovacího prahu. 
 

 
 
Délka navržené komunikace je 120 m. Protože komunikace bude v 1. etapě využívána 
jako slepá, je po 80 m navrženo obratiště, které využívá veřejné prostranství rezervované 
pro budoucí napojení 2. etapy výstavby. Parametry obratiště bude vyhovovat otáčení 
vozidel svozu komunálního odpadu a zásahových vozidel HZS při požárním zásah. 
Obratiště však bude primárně sloužit k otáčení osobních vozidel dopravní obsluhy 
pozemků rodinných domů. 
 
Jako rezerva pro budoucí napojení 2. etapy výstavby jsou navrženy pozemky komunikací 
a prostranství místního významu o šířce 8 m pro umístění místní obslužné komunikace. 
Předpokládá se, že místní komunikace bude zařazena dle zásad ČSN 736101 
„Projektování místních komunikací“ do funkční skupiny C v kategorii MO1 3,5/30 km/h. 
Komunikace bude jednopruhová s výhybnou. Organizace provozu dopravy bude 
upřesněna při řešení druhé etapy výstavby. 
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Odstavování vozidel 
 
V rámci řešeného území je navrženo 13 pozemků pro individuální výstavbu RD. Celková 
potřeba odstavných a parkovacích stání pro danou lokalitu je orientačně určena dle 
metodiky ČSN 736110. 
1 RD nad 100 m2    4 obyvatelé - 2 odstavná stání 
13 RD     52 obyvatel 
Odstavná stání    Oo = 13/0.5 = 26 stání 
Parkovací stání    Po = 52/20 = 2,6 => 3 stání 
Součinitel redukce počtu stání  kp = 1 
Stupeň automobilizace 1,25  ka = 1 
N = Oo x ka + Po x ka x kp = 28 x 1 + 3 x 1 x 1 = 29 stání 
Každý z rodinných domů bude mít minimálně dvě odstavná stání na vlastním pozemku, 
která pokryjí potřebu odstavných stání v řešeném území. 
 
Odstavování osobních automobilů bude řešeno v garáži nebo přístřešku pro parkování 
osobních automobilů. Garáž bude řešena jako součást půdorysné plochy objektu RD nebo 
samostatně stojící. Přístřešek pro parkování osobních automobilů může být řešen 
odděleně, event. jako přístavba. 
 
Pro parkování jsou navrženy parkovací místa pro 3 vozidla (požadavek ČSN min. 2 
parkovací stání). Jedno místo bude vyhrazeno jako stání pro vozidla přepravující osoby 
těžce pohybově postižené. Rozměry tohoto místa jsou 3,5 x 7,0 m. 
 
Technická infrastruktura 
 
Odkanalizování území 
 
Odkanalizování řešené lokality je navrženo v souladu s územním plánu obce na principu 
oddílné kanalizace. Jsou od sebe důsledně odděleny splaškové a dešťové vody. 
Splaškové vody jsou odváděny splaškovou kanalizací na ČOV v Židlochovicích. Dešťové 
vody ze stavebních pozemků i veřejných prostranství jsou řešeny zdržením a vsakem na 
řešeném území. 
 
Při východním okraji řešeného území v ulici Družstevní je uložen řad veřejné splaškové 
kanalizace DN 300, v majetku Sdružení VaK Židlochovice, která je ukončena v ČOV 
Židlochovice. 
 
Do nové lokality bude prodloužena splašková kanalizace v délce 115 m v profilu DN 250. 
Kanalizace bude umístěna ve veřejném prostranství v souběhu s vodovodem v souladu s 
ČSN 736005. 
 
Kanalizace bude napojena do stávajícího kanalizačního řadu v ulici Družstevní (nejbližší 
nápojný bod splaškové kanalizace), a bude ukončena v šachtě na pozemku veřejných 
prostranství a komunikací místního významu. Řad splaškové kanalizace bude vymezen 
jako veřejný řad technické infrastruktury, proto je umístěn ve veřejném prostranství tak, 
aby obsloužil přilehlé pozemky rodinných domů. 
 
Splašková kanalizace 
V lokalitě je navrženo 13 pozemků pro rodinné domy. Při obsazenosti 4 osoby/rodinný 
dům je celkový počet osob v lokalitě 52, včetně rezervy pak 55 osob. Při množství 
splaškových vod 0,09 m3/den a osobu bude celkem v lokalitě Qp= 55 x 0,09 = 4,95 m3/den. 
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Likvidace dešťových vod 
Srážkové vody budou likvidovány v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.; §20, §21 v 
pozdějším znění. Z plochy RD budou srážkové vody likvidovány na vlastním pozemku. 
 
Z veřejné plochy ulice bude likvidace srážkových vod řešena 4 dešťovými zdržemi se 
vsakem, u jednotlivých vpustí. 
Množství srážkových vod je orientačně 8,8 l/s = (0,090x0,7)x140 l/s/ha. Potřebný objem 
čtyř zdrží (á 4,0 m3), bude orientačně 16,0 m3 = 8,8 l/s x 1800s. 
 
Extravilánové vody 
Severně od řešeného území je na pozemcích obce ve volné krajině umístěna strouha, 
která svádí extravilánové vody z polních tratí Nad dráhou propustkem pod železniční tratí 
a pod silnicí II/425 do Vojkovického náhonu. Při řádné údržbě této občasné vodoteče a 
realizaci protierozních opatření v krajině dle Komplexních pozemkových úprav by nemělo 
docházet k ohrožení řešeného území extravilánovými vodami. 
 
Zásobení vodou 
 
Zásobení řešené lokality vodou je navrženo v souladu s územním plánem obce jako 
prodloužení stávajících vodovodů. 
 
Při východním okraji řešeného území v ulici Družstevní je uložen veřejný vodovod DN 100, 
který je v majetku Sdružení VaK Židlochovice a provozován VAS a.s. 
 
Do nové lokality bude prodloužen veřejný vodovod v délce 125 m. Nový vodovodní řad 
budou realizován pod rozebíratelným povrchem a bude proveden z PE 100 RC. Nový řad 
bude napojen do stávajícího vodovodního řadu v ulici Družstevní (nejbližší nápojný bod 
vodovodu). Řad bude ukončen v podzemním hydrantem na pozemku veřejných 
prostranství a komunikací místního významu. 
 
Vodovodní řad bude navržen jako veřejný řad technické infrastruktury, proto je umístěn 
ve veřejném prostranství tak, aby obsloužil přilehlé pozemky rodinných domů. Vodovod 
bude umístěn ve veřejném prostranství v souběhu se splaškovou kanalizací a v souladu 
s ČSN 736005 tak, aby detailní umístění vodovodu a splaškové kanalizace vhledem k 
sobě a ostatním inženýrským sítím splňovalo tuto normu. 
 
V lokalitě je navrženo 13 pozemků pro rodinné domy. Při obsazenosti 4 osoby/rodinný 
dům je celkový počet osob v lokalitě 52, včetně rezervy pak 55 osob. 
Orientační spotřeba vody bude pro cca 55 obyvatel Qp=55 os. x 90 l/os/den=4,9 m3/den 
(0,057 l/s), 
 
Tlakové poměry pro zástavbu RD na kótě terénu 193,0 až 195,0 m n.m. jsou v rozmezí 
0,55-0,66 MPa. Voda je přiváděna z vodojemů Židlochovice 400+650 m3 na kótě 255 m 
n.m. Tlakové poměry umožní zásobení požární vodou a jsou v souladu i s požadavky ČSN 
730873 Zásobování požární vodou a ČSN 752411 Zdroje požární vody. 
 
Zásobování plynem 
 
Zásobení řešené lokality plynem je navrženo v souladu s územním plánem obce jako 
prodloužení stávajících STL plynovodů. 
 
Při východním okraji řešeného území v ulici Družstevní je uložen NTL plynovod DN 80, 
který je v majetku RWE Jihomoravská plynárenská a.s. 
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V lokalitě je navrženo 13 pozemků pro rodinné domy. Orientační spotřeba plynu na topení 
a TUV pro cca 13 RD by byla 44,2  m3/hod. (15 x 3,4 =44,2). 
 
Do nové lokality je možno prodloužit NTL plynovod v délce 115 m. Nový NTL DN 80 je 
možno napojit na stávajícího NTL v ulici Družstevní (nejbližší nápojný bod plynu). 
 
Protože v současnosti není známo řešení vytápění budoucích rodinných domů, je 
plynofikace území naznačena pouze jako možnost řešení této problematiky. Případné 
uložení plynovodu v souběhu s ostatní technickou infrastrukturou musí být řešeno 
v souladu s ČSN 736005. 
 
Zásobování elektřinou - síť NN 
 
Nová zástavba rodinných domů bude napojena novou sítí NN napájenou ze stávající 
trafostanice „Vojkovice - Družstevní“, která je umístěna východně od řešeného území ve 
vzdálenosti asi 80 m. 
Kabelový rozvod bude proveden kabely 4x 150 1-NAYY. Kabelová vedení NN bude 
zokruhována a zasmyčkována do přípojkových skříní jednotlivých objektů. 
 
Nová kabelová síť NN bude propojena ze stávající sítí NN a její průběh a konfiguraci 
stanoví E. ON. 
 
Výkonová bilance: 
13 RD  P soud/BJ = 2,68 kW/BJ Psoud = 34,84 kW 
 
Napěťová soustava 3 PEN, AC, 50Hz, 400/230V/TN-C 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 
Ukládání kabelů do země  dle ČSN 33 2000 5-52 
Křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi dle ČSN 73 60 05. 
 
Podmínky realizace nových elektrorozvodných sítí 
Výstavbu nových elektrických sítí NN zajistí E.ON na základě „Smlouvy o připojení“ 
uzavřené mezi E.ON a investorem zástavby. Realizaci energetického díla zajistí a 
provede E.ON a.s. - v souladu se zák. 458/ 2000 Sb. a vyhláškou č. 51 z roku 2006 Sb. 
Prováděcí projektovou dokumentaci včetně příslušného platného rozhodnutí (územního, 
stavebního rozhodnutí, či souhlasu) zajistí E.ON. Po provedení realizace zůstává nové 
energetické zařízení v majetku E.ON. a.s.. 
 
OP VN 22 kV 
 
Řešené území, dle informací provozovatele distribuční soustavy (E. ON), je 
severovýchodní části dotčeno vedením vzdušného vedení VN 22kV (VN162 odbočka 
Vojkovice - volné vedení 35 AlFe vybudované v roce 1974) a jeho ochranným pásmem. 
Ochranné pásmo venkovního vedení VN 22kV je u sítí vybudovaných před 31. 12. 1994 
vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vzdálenosti 10 m od 
krajního vodiče, tj. celková šířka ochranného pásma u těchto vedení činí cca 23 m 
(předpokládá se vyložení konzoly vodiče 1,5 m od osy sloupu vedení). Navrhovaná 
stavební hranice pro výstavbu RD je vymezena vně tohoto ochranného pásma. 
 
Pro toto vedení je možno provést izolaci vedení. Ochranné pásmo pro vodiče se základní 
izolací vedení VN (závěsné kabely) je u sítí vybudovaných po 31. 12. 1994 vymezeno 
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vzdálenosti 2m od krajního vodiče 
tj. celková šířka ochranného pásma u těchto vedení je cca 7m. Případná izolace vedení 
(zavěšení kabelů) zlepšuje zastavitelnost 4 navržených pozemků rodinných domů, Toto 
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řešení není nezbytné a jeho realizace by byla provedena na náklady dotčených vlastníků 
stavebních pozemků. 
 
Změna volného vedení VN do kabelu je podmíněna uzavřením smlouvy mezi majitelem a 
provozovatelem DS (E. ON) a žadatelem - dle zákona 458/2000 Sb. V souladu s prováděcí 
vyhláškou č.51/2006 Sb. zajistí E.ON přeložku včetně prováděcí PD a projednání. 
 
Venkovní osvětlení 
 
Rozvod venkovního osvětlení bude veden z rozpojovací skříně umístěné na nároží ulice 
Družstevní. V blízkosti rozpojovací skříně bude osazen objekt s měřením a ovládáním. 
Dále bude položen kabel po jedné straně nové ulice, na který se průběžně budou 
připojovat jednotlivé lampy umístěné na veřejném prostranství. 
 
Podzemní komunikační vedení a jeho zařízení 
 
V lokalitě bude proveden rozvod podzemního komunikačního vedení kabelové televize s 
napojením z ulice Družstevní. 
Místní kabelové rozvody se nacházejí v navazujících veřejných prostranstvích ulice 
Družstevní a dle potřeby uživatelů pozemků řešené lokality je možno provést rozšíření 
sítě po dohodě s jejím vlastníkem. Vzhledem k tomu, že zájem předpokládaných 
vlastníkův řešené lokalitě není znám, není navrhováno konkrétní rozšíření slaboproudých 
rozvodů. 
 
Návrhem vymezení stavebních pozemků pro rodinné domy dle územní studie nejsou 
dotčena žádná stávající vedení dálkového kabelu spojů v obci. 
 
Radiokomunikace 
 
Celé území obce Vojkovice se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení a je 
vymezeno jako území dle § 175 stavebního zákona. Ustanovení § 175 stavebního zákona 
je vztaženo k vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení na zájmových 
územích Ministerstva obrany. 
 
V zájmových územích dle §175 stavebního zákona MO zajímají stavby především 
větrných elektráren, výškových staveb, průmyslových hal, venkovního vedení VVN a VN, 
retranslačních stanic a základnových stanic mobilních operátorů. Žádná z těchto staveb 
není v řešeném území umisťována a není ani přípustná. 
 
Ve výkresu č. 2 grafické části dokumentace je uvedeno, že „Celé území obce, se nachází 
v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, je územím dle § 175 stavebního zákona“. 
 
Nakládání s odpady 
 
Nakládání s odpadem na území obce se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Vojkovice, 
kterou se zavádí systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. Odvoz odpadu z obce ze sběrných nádob je 
zajišťován odbornou firmou. 
 
V řešené lokalitě budou v plochách komunikací a prostranství místního významu umístěny 
nádoby na separovaný sběr odpadů. 
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3 Návrh parcelace 

 
Územní studie navrhuje parcelaci pro vymezení pozemků pro výstavbu rodinných domů a 
pozemků komunikací a prostranství místního významu (veřejného prostranství - ulic). 
Cílem územní studie bylo v maximální možné míře respektovat současné vlastnické 
vztahy a pro nezbytná veřejná prostranství využít pozemky ve vlastnictví obce. 
 
Návrh parcelace je graficky vyjádřen ve výkrese 03 – Parcelace, kde jsou identifikovány 
jednotlivé pozemky pro výstavbu rodinných domů a pozemky veřejných prostranství 
(pozemky komunikací a prostranství místního významu). Ve výkrese je provedeno 
kótování pro stanovení navrhované parcelace pozemků. 
 
Celkem je navrženo 13 stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů. Stavební 
pozemky jsou navrženy pouze na soukromých pozemcích. 
 
V severní části území jsou navrženy stavební pozemky pro výstavbu RD plně respektují 
stávající parcelaci. Týká se 6 pozemků označených v následujících tabulkách A1, A2, A3, 
B, C a D. 
V jižní části území je navrženo 7 pozemků pro výstavbu RD. Týká se pozemků 
označených v následujících tabulkách F1, G1, G2, H1, I1, J1 a K1. 
 
Velikost pozemků pro výstavbu rodinných domů je navržena tak, aby vyhověla 
požadavkům regulativů územního plánu obce a zároveň umožnila technickou a dopravní 
obsluhu budoucí zástavby. V severní části území nad novou ulicí jsou stavební pozemky 
vymezeny o velikosti kolem 1000 m2 až 1500 m2. V jižní části území pod novou ulicí jsou 
stavební pozemky vymezeny o velikosti kolem 500 m2 až 740 m2. 
 
 
Navržené stavební pozemky jsou řazeny podél nově navržené ulice, která je vymezena 
částečně na pozemku ve vlastnictví obce a částečně na soukromých pozemcích, které je 
nutno pro tento účel oddělit. Navržená ulice (veřejné prostranství) je vymezena jako 
pozemky pro místní komunikace a veřejná prostranství tak, aby splňovala požadavky 
Vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, §22 odstavec 2. 
 
V jižní části území je navrženo oddělení části soukromých pozemků ve prospěch 
veřejného prostranství nové ulice. Týká se pozemků označených v následujících 
tabulkách E2, F2, G3, H2, I2, J2, K2 a L2. Zároveň je vymezen prostor pro napojení 
zástavby navrhované územním plánem jako 2. etapa výstavby, která je jižně od řešeného 
území. Týká se pozemků označených v následujících tabulkách G3. 
 
Návrh parcelace, vzhledem k cíli studie, vychází ze současných vlastnických vztahů, které 
jsou graficky vyjádřen ve výkrese 04 – Vlastnické vztahy. V území je třináct vlastníků 
pozemků, z nichž jeden je obec Vojkovice. 
 
Nezbytnou podmínkou pro realizaci celé obytné skupiny je vymezení veřejného 
prostranství ulice a upravení vlastnických vztahů „Dohodou o parcelaci mezi vlastníky 
pozemků“ dle Přílohy č. 12 Vyhlášky 500/2006 Sb., která je podmínkou formulovanou 
v územním plánu. To znamená oddělení části soukromých pozemků pro veřejná 
prostranství a provedení vyrovnání mezi jednotlivými vlastníky podle velikosti oddělených 
veřejných pozemků. V následujících tabulkách je proveden rozbor vlastnických vztahů 
v území a návrh na oddělení pozemků pro veřejná prostranství včetně návrhu pro 
vyrovnání vlastnického podílu pro jednotlivé vlastníky stavebních pozemků. 
 
Předpokládá se, že vymezená veřejná prostranství budou po realizaci výstavby převedeny 
na obec Vojkovice. 
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Stávající vlastnické vztahy v řešeném území a jejich průmět do navrhovaného řešení 
číslo vlastník vlastník označení duh pozemku  navržená navržená stávající podíl celkový podíl 

parcely   pozemku dle KN výměra výměra výměra výměry pozemku navržených 

     pozemků pozemků pozemků vlastníka na veřejných prostranství 

     celkem stavebních veřejného navržených k celkové výměře 

       prostranství pozemcích veřejných řešeného území 

  kód kód  m2 m2 m2 % % 

602/8 SJM Polák - Poláková A A1 orná půda 1 014 1 014       

602/51     A2 vinice 1 281 1 281       

602/7  Poláková   A3 orná půda 1 599 1 599   0,00% 0,00% 

602/5 Dohnalová B B orná půda 1 515 1 515   0,00% 0,00% 

602/39 SJM Vangel - Vangelová C C orná půda 1 242 1 242   0,00% 0,00% 

602/4 Hamanová, Křivánková D D orná půda 1 037 1 037   0,00% 0,00% 

602/19 Novotná E E1 orná půda 306 306       

602/19     E2 orná půda 27   27 2,03% 0,19% 

602/18 Hromcová, Marčíková F F1 orná půda 646 646       

602/18     F2 orná půda 56   56 4,20% 0,40% 

602/17 Břížďalová G G1 ovocný sad 554 553       

602/17     G2 ovocný sad 554 569       

602/17     G3 ovocný sad 439   439 32,93% 3,16% 

602/16 Mašek, Mašková H H1 orná půda 515 515       

602/16     H2 orná půda 33   33 2,48% 0,24% 

602/15 Martiníková I I1 orná půda 527 527       

602/15     I2 orná půda 26   26 1,95% 0,19% 

602/45 SJM Večeřa - Večeřová J J1 orná půda 559 559       

602/45     J2 orná půda 25   25 1,88% 0,18% 

602/13 SJM Bohatý - Bohatá K K1 orná půda 737 737       

602/13     K2 orná půda 34   34 2,55% 0,24% 

602/12 Rašková L L2 orná půda 4   4 0,30% 0,03% 

602/12     L1 orná půda 317 317       

602/66     L1 zastavěná plocha 131 131       

602/67     L1 zastavěná plocha 25 25       

602/63 obec Vojkovice M M orná půda 2   2     

764     M ostatní plocha 687   687 51,69% 4,96% 

  Celkem        13 892 12 573 1 333 100,00% 9,60% 
 

Pro realizaci navrženého řešení je nutno vymezit 1 333 m2 veřejných prostranství (pro novou ulici), z toho 644 m2 na soukromých pozemcích a 
689 m2 na pozemcích obce Vokovice. 
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Vypořádání vlastnických vztahů pro realizaci navrhovaného řešení 
číslo vlastník označení návrh výměra výměra výměra stávající podíl průměrná rovný podíl vyrovnání 

parcely  pozemku využití pozemků stavebního odděleného stavebního velikost veřejného veřejného podílu 

   vlastníka pozemku celkem pozemku pozemku pro pozemku prostranství na 1 m2  prostranství vlastníků 

        veřejné k veřejnému stavebního k stavebnímu  

      prostranství prostranství pozemku = pozemku  

  kód kód  m2 m2 m2 % 0, 05 m2 m2 m2 

602/8 A A1 stavební pozemek 1 014 1 014  0,00%   54 54 

602/51   A2 stavební pozemek 1 281 1 281  0,00%   68 68 

602/7   A3 stavební pozemek 1 599 1 599  0,00%   85 85 

602/5 B B stavební pozemek 1 515 1 515  0,00%   81 81 

602/39 C C stavební pozemek 1 242 1 242  0,00%   66 66 

602/4 D D stavební pozemek 1 037 1 037  0,00%   55 55 

602/19 E E1 stavební pozemek 306 306  8,82%   16 -11 

602/19   E2 veřejné prostranství 27   27      

602/18 F F1 stavební pozemek 646 646  8,67%   34 -22 

602/18   F2 veřejné prostranství 56   56      

602/17 G G1 stavební pozemek 554 553  39,69%   29 -190 

602/17   G2 stavební pozemek 554 569  38,58%   30 -189 

602/17   G3 veřejné prostranství 439   439      

602/16 H H1 stavební pozemek 515 515  6,41%   27 -6 

602/16   H2 veřejné prostranství 33   33      

602/15 I I1 stavební pozemek 527 527  4,93%   28 2 

602/15   I2 veřejné prostranství 26   26      

602/45 J J1 stavební pozemek 559 559  4,47%   30 5 

602/45   J2 veřejné prostranství 25   25      

602/13 K K1 stavební pozemek 737 737  4,61%   39 5 

602/13   K2 veřejné prostranství 34   34      

602/12 L L2 veřejné prostranství 4   4     -4 

celkem      12 730 12 100 644   644 0 

Pro realizaci nezbytných veřejných prostranství (ulic) je nutno vypořádat nerovný podíl jednotlivých vlastníků na jejich vymezení. Do této 
konstrukce nejsou započítány pozemky ve vlastnictví obce Vojkovice (689 m2). 644 m2 veřejných prostranství vymezených na soukromých 
pozemcích bylo vztaženo k výměře stavebních pozemků a byl vypočítán jejich rovný podíl připadající na 1 m2 stavebního pozemku. Vypočítané 
hodnoty byly následně vynásobeny průměrnou velikostí veřejného prostranství připadající na 1 m2 stavebního pozemku, která je 0,05 m2. 
Hodnoty vyrovnání podílu vlastníků představují velikost pozemku veřejného prostranství v m2, které je potřeba vypořádat. Kladné hodnoty 
představují výměru, kterou je vlastník pozemku povinen finančně vyrovnat ostatním vlastníkům. Záporné hodnoty představují výměru, kterou 
vlastník pozemku získá finančním vyrovnáním od ostatním vlastníkům. Hodnota pozemku bude předmětem dohody vlastníků. 
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4 Limity využití území 

 
Ochranné pásmo venkovního vedení VN 22kV 
 
Řešené území, dle informací provozovatele distribuční soustavy (E. ON), je 
severovýchodní části dotčeno vedením vzdušného vedení VN 22kV (VN162 odbočka 
Vojkovice - volné vedení 35 AlFe vybudované v roce 1974) a jeho ochranným pásmem. 
Ochranné pásmo venkovního vedení VN 22kV je u sítí vybudovaných před 31. 12. 1994 
vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vzdálenosti 10 m od 
krajního vodiče, tj. celková šířka ochranného pásma u těchto vedení činí cca 23 m 
(předpokládá se vyložení konzoly vodiče 1,5 m od osy sloupu vedení). Stavební hranice 
pro výstavbu RD je navržena vně tohoto ochranného pásma. 
 
Pro toto vedení je možno provést izolaci vedení. Ochranné pásmo pro vodiče se základní 
izolací vedení VN (závěsné kabely) je u sítí vybudovaných po 31. 12. 1994 vymezeno 
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vzdálenosti 2m od krajního vodiče 
tj. celková šířka ochranného pásma u těchto vedení je cca 7m. Případná izolace vedení 
(zavěšení kabelů) zlepšuje zastavitelnost 4 navržených pozemků rodinných domů, Toto 
řešení není nezbytné a jeho realizace by byla provedena na náklady dotčených vlastníků 
stavebních pozemků. 
 
Ochranné pásmo železnice 
 
Západně od řešeného území prochází koridorová železniční trať č 250 Kúty - Břeclav - 
Brno - Křižanov - Havlíčkův Brod. Jedná se o stabilizovaný územní prvek železniční tratě 
zkolaudovaný na rychlost do 160 km/h s ochranným pásmem 60m (dle zákona o drahách). 
Uvažuje se o realizaci stavby „Interoperabilita“, kdy se předpokládá v traťovém úseku 
Břeclav - Brno rekolaudace tratě na rychlosti nad 160 km/h s ochranným pásmem dráhy 
100 m. Toto OP je územní studií respektováno a jako výhledové zakresleno do grafické 
části dokumentace. 
 
Řešené území je mimo ochranné pásmo železnice. 
 
Hlukové zatížení území 
 
Z hlediska ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací byl v souvislosti se 
změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice zohledněn hluk z železniční dopravy a to pro změnu Z3.1. 
 
Pro stanovení limitních hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku z železniční 
dopravy byla využita hluková studie „Posouzení akustických emisí a imisí - Zadání změny 
ÚPN SÚ Vojkovice - Změna Z I/1“ (EKOTECHNIKA, Ing. Novák, CSc., 07/2006). Tato 
hluková studie byla zpracována v roce 2006 v souladu s „Nařízením vlády čís. 148/2006 
Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Vymezení hranice 
akustického tlaku je na úrovni územního plánu pouze hypotetickou mezní hranicí pro 
stanovení návrhových ploch, z které je možno stanovit podmíněné využití území z 
hlediska případného negativního působení hluku. 
Hygienický limit pro hluk a vibrace pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní 
prostor staveb byl dle této studie vyhodnocen následovně: 

 Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku LAeq,T = 50 dB (dle NV č. 
148/2006 Sb., §11, odst. 4), 

 Pro noční dobu je pro chráněný venkovní prostor použita korekce – 5 dB (dle NV č. 
148/2006, Příloha č. 3), 

 Pro hluk na drahách je pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný 
ostatní venkovní prostor použita korekce + 5 dB (dle NV č. 148/2006, Příloha č. 3), 
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 Korekce za starou hlukovou zátěž z dopravy na drahách není uplatněna, modernizace 
železniční tratě byla zkolaudována v roce 2002. 

Limitní izofony: 
denní doba LAeq,T = 55 dB 
noční doba LAeq,T = 50 dB 
 
Dle výše uvedené studie se hranice akustického tlaku LAeq,T = 50 dB pro noční dobu 
nachází ve vzdálenosti 95 m od osy koleje a nezasahuje do řešeného území územní 
studií. 
 
Z výše uvedeného hodnocení pro změnu Z3.1 (návrhové plochy bydlení v rodinných 
domech), vyplývá, že její umístění je mimo území hypoteticky zasažené hlukem z dopravy 
na drahách. Toto posouzení se vztahuje na dnešní zatížení trati a povolenou rychlost do 
160 km/hod. 
 
Orientační zákres objektů na jednotlivých pozemcích řešených územní studií není 
prověřením z hlediska postupu stavební ho úřadu postupu v souladu s § 77 především 
odst. 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé záměry musí být 
posouzeny v souladu s platnou legislativou z hlediska hluku a vibrací v době jejich 
umisťování a povolování věcně příslušnými orgány. 
 

5 Realizace výstavby a její postup 

 
Předložená studie nenahrazuje žádné územní rozhodnutí ani stavební povolení 
v řešeném území. 
 
Pro další výstavbu je nutné zpracovat podrobnou projektovou dokumentaci a to jak pro 
celkové zainvestování území, tak pro jednotlivé stavby rodinných domů na vymezených 
stavebních pozemcích. 
 
Územní studie je vstupním podkladem pro dořešení vlastnických vztahů (dohodu o 
parcelaci), možnostech zastavění území a podkladem pro odhad nezbytných 
podmiňujících investic. 
 
Výstavba by měla být realizována až po celém zainvestování území, což zajistí rovné 
podmínky pro koordinaci budoucí výstavby rodinných domů. Bez zainvestování celého 
území jsou nyní v dosahu technické a dopravní infrastruktury pouze pozemky p. č. 602/8 
a 602/13, které se nachází těsně při vjezdu do řešeného území od ulice Družstevní 
 
 

6 Splnění zadání územní studie 

 
Návrh územní studie vychází ze zadání ÚS "Vojkovice, Nad Družstevní – 1. etapa". 
 
Návrh územní studie (textová a grafická část) jsou zpracovány v souladu se zadáním. 
Požadavky v něm stanovené byly návrhem řešení splněny. 


