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1. TEXTOVÁ ČÁST 

1.1 Hlavní cíle řešení 

Cílem územní studie je prověření a návrh funkčního uspořádání a organizace lokality, dopravní a 
technické obsluhy, regulativů zástavby, návrh funkčního a prostorového uspořádání lokality vzhledem 
k technickým limitům v souladu s podmínkami pro využití ploch v lokalitě X2, X3, X4 a X5 dle územního 
plánu obce Měnín. 

1.2 Vymezení řešeného území 

Řešené území je vymezeno lokalitami X2, X3, X4 a X5 – Jalovisko dle, platného územního plánu obce 
Měnín, vydaného 26. 7. 2013, účinného od 4. 9. 2013 (dále jen ÚP Měnín). Pořizovatelem ÚP Měnín byl 
Městský úřad Židlochovice – odbor územního plánování a stavební úřad. 

Celková plocha řešeného území je 49 229,8 m2. 

1.3 Podklady 

Podklady pro zpracovaní územní studie bylo Zadaní územní studie, lokalita „X2, X3, X4 a X5“ 
v Jalovisku, k.ú. Měnín, ÚP Měnín, katastrální mapa k.ú. Měnín, geologický průzkum a geodetické 
zaměření a zadaní navrhovatele územní studie. 

1.4 Širší územní vztahy ve vazbě na územní plán 

Řešené území je součástí osady Jalovisko – okrajové části obce Měnín, ležící asi 3 km jižně od vlastní 
obce. Lokalitou vede silnice III. třídy směrem na Moutnice a na Blučinu. Spojení s obcí Měnín je pouze 
silnicí IV. třídy. Lokalita leží v blízkosti sjezdu dálnice D2 (E65). 

Lokality X2 a X3 leží dle ÚP Měnín v ploše výroby a skladování a jsou určené jako plocha přestavbová. 
Lokality X4 a X5 jsou v plochách zemědělské prvovýroby. Celé řešené území (tj. lokality X2, X3, X4 a X5) 
je dle ÚP Měnín návrhová plocha pro výrobu a skladování. 

1.5 Charakteristika a problémová analýza řešeného území 

Řešené území se skládá z lokalit X2, X3, X4 a X5 na severozápadní části osady Jalovisko a tvoří zhruba 
1/3 její celkové plochy. Lokalita Jalovisko s množstvím hospodářských budov byla součástí Státního 
statku Měnín. Ten zanikl na začátkem 90. let 20. století. V současnosti část stále slouží zemědělské 
výrobě, velká část je však v nevyhovujícím technickém stavu a nevyužívána. Územní plán popisuje areál 
stavebně a organizačně dožitý, území považuje za transformační (brownfields). Na jihovýchodním 
okraji lokality je skupina rodinných domů v ploše určené pro bydlení. 

Jedná se o rovinné území s minimem vzrostlé zeleně. 

Kapacita stávající ČOV v osadě Jalovisko je v současnosti již plně využita a z hlediska ÚP tuto kapacitu 
nelze rozšiřovat. V řešeném území je proto navržen samostatný systém oddílné kanalizace a nová 
areálová ČOV. 
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Jako problémové lze hodnotit umístění stávajících objektů rodinného bydlení v lokalitě určené pro 
výrobu a skladování. 

Podstatným limitem využití území je stavebně technický stav stávající dopravní infrastruktury - silnice 
III/416111 a některých jejich součástí (propustky, mosty). 

1.6 Návrh urbanistické koncepce 

1.6.1 Zásady a popis urbanistického řešení 

Územní studie řeší dané územní lokalit X2, X3, X4 a X5 jako komplexní areál pro výrobu a skladování. 
Sleduje tak v souladu s ÚP cíl podpory vzniku pracovních míst a výroby s vyšší přidanou hodnotou. 
V rámci územní studie je navržena nová parcelace odpovídající potřebám struktury navrhovaného 
areálu. 

1.6.2 Funkční a prostorové uspořádání 

Prostorové uspořádání řešeného území je navrženo s ohledem na organizačně-funkční variabilitu 
areálu. Při návrhu umístění ploch a jednotlivých objektů a jejich vzájemných odstupů byly zohledněny 
limity území a výsledky problémové analýzy. 

1.6.3 Podmínky pro vymezení a využití pozemků, zásady regulace území 

Územní studie respektuje regulace lokality stanovené ÚP a dále je upřesňuje. 

PV – plochy pro výrobu 
-slouží k umístění výrobních provozoven, které neovlivňují negativně okolí svého areálu 
  nad hygienicky stanovenou přípustnou mez 
- provozovny výroby a výrobních služeb 
- sklady a skladové plochy 
- administrativní budovy jež jsou funkční součástí výrobních či skladových areálů 
- maloobchodní a velkoobchodní provozovny jež slouží převážně k prodeji produktů z místních 
   výrobních provozoven či skladů a jejich funkčních součástí 
 

DP – plochy pro dopravu a manipulaci 
- jsou určeny pro umístění zařízení systémů dopravní obsluhy lokality 
- parkovací stání a odstavná stání, včetně stání pro nákladní automobily, autobusy a přívěsy 
- manipulační plochy výrobních a skladovacích areálů 
- skladové plochy, za podmínky, že jsou funkční součástí výrobních a skladovacích areálů 

 

 

- bez budov a přístřešků 

 

 

 

TK – plochy technické infrastruktury 
- jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro zřízení a provozování zásobovacích sítí 
  a likvidaci odpadů 
 

ZO – plochy ostatní zeleně 
- parkově upravená prostranství, liniová zeleň a uliční stromořadí  
- soliterní stromy s podrostem bylin a keřů  
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ZI – plochy izolační zeleně 
- jsou určeny pro výsadbu ochranné zeleně oddělující plochy kolizního funkčního využití  
- liniová výsadba listnatých dřevin a keřových podrostů 
 

ZR – plochy rekreační zeleně 
- jsou určeny pro individuální rekreaci obyvatel objektů rodinného bydlení  
 

Návrh výškové regulace: 

Limitní výška zástavby je stanovena na 18m výšky pro lokality X2 a X3, v souladu s ÚP. Pro lokality X4 
a X5 bylo navrženo snížení této výšky na 15m s ohledem na dálkové pohledy, výškový profil lokality a 
její přechod do krajiny. Limit je zanesen v hlavním výkresu grafické části územní studie. 

1.7 Podmiňující faktory 

1.7.1 Veřejně prospěšné stavby 

V řešeném území se v současnosti nenachází žádné veřejně prospěšné stavby. Vzhledem ke kontextu 
širších vztahů celé lokality Jalovisko a navrhované funkční náplně řešeného území není návrh nových 
veřejně prospěšných staveb účelný. 

1.7.2 Vlastnické vztahy 

Všechny pozemky v řešeném území jsou v soukromém vlastnictví. U těchto dotčených pozemků 
nejsou známa žádná omezení vlastnického práva. 

Areálová komunikace je navržena jako veřejně přístupná účelová komunikace. 

1.7.3 Etapizace rozvoje území 

Rozvoj území je členěn do dvou etap. V první etapě je navržena výstavba technické a dopravní 
infrastruktury a objektu A, včetně jeho zpevněných ploch pro dopravu v klidu, zásobování a 
manipulaci. V druhé etapě je navržena výstavba objektů B až E a zbylých zpevněných ploch.  

1.8 Limity využití území 

1.8.1 - ochranná pásma sítí technické infrastruktury 

Podzemní elektrická vedení 

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách 
krajního kabelu. 

druh pásmo pozn. 
podzemní elektrická vedení do 110kV 1 m  
podzemní elektrická vedení nad 110kV 3 m  
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Plynová zařízení 

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné 
vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. Pro plynová zařízení 
jsou vymezována kromě ochranných pásem také bezpečnostní pásma, která energetický zákon v 
příloze odstupňovává podle povahy a velikosti zařízení v rozmezí 10 až 300 m.  

druh pásmo pozn. 
nízkotlaký rozvod  1 m v zastavěném území 
středotlaký rozvod 1 m v zastavěném území 
 

Vodovody a kanalizace 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu.  

druh pásmo pozn. 
do DN 500  1,5 m * 
nad DN 500 2,5 m * 
ČOV r 35,0 m  

 

* nad DN 200 jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem se uvedené vzdálenosti 
ochranného pásma zvětšují o 1m 

Telekomunikační MW paprsek 

Severovýchodním cípem řešeného území probíhá ve výšce 65m nad terénem MV paprsek 
telekomunikací. Toto vedení nesmí být narušeno. 

1.8.2 – napojení na dopravní infrastrukturu 

Technický stav a parametry stávající dopravní infrastruktury neumožňují vyšší zatížení než 7,5 t. 

1.9 Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 

1.9.1 Veřejná vybavenost 

V části ploch DP – plochy pro dopravu a manipulaci budou vybudována parkovací stání pro veřejnost 
v rozsahu dle ČSN 73 6110. 

1.9.2 Dopravní řešení 

V rámci řešeného území je navržen systém veřejně přístupných účelových komunikací. S ohledem na 
parametry a technický stav stávající dopravní infrastruktury, na kterou bude řešené území napojeno, 
je omezena maximální tonáž na 7,5t. 

Řešené území bude napojeno na silnici III/416111 směr Blučina a Moutnice. Na uvažované příjezdové 
trase se nacházejí dva mosty. 
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416 11-1 normové zatížení: 22t vyhrazené zatížení: 26t výjimečné zatížení: 44t 
416 11-3 normové zatížení: 26t vyhrazené zatížení: 67t výjimečné zatížení: 116t 

 

Vzhledem k uvažované dopravní obslužnost vozidly do 7,5t, tyto mosty vyhovují  i přes svůj současný 
technický stav. 

Pro dopravní obsluhu řešeného území je navržena účelová komunikace probíhající od severní hranice 
řešeného území jeho středem a dále po jihozápadní a jižní hranici řešeného území kde se pak 
napojuje sjezdem na silnici III/416111 směr Blučina a Moutnice. Tato komunikace bude taktéž 
zajišťovat dopravní napojení stávající čtveřice objektů rodinných domů v západní části lokality X3. 

Druhá navrhovaná účelová komunikace je vedena po severní hranici řešeného území a zajišťuje 
dopravní obsluhu navazujících ploch mimo řešené území. 

 1.9.3 Technická infrastruktura 

ELEKTRICKÁ ENERGIE - Přípojný bod na stávající rozvod NN leží cca 180m jihovýchodně od řešeného 
území. Od tohoto bodu je vedena nová hlavní trasa podél navržené účelové komunikace. Z této trasy 
jsou následně napojovány jednotlivé objekty areálu. 

Prostor / Napětí Pi/400V β Pp/400V Pi/230V β Pp/230V 

Celkem 465,3 kW  445,02 kW 177,21 kW  134,73 kW 

 

ZEMNÍ PLYN -  Vzhledem ke značné vzdálenosti nejbližšího přípojného bodu rozvodu zemního plynu, 
byly náklady na vybudování připojení areálu vyhodnoceny jako neúměrně vysoké a proto není toto 
připojení navrhováno. 

PITNÁ VODA – Řešeným územím probíhá stávající vodovodní řad DN90. Připojení jednotlivých 
objektů areálu bude realizováno z tohoto řadu. 

Celkové množství pitné vody lokality: 2797 m3/rok. 

Stávající vodovodní řad pro potřeby připojení řešeného území vyhovuje. 

 SPLAŠKOVÉ VODY – Pro potřeby areálu v lokalitách X2, X3, X4 a X5 je navržena samostatná splašková 
kanalizace a ČOV. Tato nová areálová ČOV je umístěna v jižní části lokality X4. Navržená celková 
kapacita je 110 EO. 

Průměrný průtok splaškových vod z lokality: 15,0 m3/den. 

DEŠŤOVÉ VODY – Veškeré dešťové vody budou likvidovány v rámci řešeného území. Pro jejich 
likvidaci je navržena vsakovací nádrž o ploše 800m2 při západní hranici řešeného území. 
Z jednotlivých objektů a jejich přilehlých zpevněných ploch budou dešťové vody svedeny navrženou 
sítí dešťové kanalizace. Kanalizace bude zaústěna do nově navrhované požární nádrže o objemu 
45m3, z které bude proveden bezpečnostní přepad do čerpací stanice dešťových vod a z této stanice 
budou přebytečné vody čerpány do vsakovací nádrže. Při nedostatku dešťové vody je do nádrže 
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přivedeno doplňování z veřejného vodovodního řadu přes plovákový ventil, případně elektronicky 
řízený. 

výpočet dešťových vod: 

střechy objektů 10950 m2 Ψ = 1,0 
plochy komunikací 3860 m2 Ψ = 0,9 
zpevněné plochy 18762 m2 Ψ = 0,9 
q = 161l/s/ha n = 0,5   
161*(1,095 + 0,9*(1,8762 + 0,386)) = 504,1 l/s  
  
504,1 l/s * 15 min = 453,69 m3  
kapacita vsakovací nádrže 1200 m3  

 

OSTATNÍ – Severovýchodním cípem řešeného území probíhá ve výšce 65m nad terénem MV paprsek 
telekomunikací. Toto vedení nesmí být narušeno.  

1.10 Podmínky pro ochranu prostředí a zvláštních zájmů 

1.10.1 Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 

Návrh zohledňuje solitérní dominantu historické kapličky, dále respektuje stávající zástavbu 
rodinných domů podél hlavní komunikace. 
Urbanistické řešení vytváří přirozený přechod mezi volnou krajinou a řešeným územím. 
 

1.10.2 Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí 

Plochy kolizního funkčního využití budou odděleny plochami ZI – plochy izolační zeleně.  
Hospodaření s dešťovými vodami je navrženo v souladu s politikou zadržování vody v krajině. 
Návrh funkčních ploch řeší stávající deficit ploch zeleně v kontextu lokality Jalovisko i celého území 
obce Měnín. 
Územní studie stanovuje základní prostorové regulativy – zastavěnou plochu a maximální výšky 
zástavby s ohledem na vytváření příznivého životního prostředí a kompoziční vztahy v území. 
 

1.10.3 Podmínky bezpečnosti a ochrany veřejného zdraví 

V chráněném venkovním prostoru staveb ( RD čp. 472 a RD čp. 468) nesmí dojít k překročení 
hygienických limitů stanovených NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 
Zatížení dopravou bude sníženo omezenou tonáží vozidel na 7,5t. 
Navržené řešení respektuje zajištění dostatečného oslunění dotčených prostor všech návrhových i 
stávajících objektů. 

 

V Brně, červen 2016 

Ing. arch. Petr Keith, autorizovaný architekt 


