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Přehled použitých zkratek 
 
 
„ÚS Pod hrázdou“  Územní  studie - lokalita Pod hrázdou - "D1 a D2", k. ú. Těšany 
 
ČOV  čistírna odpadních vod 
ČR  Česká republika 
JmK (JMK) jihomoravský kraj 
KN  katastr nemovitostí 
KPÚ  komplexní pozemkové úpravy 
k.ú.  katastrální území 
MěÚ  Městský úřad 
MK  místní komunikace 
OP  ochranné pásmo 
OP PLZ  ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů 
ORP  obec s rozšířenou působností 
OÚPSÚ Odbor územního plánování a stavební úřad  
parc.č.   parcela číslo 
PHO  pásmo hygienické ochrany 
SÚ  stavební úřad 
ÚAP  územně analytické podklady 
ÚP  územní plán 
ÚPD   územně plánovací dokumentace 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
ZÚ  zastavěné území  
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A.1.  Urbanistická část 
 
 
A.1.1  Hlavní cíle řešení  
 

• prověření možnosti změny ve způsobu využití lokality D2 na plochy smíšené 
obytné  či obytné to z důvodu dostatečných kapacit občanského vybavení v centru 
obce  

• prověření systému zástavby v návaznosti na prověření  možnosti změny ve způsobu 
využití lokality D2 

• odborný podklad pro pořizování změn územně plánovací dokumentace 
• územně plánovací podklad pro rozhodování v území 
• koordinace veřejných a soukromých zájmů v měřítcích, která územní plán neumožňuje 

          
A.1.2.  Vymezení řešeného území  

• Rozsah řešeného území je dán rozsahem zastavitelných ploch D1 a D2 dle ÚP 
Těšany  

Tato plocha je vymezena jako zastavitelná plocha, je určena dle ÚP Těšany pro zástavbu 
bydlení v D1, občanské vybavení v ploše D2 a dopravní koridor.   
Celková plocha lokality je 1,71 ha -  nachází se  mimo zastavěného území. 
         
A.1.3.  Podklady 
-  Územně analytické podklady ORP Židlochovice v rozsahu řešeného území  
 a jeho okolí (MěÚ Židlochovice 2016) 
- Katastrální mapa (ČÚZK, 2016) 
-  Fotodokumentace a terénní prohlídky zájmového území 
- Zadání územní studie pro lokalitu D1 a D2  Těšany -Lokalita „ Pod Hrázdou“ 
-  Inženýrsko geologický průzkum v ploše D2 (BALUN geo s.r.o., 2016) 
 
A.1.4.  Širší územní vztahy ve vazbě na územní plán 
- Řešené území je vymezeno územním plánem jako dvě zastavitelné plochy, navazuje 
bezprostředně na zastavěné území obce.  
- Stávající stav:  
Převážně využití jako zahrady, sady a pole (orná půda), část pozemku přiléhající k silnici 
III/4167 je upravena do terénní terasy v úrovni komunikace 
 
- Požadovaný způsob využití zastavitelných ploch v rozsahu řešeného území dle ÚP : 
 

• Regulativ úrovně „A“ – urbanistická koncepce dle ÚP 
• Regulativ úrovně „B“ – podrobný funkční regulativ   

 
Plochy pro bydlení 
Jsou určeny převážně pro bydlení, jsou tvořeny stávajícími plochami pro bydlení, umístěnými 
v souladu s koncepcí ÚP Těšany a plochami touto ÚP dokumentací vymezenými. 
Tyto  plochy ÚP vymezil jako plochu změny v části  D1 U hřbitova - Pod hrázdou  
 
Plochy pro občanské vybavení 
Jsou určeny pro objekty a plochy občanské vybavenosti, pro správu a reprezentaci obce, 
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veřejné klidové plochy pro odpočinek veřejnosti (parky), jsou tvořeny stávajícími plochami 
uvedeného charakteru, umístěnými v souladu s koncepcí ÚP Těšany a plochami touto 
dokumentací vymezenými. 
Tyto plochy ÚP vymezil jako plochu změny v části  D2  Pod hrázdou. 
  
Územní studie je podkladem pro změnu územního plánu v ploše D2 a současně bude po 
svém schválení také podkladem pro rozhodování v území  
Navrhuje využít plochu pro účel bydlení, obdobně jako má být využita plocha D1. Obec 
má dostatečné kapacity občanského vybavení a sociálních služeb v centru a to i pro 
následující období rozvoje. Naopak v okrajové poloze obce, v návaznosti na stávající 
plochy bydlení, je nyní velmi vhodné rozvíjet bydlení. 
Plocha D2 je vymezena v přímé návaznosti na dopravní obsluhu i obsluhu technickou 
infrastrukturou, může uzavřít uliční frontu dnes jednostranně obestavěné komunikace.  
 
Pro plochy dále platí dle platného ÚP: 

• Regulativ C – prostorová (objemová) regulace – regulativ úrovně „C“ 
Objemové regulativy pro celé katastrální území obce tvoří: 
a – Zástavbový rytmus a řád sídla je třeba respektovat, při činnostech, zejména stavební, 
rozvíjet s cílem zachování přírodních a civilizačních hodnot území. 
b – výšková hladina zástavby – limitní výška zástavby v plochách (t.j. maximální počet 
nadzemních podlaží, resp. možnost využití podkroví) je uvedena v regulativech hlavního 
výkresu ÚP Je nezbytné respektovat vztah k okolní zástavbě, zejména pokud se jedná o 
rekonstrukci či dostavbu v současné stabilizované sevřené zástavbě. 
Za vstupní podlaží se považuje vstup do objektu z průčelí stavby od obslužné komunikace v 
ulici. 
c – charakter zástavby – u sevřené zástavby je nutné dodržet souvislou sevřenou linii zástavby 
v plochách podél obslužné komunikace v odstupu, daném historickou linií. U volné zástavby je 
nutno dodržet minimální odstup od obslužné komunikace, daný podmínkami pro uložení 
technických sítí a řešení dopravy v místě. 
sevřený charakter zástavby (t.j. řadový – plochy s objekty, spojenými v uliční čáře do souvislé 
fronty) – je nezbytný na plochách v rozsahu, vyznačeném v hlavním výkresu ÚP 
d – hustota obytné zástavby – plošný standard pro nově vymezené plochy pro obytnou zástavbu 
RD je minimálně 600m2 na 1 RD, není-li regulačním plánem nebo územní studií určeno jinak. 
e – intenzita zástavby, zastavitelnost pozemku – řešení pozemku RD musí zabezpečit min. 50% 
volné plochy, která umožní funkční zasakování srážkových vod, součinitel odtoku z nově 
zastavovaných pozemků je navrženo max. 0,4. Vody převyšující toto množství budou 
zasakovány do podzemí. 
Při komplexní rekonstrukci stávající stavby ve stísněných podmínkách se přihlédne k poměrům 
místa a regulativ se uplatní přiměřeně. 
  

• Regulativ D – Specifické regulativy – regulativ úrovně „D“  
A.1.5.  Charakteristika a problémová analýza řešeného území  
Řešené území zahrnuje zejména pozemky zahrad a polností, navazujících bezprostředně na 
zastavěné území na severním okraji obce Těšany. 
Plochy D1 a D2 tak, jak jsou vymezené v ÚP Těšany, mají svou velikostí dostatečnou kapacitu 
pro umístění několika pozemků pro bydlení a řešení dopravní obsluhy území. Každá z ploch 
D1, D2 byla v ÚP Těšany vymezena samostatně (již z důvodu odlišného funkčního využití), 
toto dělení „ÚS Pod hrázdou“ respektuje také z důvodu předpokládané postupné využitelnosti 
území, tedy etapizace výstavby. 
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 Byly pojmenovány problémy v území, na které řešení  „ÚS Pod hrázdou“ následně 
reaguje: 
 
1.     přímá obsluha plochy D2 ze silnice III. třídy, dostatečný odstup zástavby od komunikace 
Zástavba plochy D2 bude dotvářet zástavbu ulice, dnes jednostranně obestavěné. Je třeba 
zajistit dostatečný odstup staveb od komunikace tak, aby bylo umožněno jednak bezkolizní 
využívání veřejného prostoru, jednak odstavování vozidel a nájezd na pozemky, také 
dostatečný prostor pro odstavení vozidel při komunikaci a pro trasování technické 
infrastruktury. 
 
2.     navážka a terénní terasa v ploše D2 
Část pozemků přiléhajících k pozemku komunikace je modelována do terénní terasy navážkou.  
Bylo provedeno inženýrskogeologické posouzení v ploše D2 (BALUN geo s.r.o., 2016),  pod 
názvem: Těšany - Pod Brázdou - zástavba RD - předběžný průzkum, Zak. č.: 16099, v archivu 
Státní geologické služby Geofond v Praze byla evidována pod číslem 1512/2016,  
pro odběratele Obec Těšany, zpracovatel: Mgr. Lenka Bendová, kontroloval: Ing. Dan Balun.  
Průzkum byl vykonán s ohledem na výstavbu rodinných domů. Způsob založení 
bude záviset na výsledcích následujícího inženýrskogeologického průzkumu. Pro účely tohoto 
průzkumu bylo provedeno šest vrtaných průzkumných sond. 
Technický závěr průzkumu konstatuje, že „ve smyslu článku 20 ČSN 73 1001, písmene b) 
jde na dané lokalitě o základové poměry složité. Důvodem je zejména výskyt mocné vrstvy 
nehomogenní navážky a výskyt hladiny podzemní vody. V daném případě se jedná o 
výstavbu RD, tudíž se jedná ze statického hlediska o konstrukci nenáročnou ve smyslu čl. 21, 
písmene a). Z výše uvedených předpokladů vyplývá, že dle normy ČSN 73 1001 se jedná o 2. 
geotechnickou kategorii podle čl. 24 písm. a) normy. Nelze vyloučit provádění výkopů pod 
hladinou podzemní vody, avšak bude se jednat o obvyklé typy konstrukcí a základů s běžným 
rizikem, proto musíme vycházet dle platné normy ČSN EN 1997-1 z postupů pro 
2.geotechnickou kategorii. Je konstatováno, že posuzovanou lokalitu je možné hodnotit 
jako staveniště použitelné pro záměr výstavby RD. Podzemní voda se nachází na 
posuzované lokalitě v hloubce v rozmezí 2,2 až 3,9 m pod stávajícím terénem. 
Další doporučení pro následné projektové práce jsou předmětem uvedeného průzkumu. 
 
3.     přístup k pozemkům v ploše D1 
ÚP vymezuje plochu pro místní komunikace pro tyto pozemky s napojením na silnici 
III/4167. Stavbu Křižovatky místní komunikace  a silnice bude třeba navrhnout s ohledem na 
rozhledové poměry, návaznost na účelovou komunikaci na p.č. 707/2 navazující na budoucí 
křižovatku průsečně a s ohledem na budoucí kapacitní zatížení.  
 
4.     prověření komunikačního propojení na nábřeží,  řešení komunikační obsluhy D1 
ÚP řešil zokruhování komunikace obsluhující plochu D1 s úsekem vedeným podél nábřeží 
Moutnického potoka. Vedením komunikace není možné zužovat prostor biokoridoru na 
nábřeží, současně však podstatně omezuje rozsah plochy D2, pro obsluhu omezeného počtu 
domů v ploše D1 se nejeví budování úseku komunikace na nábřeží účelné.  
 
5.     parcelace plochy D1 
Plocha D1 nemá ve stávající podobě parcelaci (systém uspořádání pozemků) využitelnou pro 
zástavbu rodinnými domy, účelně využívající zastavitelnou plochu. Pozemky v ploše bude 
nutné přeparcelovat, tedy upravit jejich velikost a tvar tak, aby navazovaly pokud možno 
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v kolmém směru na  komunikaci navrhovanou středem řešeného území a vytvářely podmínky 
pro smysluplnou zástavbu rodinnými domy. 
  
6.     návaznost plochy bydlení na plochu ozn. H2 (rozšíření hřbitova) 
Plocha D1 navazuje přímo  na plochu H2, kde by pozemky bydlení bezprostředně navazovaly 
na pozemky hřbitova. Jeví se proto účelné ponechat mezi těmito plochami odstup. 
Pro budoucí využití plochy H2 je účelné vytvořit možnost přístupu do obce přes veřejné 
prostranství, které vytvoří dostatečnou plochu pro veřejné prostranství pro pěší bez nutnosti 
jejich vstupu přímo do prostoru komunikace, orientovanou směrem ke středu obce. 
   
 7.     propojení komunikace do plochy ozn. E 
V návaznosti na problematiku obsluhy plochy D1 – viz výše bod 4.  je třeba preferovat napojení 
komunikace přemostěním potoka do plochy E (dle ÚP Těšany) a dále jej zokruhovat s místními 
komunikacemi obce, což umožní prostupnost území a účelnou obsluhu ještě dalších 
rozvojových území. 
 
 
 
A.1.6.  Návrh urbanistické koncepce a zásady regulace území  

– podklad pro rozhodování v území     
 

 
A.1.6.1. Návrh urbanistické koncepce zástavby 
 
 
Řešené území tvoří dvě navazující části tak, jak jsou vymezeny v územním plánu jako plochy 
D1 a D2 . 
 
Rozdělení logicky navazuje na rozdělení ploch navrženou komunikací, která umožní 
zpřístupnění a efektivní využití západní části řešeného území – D1. Východní část řešeného 
území – D2 - přiléhá ke stávající komunikaci, není proto třeba dopravní přístup budovat.   
 
Zástavba v ploše D2 je koncipována tak, aby vhodně doplnila prostor ulice při komunikaci 
III/4167, nyní jednostranně obestavěné jednou řadou zástavby. Na rozdíl od stávající řady 
zástavby jsou navrženy dvojdomy proto, aby řada objektů ponechávala dílčí průhledy do 
krajiny. Je navržena uliční čára tak, aby prostor ulice byl stavebně jednoznačně vymezen 
obdobně jako na protilehlé straně komunikace. Odstup stavební čáry od komunikace je volen 
tak, aby umožnil ponechat část území pro veřejné prostranství a část pozemků staveb rodinných 
domů pro vjezdy, předzahrádky a vytvořil dostatečný odstup od komunikace. 
Současně je odstup volen tak, aby bylo možno umístit domy na vyvýšené části pozemku, 
(terénního rozdílu v západní části pozemku lze využít např. pro napojení případného suterénu 
přímo na pozemek zahrady). 
 
Návrh výstavby v ploše D1 obsahuje veřejné prostranství pro vybudování přístupové 
komunikace s veřejnou dopravní infrastrukturou. Komunikace bude zpřístupňovat plochu D1 a 
plochu E, přes kterou bude následně napojena do systému dopravní obsluhy obce. V rámci 
výstavby plochy D2 bude ponechána část pozemků pro vybudování provizorního obratiště 
v závěru nové obslužné komunikace tak, aby byla zajištěna bezpečná dopravní obsluha území 
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do doby, než bude lokalita D2 dopravně propojena s lokalitou E. Po zapojení komunikace do 
dopravního systému bude obratiště přeměněno na veřejnou zeleň. 
Plocha D1 je navržena pro zástavbu bydlení – doplní okrajové území obce o jednu řadu 
rodinných domů, koncipovaných jako dvojdomy a tím naváže na zástavbu plochy D2. 
Opět je sledováno rozvolnění zástavby vzhledem k navazujícímu krajinnému prostředí.  
 
Ulice vytvořená přístupovou komunikací pro domy v ploše D1 bude obestavěna pouze 
jednostranně, uliční prostor na protilehlé straně komunikace bude proto třeba vymezit jiným 
způsobem – je navržen pás izolační zeleně, který by oddělil soukromé zahrady plochy D2 a 
který by měl být osázen zejména vzrostlou zelení, která uliční prostor pomůže vymezit. 
 
Severní část území je navržena pro funkci zeleně a rekreace. Jedná se o pozemky navazující na 
rozvojovou plochu H2 pro občanské vybavení (rozšíření hřbitova) a zeleň v navrženém 
pozemku je koncipována jako vhodný úvodní prostor plochy H2. Současně by umožnil 
každodenní rekreaci obyvatel přilehlého území, vytvoření zeleného rámce severního okraje 
obce.  
 
 
A.1.6.2. Zásady regulace území - podmínky využití pozemků 
 
Území studie navrhuje podrobné podmínky využití pozemků: 
 
Pozemky pro bydlení v územní studii  
Rodinným dvojdomem  se rozumí v této územní studii: 
takové dva rodinné domy, které mají jednu vzájemně sousedící štítovou stěnu na hranici 
pozemků těchto dvou staveb, dům spolupůsobící jako dvojdům je v pozemku umístěn vždy 
tak, aby umožnil výstavbu sousedícího rodinného domu, spolupůsobícího jako dvojdům - tedy 
jednou stěnou na hranici pozemku, od ostatních okolních pozemků je umístěn tak, aby 
dodržel minimální odstupové vzdálenosti od sousedních pozemků dle podmínek prostorového 
uspořádání uvedených v této územní studii 
Hospodářským zázemí se rozumí v této územní studii: 
skladování zahradního nábytku, nářadí a techniky pro účely obhospodařování pozemku, 
pěstování užitkové a okrasné zeleně, chov drobného domácího zvířectva jako hobby a pro 
vlastní potřeby obyvatel, domácí dílny pro hobby činnost 
 
Podmínka využití ploch:  
Chráněné venkovní prostory  a chráněné prostory staveb lze v ploše situovat jen ve 
vzdálenosti vyhovující parametrům hlukových emisí a vibrací vznikajících silničním 
provozem,  na  základě hlukového vyhodnocení prokazujícího splnění těchto hygienických 
limitů. 
 
Bydlení v rodinných dvojdomech 
 (označení v grafické části  BRd) 
Hlavní využití: 
Bydlení v rodinných dvojdomech 
 
Přípustné jsou: 
- rodinné domy spolupůsobící jako dvojdomy 
- zpevněné plochy chodníků, teras, dvorků 
- parkovací stání a garáže rodinných domků, 
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- technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území 
- zeleň zahrad a předzahrádek 
Podmínečně přípustné jsou: 
-  hospodářské zázemí 

podmínka: nesnižující svým provozem a technickým zařízením užívání a kvalitu prostředí 
staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území 
 
- jednotlivá zařízení administrativy  

podmínka umístění: 
umístění v objektech, které slouží převážně k bydlení, jako doplňková funkce 

Nepřípustné využití: 
-  jiné rodinné domy, než dvojdomy  
- výrobní činnosti, skladování a jakákoli činnost, která není slučitelná s bydlením, zejména veškeré 
stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na okolní prostředí překračují nad přípustnou mez limity 
stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků prokázat v rámci řízení 
týkajících se umisťování staveb či povolování činností) 
- stavby technické infrastruktury typu stožárů telefonních a jiných operátorů 
 
Zpevněné povrchy a zeleň v pozemcích bydlení 
 (označení v grafické části  BRn) 
Hlavní využití: 
Zpevněné plochy a zeleň v pozemcích bydlení 
Přípustné jsou: 
- sjezdy na pozemky, chodníky a zpevněné plochy 
- parkování a odstavování osobních vozidel pro uživatele rodinných domů 
- související zeleň a zahradní úpravy 
Podmínečně přípustné jsou: 
- Oplocení za podmínek, že: 
netransparentní pevná část (podezdívka) bude mít maximální výšku do 0,8m nad přilehlým terénem, 
transparentní (průhledná či průsvitná) část oplocení  bude sahat maximálně do výšky 2,0m nad 
přilehlým terénem 
- objekty příslušející k  technickým sítím (např. přípojkové skříně) 
- přístřešky  pro odpadních nádob 
- zastřešení vstupů navazujících rodinných domů    
- veřejná prostranství 
Nepřípustné jsou: 
- jiné nadzemní stavby a objekty včetně garáží a přístřešků parkovacích stání 
- nepřípustné jsou stavby, činnosti a zařízení, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné 
zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení 
negativních účinku prokázat v rámci územního řízení)  
- využití, které je v rozporu s podmínkami využití dle ÚP Těšany 
 
Soukromá zeleň v pozemcích bydlení 
(označení v grafické části  BZs) 
Hlavní využití plochy: 
soukromé zahrady pro každodenní relaxaci a odpočinek obyvatel 
Přípustné jsou: 
- zeleň soukromých zahrad - bylinná společenstva, zatravněné plochy, keře, stromy vzrůstem 
odpovídající velikosti pozemků   
- oplocení - netransparentní oplocení pouze do max. vzdálenosti 4m od staveb rodinných domů, v 
ostatních částech pozemků oplocení transparentní (např. pletivo) 
- objekty příslušející k  technickým sítím  
Podmínečně přípustné jsou: 
terasy a chodníky  
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podmínka umístění: 
- nezhoršující parametry zadržování odtoku srážkových vod na pozemcích (např. s povrchem 
umožňujícím vsak) 
 
venkovní sezónní rodinné bazény 
podmínka umístění: 
- nezhoršující parametry zadržování odtoku srážkových vod na pozemcích  
- nenarušující svým provozem užívání staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí 
souvisejícího území 
 
zahradnická a pěstební činnost 
podmínka umístění: 
- v rozsahu obvyklém pro vlastní potřebu obyvatel 
- nenarušující svým provozem užívání staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí 
souvisejícího území 
 
sklady zahradních potřeb, nábytku, krytá posezení (i přístřešky, pergoly) 
podmínka umístění: 
zastavěná plocha stavby - maximálně 8m2  
 
Nepřípustné jsou: 
- jakékoli jiné nadzemní stavby a objekty 
- nepřípustné jsou stavby, činnosti a zařízení, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné 
zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení 
negativních účinku prokázat v rámci územního řízení)  
- využití, které je v rozporu s podmínkami využití dle ÚP Těšany 
 
Veřejná prostranství - veřejná zeleň a rekreace 
(označení v grafické části  Uzv) 
Hlavní využití plochy: 
veřejná zeleň a každodenní rekreace  
Přípustné jsou: 
- veřejná prostranství:  parky, aleje, veřejná dětská a rekreační hřiště, chodníky a zpevněné plochy (ne 
však parkoviště), související zeleň a zahradní úpravy 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- objekty drobné architektury budované ve veřejném zájmu (např. zázemí rekreačních zařízení), 
urbánní mobiliář (např. posezení, odpadní nádoby a přístřešky na ně) 
Podmínečně přípustné jsou: 
- oplocení  
podmínka umístění: 
- pouze pro zajištění nutných bezpečnostních a hygienických parametrů příslušných veřejných 
prostranství  
Nepřípustné jsou: 
- jiné nadzemní stavby a objekty - nepřípustné jsou stavby, činnosti a zařízení, jejichž negativní účinky 
na životní prostředí a veřejné zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících 
právních předpisech (vyloučení negativních účinku musí být prokázáno v rámci územního řízení)  
- využití, které je v rozporu s podmínkami využití dle ÚP Těšany 
Nepřípustné využití:  
- využití, které se neslučuje s využitím ploch jako veřejných prostranství pro zeleň 
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Zeleň izolační 
(označení v grafické části  Zi) 
Hlavní využití plochy: 
veřejná zeleň  
Přípustné jsou: 
- veřejná prostranství: zeleň a zahradní úpravy 
- technická infrastruktura 
- objekty drobné architektury, urbánní mobiliář (např. posezení, odpadní nádoby) 
Nepřípustné využití:   
- využití, které se neslučuje s využitím ploch jako veřejných prostranství pro zeleň 
 
 
Veřejná prostranství zajišťující obsluhu území  
(označení v grafické části  Uo) 
Hlavní využití plochy: 
- místní komunikace, parkovací stání, chodníky, zeleň v dopravním prostoru, sjezdy k RD 

 Přípustné využití:  
- místní komunikace funkční skupiny C, D  
- parkovací stání ve veřejném prostoru 
- technická infrastruktura 
- drobné objekty informačního systému, dopravního značení  
 
Nepřípustné využití:  
- využití, které se neslučuje s využitím ploch jako veřejných prostranství pro komunikace 
 
 
A.1.6.3. Zásady regulace území - etapizace  
 
Rozdělení území do částí dle ÚP Těšany – D1 a D2 odpovídá návrhu etap rozvoje území: 
Etapa I. – bydlení - plocha D2  
- veřejné prostranství – podél silnice III/4167 – zejména pro umístění odstavných stání ve 
veřejném prostoru, sjezdů na pozemky, veřejné technické infrastruktury 
- bydlení  
- provizorní obratiště  
 
Etapa II. – veřejné prostranství – veřejná zeleň a rekreace v ploše D1 
 
Etapa III. – veřejné prostranství pro obsluhu území a bydlení v ploše D1 
- veřejné prostranství pro obsluhu území a izolační zeleň  
- bydlení 
 
Návaznost etap 
 
Etapy tvoří ucelené části výstavby, není určeno pořadí etap. Výstavba v etapě I. bude probíhat 
samostatně, před zástavbou ostatních etap nebo v souběhu s nimi.  
 
Podmínkou výstavby rodinných domů v etapě I. je vybudování veřejného prostranství 
s parkovacími stáními a veřejnou technickou infrastrukturou v pásu mezi pozemky bydlení a 
komunikací III/4167. 
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Podmínka výstavby rodinných domů v etapě I. v ploše D2 : je nutné založit obě stavby 
dvojdomu současně ( ve stejném časovém intervalu) z důvodu zohlednění geologických 
podmínek lokality. 
 
Podmínka výstavby rodinných domů v etapě III. - výstavba bydlení je podmíněna vybudováním 
místní komunikace a veřejné technické infrastruktury v rámci plochy D1.  
 
Etapa II. není vázána na pořadí etapy I. a III., může být realizována nezávisle na časovém 
harmonogramu ostatních.  
 
 
A.1.6.4. Zásady regulace území - parcelace  
 
Parcelace území je navržena nově, protože stávající parcelní členění neumožňuje účelné využití 
území pro stanovený způsob využití. 
Je  navržena parcelace území: 
 
Plocha D2 
- pozemek veřejného prostranství – podél silnice III/4167 – navržen zejména pro umístění 
odstavných stání ve veřejném prostoru, sjezdů na pozemky, veřejné technické infrastruktury 
- pozemky rodinných domů – navrženy tak, aby plošné parametry odpovídaly požadavkům ÚP 
Těšany 
- pozemek pro provizorní obratiště  
 
Pozemky plochy D2 jsou vymezeny invariantně (nelze měnit polohu jejich hranic) a to tak, aby 
požadavky, stanovené územním plánem na minimální výměru stavebních pozemků, byly 
dodrženy u všech pozemků určených pro bydlení a proto, aby zástavba vzhledem k ulici 
vytvářela rytmickou řadu 
 
Plocha D1 
- pozemek pro veřejné prostranství – navržený pro veřejnou zeleň a rekreaci 
- pozemek pro veřejné prostranství zajišťující obsluhu území, a pro izolační zeleň  
- pozemky rodinných domů – navrženy tak, aby plošné parametry odpovídaly požadavkům ÚP 
 
Pozemky veřejných prostranství plochy D1 jsou vymezeny invariantně (nelze měnit polohu 
jejich hranic) a to tak, aby odpovídaly požadavkům na vymezení veřejných prostranství 
zpřístupňujících pozemky bydlení a odpovídaly možnostem území (napojení na dopravní 
infrastrukturu obce, podmínky územního plánu) 
 
Pozemky bydlení plochy D1 lze polohově upravit, (lze měnit polohu jejich hranic), sloučit je 
nebo rozdělit, to vše za podmínky, že změna nevyvolá změnu charakteru zástavby (ulice tvořená 
rodinnými domy takových prostorových parametrů, které budou vytvářet harmonický celek se 
zástavbou obce jako celku) 
 
Na jednom pozemku navrženém touto územní studií, určeném pro bydlení, bude stát 
maximálně jeden rodinný dům. 
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A.1.6.5. Zásady regulace území – prostorová regulace, intenzita využití území  
 
Polohové umístění staveb: 
- Pro umístění rodinného domu v pozemku je určena pouze část pozemku vymezená 
v grafické části jako „bydlení v rodinných dvojdomech“. 
-  stavební čára  - je  poloha  objektů  vzhledem k prostoru ulice (vymezení polohy uliční 
fasády stavby) 
-  stavební hranice  - hranice mezi částí pozemku určenou pro umístění RD a částí 
pozemku určenou pro zahradu, v níž RD umístit nelze; je na rozhraní dvou způsobů využití 
pozemků   
 
Výška zástavby, způsob zastřešení:  
- Rodinné domy mohou mít maximálně: 
1 podzemní podlaží (ve vztahu ke vstupu do objektu) – dle upřesnění geologických podmínek,  
1 plné nadzemní podlaží,  
1 obytné podkroví nebo půdní prostor bez obytného využití  
 
- Úroveň vstupu prvního nadzemního podlaží stavby rodinných domů bude navržena nad 
úrovní komunikace v přilehlém veřejném prostranství v rozmezí  0,05m až 0,50m, na stejné 
úrovni v obou objektech, vytvářejících dvojdům. 
 
- Stavby rodinných domů budou zastřešeny sedlovou střechou s převládajícím směrem 
hřebene zastřešení rovnoběžným se směrem přilehlé ulice.  
- Úroveň římsy zastřešení vzhledem k ulici bude 2,7m až 3,5m nad úrovní vstupu. 
 
- Rodinné domy mají navrženo zastřešení ve shodném sklonu  

pro obě sousedící stavby dvojdomu. 
 
- Rodinné domy mají navržen sklon převládajícího zastřešení v rozmezí 35 až 45 stupňů 
 
Obecně platí pro výstavbu, že začlenění objektů, jejich hmotová struktura a celkový výraz 
musí respektovat okolní charakter zástavby nebo jej harmonicky doplňovat.  
 
Případná výstavba vyšších nadzemních staveb technického charakteru (zejména komínů, 
stožárů elektrického vedení o napětí 22 a více kV, stanic mobilních operátorů) nesmí vytvářet 
nevhodné výškové dominanty narušující krajinu.  
 
V řešeném území lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského 
letectva a obrany státu 

 
Intenzita využití území  
 
Maximální zastavitelnost pozemků bydlení  je 50% , což znamená, že jeden pozemek pro 
bydlení, navržený touto územní studií, může být zastavěn stavbami a zpevněnými plochami 
umisťovanými v rámci podmínek stanovených v odstavci A.1.6.2. maximálně do výše 50% své 
výměry. 
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A.1.6.6. Dopravní řešení 
 
Dopravní obsluha veřejnou dopravní infrastrukturou bude zajištěna prostřednictví veřejných 
prostranství zajišťujících obsluhu území, kde budou umístěny : komunikace , parkovací stání, 
zeleň v dopravním prostoru, případně samostatné chodníky. Koordinace postupu výstavby 
staveb dopravní infrastruktury umožní umístění veřejné technické infrastruktury a přípojek 
staveb.  
 
Jsou navrženy pozemky veřejných prostranství zajišťujících obsluhu území: 
 - podél silnice III/4167 – zejména pro umístění odstavných stání ve veřejném prostoru, sjezdů 
na pozemky, veřejné technické infrastruktury 
- pozemek pro veřejné prostranství zajišťující obsluhu území v ploše D1 
 
 
Napojení na silnici III/4167 
 

Lokalita bude dopravně napojena přes stykovou křižovatku se silnici III/4167. Šířka 
vozovky průjezdního úseku silnice III/4167 je mezi obrubami v přímém úseku min. 6,0 m. 
Průjezdní úsek silnice III/4167 je zařazen do funkční skupiny C s funkcí obslužnou.  

Mírné obloukové prohnutí silnice III/4167 umožní dobré rozhledové poměry v křižovatce. 
Tato poloha je vzdálena cca 280m od nejbližší křižovatky jižně (náves) a 380m od nejbližší 
křižovatky severně (s účelovou zemědělskou komunikací na severním okraji obce), odsazení 
křižovatek je dostatečné. Dopravní řešení územní studie upřesňuje polohu křižovatky 
vymezenou v ÚP Těšany.  
Odbočení ze silnice III/4167 bude řešeno společným pruhem jako přímopravé a přímolevé, 
usměrnění dopravního proudu na průběžné pozemní komunikaci nebude vzhledem ke 
kategorii komunikace a intenzitě provozu řešeno přídatným pruhem. 

 
Dopravní obsluha území 

- Zvolený systém dopravní obsluhy byl navržen zejména z důvodu optimální obsluhy 
řešeného území a optimální možnosti rozvržení pozemků v něm. Systém je jednoduchý 
a přehledný. 

- Místní komunikace budou navrženy ve funkční skupině D, případně C 
- Komunikace v lokalitě je navržena v min. šířce 5,5m mezi obrubníky. Tuto šířku lze 

v dalších návrzích zpřesnit a případně upravit na minimální šířku průjezdního prostoru 
š.=3,5 m, k vyhýbaní vozidel by docházelo na vymezených místech tzv. výhybnách.  

- Poloměry oblouků v křižovatkách jsou navrženy pro skupinu vozidel 2, tedy pro vozidlo 
pro odvoz odpadu   

- v ploše D2 i D1 jsou parkovací stání ve veřejném prostoru navržena podél komunikací; 
celková kapacita zohledňuje i kapacitu stávajícího parkování v území, které slouží 
okolní zástavbě, dále je navrženo parkování  na vlastních pozemcích jednotlivých RD, 
a to vždy podle velikosti objektu 

- Dočasně bude komunikace v ploše D1 řešena jako slepá komunikace  zakončená 
obratištěm, které je dimenzováno pro otočení vozidla HZS (hasičského záchranného 
sboru). 
Po propojení komunikace přes vodoteč Moutnického potoka a dořešení její návaznosti 
v rozvojové ploše E (dle ÚP Těšany) na další komunikační systém obce, bude již 
nepotřebná část obratiště přebudována jako veřejná zeleň, popř další odstavná stání ve 
veřejném prostranství.  
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- Výškové řešení  

Vedení nivelet je bude v dalším stupni dokumentace uzpůsobeno konfiguraci 
stávajícího terénu a s ohledem na budoucí osazení jednotlivých RD.   

 
Rozhledové poměry 

- Zajištění rozhledů respektive případné kácení a úprava zeleně bude předmětem dalších 
projektových stupňů. 

- Úprava dopravního značení v křižovatce bude předmětem dalšího projektu komunikace. 
 
Doprava v klidu  

Výpočet potřeby parkovacích stání - celkově 
  

 Výpočet dle platné ČSN 73 6110 akt. ČSN 73 6110/Z1 (únor 2010) 
 Předmětnými ukazateli pro výpočet parkování jsou: 
 

a) O0 základní počet odstavných stání 
RD 
16 RD nad 100 m2 

Počet celkem / počet účelových jednotek = 16 / 0,5 
 
001 = 32                   
   

b) P0 základní počet parkovacích stání 
 
Obytný okrsek 
Pro výpočet parkovacích stání v obytném okrsku je účelovou jednotkou obyvatel a 
jedno stání je určeno pro 20 obyvatel. Předpokládáme, že průměrný počet obyvatel je: 
16 RD x 3,6 obyvatelé = 57,6 

 P0 : 16 x 3,6 = 57,6 obyvatel 
 P0 : 57,6 / 20 = 2,88 
 N celkový počet stání 

Oo základní počet odstavných stání 
P0 základní počet parkovacích stání 
ka součinitel vlivu stupně automobilizace 1,0  (při stupni 1 :2,5) 
kp součinitel redukce počtu stání 1,0 
 
Celkový počet stání N = O0  ∙ ka +  P0 ∙ ka  ∙ kp = 32 ∙ 1 + 2,88 ∙1 ∙ 1 = 35 
   N = 35 
 
 Vyhl. 398/2009 §4, čl.2 uvádí, že je třeba vyhradit stání pro vozidla 
přepravující osoby těžce pohybově postižené při počtu stání  35  min 1 vyhrazené 
stání. 
 
Závěr: 
 
Celkem je obytný okrsek dle výpočtu potřeba 35 parkovacích míst, z toho 1 pro 
imobilní.  
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Podmínky pro umisťování dopravní infrastruktury 
-  silniční doprava v lokalitě bude realizována v místních komunikacích  

-  místní komunikace bude napojena na silnici – III/4167.  Stavbu křižovatky místní 
komunikace  a silnice bude třeba navrhnout s ohledem na rozhledové poměry, návaznost na 
účelovou komunikaci na p.č. 707/2 navazující na budoucí křižovatku průsečně a s ohledem na 
budoucí kapacitní zatížení.  
- v řešeném území budou vytvořena odstavná parkovací místa dle kapacity objektů na 
vlastních pozemcích staveb rodinných domů (1-2 stání dle vel. RD), ve veřejném prostoru je 
třeba pro obytný okrsek (zástavba v D2 a D1) vytvořit parkovací stání v počtu min. 3 stání, z 
toho 1 pro imobilní - podle výpočtu dle ČSN 73 6110 (je navrženo více)    
- garáže a parkoviště aut budou v plochách umísťovány v parametrech ČSN 736056 
- při návrhu křižovatek a napojení lokality budou minimalizovány negativní vlivy na 
stávající zástavbu  
- podmínkou pro umísťování komunikací v území je umístění a křížení  místních 
komunikací  a jejich napojení na silnici III. třídy v parametrech ČSN 73 6101, ČSN 736102 a 
ČSN 736110. 
 
 
A.1.6.7. Technická infrastruktura 
 
Odkanalizování území a odvodnění 
Lokalita bude odkanalizována oddílnou kanalizací.  
Splašková kanalizace bude vedená ve veřejném dopravním koridoru. Odkanalizování 
splaškových vod je navrženo na ČOV prostřednictvím veřejných kanalizačních řadů ve 
veřejných prostranstvích navržených ulic.  
V ploše D2 bude nový řad splaškové kanalizace umístěn v ploše veřejného prostranství a 
napojen do stokové sítě jižně od řešeného území. V ploše D1 bude kanalizace umístěna ve 
veřejné komunikaci v souběhu s vodovodem a podél vodovodu odvedena přes pozemky na 
nábřeží Moutnického potoka do kanalizačního řadu podél komunikace jižně od okraje lokality. 
Dešťové vody z pozemků rodinných domů budou řešeny akumulací a zasakováním přímo na 
těchto pozemcích.  
 
Zásobení vodou 
Lokalita bude napojena na vodovodní řad obce. Do nové lokality bude prodloužen veřejný 
vodovod . Veřejný řad bude zaokruhován přes pozemky na nábřeží Moutnického potoka.  
Vodovod v ploše D1 bude umístěn ve veřejné komunikaci v souběhu se splaškovou kanalizací.  
Objekty plochy D2 budou napojeny na stávající řad, který se nachází na protilehlé straně 
komunikace nebo nový řad vybudovaný v souběhu s kanalizací – dle možnosti realizovat 
protlak pod komunikací v závislosti na technickém stavu řadu. 
Nové vodovodní řady budou realizovány rozebíratelným povrchem.  
V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
23/2008 Sb“.), musí být vnější zdroje požární vody (nový vodovod) navrženy dle čl. 5 ČSN 73 
0873, požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou, tj. pro rodinné domy nad 200 m2 

zastavěné plochy musí být nejmenší dimenze potrubí DN 100 s odběrem 6l/s při tlaku min. 0,2 
MPa. Dále je doporučeno, aby v souladu s ustanovením § 12 písm. c) vyhlášky č. 23/2008 Sb., 
byl na vodovodním řadu osazen nadzemní požární hydrant dle čl. 5.3 ČSN 730873. 
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Zásobování plynem 
Lokalita bude plynofikována STL plynovodem vedeným ve veřejném dopravním koridoru, 
napojeným z prostoru ulice a z řadu na nábřeží Moutnického potoka (dle podmínek 
v následném řízení).  
Do nové lokality prodloužen STL plynovod.  
 
Zásobování elektřinou - síť VN, síť NN 
Lokalita bude napojena na rozvodnou energetickou síť. Dle možnosti rozvodné soustavy bude 
využito napojení na NN rozvody podél stávající zástavby protilehlé strany silnice III/4167,  
Celková kapacita rozvoje území zahrnuje 16 rodinných domů – 8 v etapě I. a 8 v etapě III. 
Alternativou v případě nedostatečné kapacity je provedení nových NN kabelových rozvodů již 
od stávající trafostanice VN – trafostanice se nachází jihovýchodně od řešeného území.   
Rozvodné kabely budou uloženy ve veřejných prostranstvích zejména v pásech zeleně. 
 
Podmínky pro umisťování technické infrastruktury 
- trasy technické infrastruktury budou umísťovány zejména na přístupných neoplocených 
pozemcích či podél komunikací 
- likvidace dešťových vod bude řešena přednostně vsakem na vlastním pozemku, 
eventuelně regulovaným odtokem do jednotné kanalizace (dle hydrogeologických podmínek, 
které je třeba prověřit v následném stupni PD) 
- vodovodní řady budou uloženy pod rozebíratelným povrchem 
 
 
 
 
A.1.7.    Návrh urbanistické koncepce a zásady regulace území  

– podklad pro úpravy ÚPD 
 
A.1.7.1. Návrh urbanistické koncepce zástavby 
 
Je upraveno rozhraní ploch D1 a D2 : komunikace, zprostředkující obsluhu objektů v ploše D1 
je zahrnuta jako její součást. Mezi plochou D2 a komunikací III/4167 je navržen pás veřejného 
prostranství. 
 
Nábřežní část komunikace není navrhována, protože pro obsluhu plochy D1 je nadbytečná, je 
upřednostněna koncepce zapojení komunikace dále přes vodoteč do plochy E a do 
komunikačního systému obce. Není třeba řešit problém zapojení původně zamýšlené 
komunikace do III/4167 poblíž stávajícího mostu. 
Plocha D2 s obytnou zástavbou je obsluhována přímo ze silnice III/4167, protože poloha 
v zastavěném území a nízká dopravní zátěž komunikace toto umožní. 
 
Plocha D2 je navržena pro zástavbu bydlení – rodinné dvojdomy, není tedy respektováno 
vymezení plochy dle ÚP pro občanské vybavení, protože obec má k dispozici dostatečné plochy 
občanského vybavení zejména v centrální části, má i dostatečné rezervy pro jeho rozvoj, není 
poptávka po konkrétním občanském vybavení v této lokalitě. Ani z hlediska dlouhodobé 
koncepce se nepředpokládá deficit občanského vybavení v této poloze v obci 
Zeleň, která mohla být budována v rámci občanského vybavení, je navržena v severní části 
řešené lokality, kde současně vytvoří přechod k další návrhové ploše H2 (občanské vybavení – 
předpoklad možného rozšíření hřbitova)..  
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Plochy bydlení jsou v rámci ÚP navrženy ve více rozvojových lokalitách, jejich aktuální 
dostupnost je často problematická. Řešené území v ploše D2 zahrnuje při komunikaci pozemky 
obce, které by při zahrnutí plochy D2 do rozvojových ploch bydlení mohla aktuálně nabídnout 
zájemcům o trvalé bydliště v obci. 
 
Podmínky využití pozemků v řešeném území (viz A.1.6.2.) respektují podmínky stanovené 
územní plánu v lokalitě D1 a upřesňují je s ohledem na podrobnost dokumentace. Pro plochu 
D2 je navrženo využití pro bydlení – územní studie je podkladem pro zpracování změny ÚP 
Těšany. 
 
Etapizace území (viz A.1.6.3.) respektuje rozdělení území na dvě části – D1 a D2 a možnosti 
jejich odděleného rozvoje: 
Etapa I. – bydlení - plocha D2  
Etapa II. – veřejné prostranství – veřejná zeleň a rekreace v ploše D1 
Etapa III. – veřejné prostranství pro obsluhu území a bydlení v ploše D1 
 
Není určeno pořadí etap. Jsou navrženy podmínky návaznosti výstavby rodinných domů v etapě 
I. a etapě III. -  viz odst A.1.6.3. 
 
V rámci ÚP Těšany může být návaznost etapy III. doplněna o dořešení vazby komunikace 
v ploše D1 do navazující plochy E a provázanost komunikačního systému obce tak, že nebude 
třeba řešit provizorní obratiště, pokud bude zajištěna časová návaznost zástavby plochy E a 
plochy D1 včetně budování komunikace, která je nutnou podmínkou staveb bydlení v ploše D1. 
 
Parcelace území (A.1.6.4) se do ÚP Těšany promítne pouze v upřesněném vymezení polohy 
veřejných prostranství. Parcelace respektuje požadavek na minimální výměry pozemků 
bydlení, stanovené ÚP Těšany. 
 
Prostorová regulace, intenzita využití území v řešeném území (viz A.1.6.5.) respektují 
podmínky územního plánu a upřesňují je s ohledem na podrobnost dokumentace. 
 
Dopravní řešení (viz A.1.6.6.) respektuje vymezení místní komunikace mezi plochami D1 a D2 
(dle ÚP), nenavrhuje již větev komunikace na nábřeží Moutnického potoka. Respektuje další 
napojení komunikace do ploch jihozápadně od řešeného území – plocha E a navazující. 
 
Technická infrastruktura (viz A.1.6.7.) respektuje koncepční podmínky územního plánu. 
 
 
 
A.1.8.  Podmiňující faktory rozvoje území      
  
A.1.8.1. Veřejně prospěšné stavby 
v řešeném území jsou dle platného ÚP vymezeny veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Na tyto plochy se vztahuje i předkupní právo ve 
prospěch obce Těšany, a sice: 
DT – koridory (plochy) pro dopravu a technickou infrastrukturu s příslušenstvím včetně 
ploch,nezbytných pro zajištění výstavby a řádného využívání pro stanovený účel - ozn. dle ÚP  
č.39 -  při lokalitách D1 a D2 
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Návrh územní studie upřesňuje tuto veřejně prospěšnou stavbu lokalizací veřejného 
prostranství zajišťujícího obsluhu území v ploše D1.  
 
A.1.8.2. Vlastnické vztahy 
V řešeném území vlastnická struktura zahrnuje větší množství vlastnických subjektů - zpravidla 
soukromých vlastníků. Obec je vlastníkem pozemků přiléhajících ke komunikaci v ploše D2. 
Územní studie nerozkrývá vlastnickou strukturu území, stávající parcelaci nelze dodržet 
(vzhledem k odlišné orientace parcelního členění od koncepce území).  
Veřejná prostranství pro umístění veřejné infrastruktury v části D2 jsou navrženy  
na pozemcích ve vlastnictví obce, v ploše D1 se pozemky obce nenacházejí. 
 
A.1.8.3. Podmiňující investice  
Podmínkou zástavby pro bydlení je vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury 
v rozsahu řešeného území, případně i v rozsahu dopravního napojení přes lokalitu E (dle ÚP 
Těšany). 
 
A.1.8.4 Přírodní podmínky 
Důležitým podmiňujícím faktorem využití plochy D2 jsou hydrogeologické podmínky 
lokality. Východní část území představuje navážka, která podmiňuje vhodnost zakládání 
staveb. 
Bylo provedeno inženýrskogeologické posouzení v ploše D2 (BALUN geo s.r.o., 2016),  pod 
názvem: Těšany - Pod Brázdou - zástavba RD - předběžný průzkum, Zak. č.: 16099, v archivu 
Státní geologické služby Geofond v Praze byla evidována pod číslem 1512/2016,  pro 
odběratele Obec Těšany, zpracovatel: Mgr. Lenka Bendová, kontroloval: Ing. Dan Balun.  
Průzkum byl vykonán s ohledem na výstavbu rodinných domů. Způsob založení 
bude záviset na výsledcích následujícího inženýrskogeologického průzkumu. 
Průzkum nevylučuje možnost výstavby rodinných domů v lokalitě, byla vyhodnocena 
mocnost navážky a možnost zakládání staveb v území – podrobněji viz také výše v kap.: 
A.1.5. Charakteristika a problémová analýza řešeného území, odst . problémy v území,  
odrážka 2. navážka a terénní terasa v ploše D2 
 
Podmínky prostorové regulace -  na uvedené skutečnosti reagují  - viz výše v kap. A.1.6.5.
 Zásady regulace území – prostorová regulace, intenzita využití území  
Výkres č. B.4  představuje ilustrativní řešení založení stavby až do rostlého terénu při 
možnosti využití odtěžené navážky pro podzemní podlaží stavby, je umožněna výstavba i bez 
podzemního podlaží , s max. 1 nadzemním podlažím a využitím podkroví. Při zakládání je 
nezbytné zohledňovat uvedené podmínky lokality.  
Podmínkou výstavby rodinných domů v etapě I. v ploše D2 -  je nutné založit obě stavby 
dvojdomu současně (ve stejném časovém intervalu) z důvodu zohlednění geologických 
podmínek lokality. 
 
 
A.1.9.  Limity využití území 
 
Využití řešeného území je limitováno: 
- celé území se nachází v ochranném pásmu II. stupně přírodního zdroje léčivých vod 
Šaratice  
-  na všech pozemcích lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy 
vojenského letectva a obrany státu, protože se celé řešené území nachází v ochranném pásmu 
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radiolokačního zařízení, je tudíž zájmovým územím armády České republiky dle § 175 
stavebního zákona č.183/2006 Sb., současně se celé území se nachází v koridoru 
rádioreléových spojů a vojenských zařízení. 
-  východní  část řešeného území  - plocha D2 - sousedí s dopravním prostorem silnice 
III/4167 a může být ovlivněna hlukovou zátěží z této komunikace, chráněné prostory proto  
budou u ploch dopravní infrastruktury (dopravních staveb, silnic) vymezovány až na základě 
hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný 
venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, což musí být doloženo v navazujících 
řízeních.  
-  podmínky ochrany hodnot území se vztahují i na všechny následné stupně PD 
    
V bezprostředním sousedství řešeného území se nacházejí tyto limity: 
- podél jižního okraje území na nábřeží Moutnického potoka probíhá lokální biokoridor 
- podél jižního okraje území prochází trasa RR spoje. 
- sítě technické infrastruktury se nacházejí jižně od řešeného území (STL plynovod) a 
východně od řešeného území při stávající zástavbě – kanalizace, vodovod NN rozvody elektro 
Návrh respektuje limity a ochranné režimy v území. 
Trasy a ochranná pásma sítí budou respektována v souladu s platnou legislativou. 
 
 
 
 
A.1.10.  Vyhodnocení vyjádření a připomínek uplatněných k uveřejněnému návrhu 
 
Pozemkové úpravy 
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (ve znění 
pozdějších předpisů), ve znění pozdějších zákonů § 19 písm. c) 
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka 
Brno – venkov, Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno 
vede řízení o Komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Těšany (dále jen „KoPÚ“), které bylo zahájeno dne 22. 
3. 2011.Zpracovatelem KoPÚ je firma AGROPROJEKT PSO, s.r.o., se sídlem Slavíčkova 1b, 638 00 Brno–Lesná, 
úředně oprávněným projektantem je Ing. Alexander Švihálek tel: +420 533 033 978, e-mail: 
alexander.svihalek@agroprojektpso.cz. 
V současné době jsou pozemkové úpravy ve fázi zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. Byla zpracována 
studie odtokových poměrů, proveden rozbor současného stavu, polohopisně i výškopisně zaměřeno zájmového 
území, vypracována a vystavena dokumentace nároků vlastníků, v rámci které byl řešen nesoulad druhu pozemků, 
a schválen plán společných zařízení. 
V rámci projednání návrhu územní studie sdělujeme, že se daná lokalita nachází mimo obvod KoPÚ. 
K územní studii nemáme připomínky. 
Státní pozemkový úřad, odbor řízení správy nemovitostí, odd. správy vodohospodářských děl: 
nemá připomínky k „Územní studii, Těšany, Lokalita Pod hrázkou – D1 a D2“. V řešené lokalitě území studie 
neevidujeme žádné vodní dílo – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v příslušnosti hospodařit SPÚ, 
OVHS. Dle námi dostupných podkladů se zde nenachází ani podrobné odvodnění pozemků (POZ). 

 
Obrana státu 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky § 6 odst. 1 písm. h) 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekomická a majetková, Oddělení ochrany územních zájmů 
Brno Svatoplukova 2687/84, 66210  Brno 
Souhlasí s předloženou ÚPD. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany neshledalo rozpor mezi návrhem 
funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemá k řešené 
věci  při dodržení ustanovení § 175 zákona č.183/2006 Sb. připomínek. 
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Vyhodnocení připomínky: 
Územní studie nemůže zajistit dodržení ustanovení § 175 stavebního zákona, protože toto 
ustanovení se vztahuje k územním řízením vedeným v území. 
V textové části studie A.1.9. je uvedeno limitování  pro stavby z hlediska vojenského letectva a 
obrany státu včetně upozornění na to, že celé území je územím dle § 175 stavebního zákona. 
 
Civilní ochrana 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů § 12 odst. 2 písm. i)  
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00  
Brno 14 
Z hlediska tohoto předpisu neuvádí žádné připomínky ve svém vyjádření. 
 
Požární  ochrana 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů § 31 odst. 1 písm. b) bod. 1  
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00  
Brno 14 
v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
23/2008 Sb“.), musí být vnější zdroje požární vody (nový vodovod) navrženy dle čl. 5 ČSN 73 
0873, požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou, tj. pro rodinné domy nad 200 m2 

zastavěné plochy musí být nejmenší dimenze potrubí DN 100 s odběrem 6l/s při tlaku min. 0,2 
MPa. Dále doporučujeme, aby v souladu s ustanovením § 12 písm. c) vyhlášky č. 23/2008 Sb., 
byl na vodovodním řadu osazen nadzemní požární hydrant dle čl. 5.3 ČSN 730873. 
Obslužné komunikace v předmětné lokalitě musí být navrženy v souladu s § 2 odst. 1 písm. d) 
vyhlášky č. 23/2008 Sb. Pro neprůjezdnou jednopruhovou komunikaci delší než 50 m musí být 
navrženo obratiště, které svými parametry odpovídá požadavkům dle čl. 14.2 ČSN 73 6110, 
projektování místních komunikací. 
HZS JmK dále nepředpokládá potřebu řešit v rámci předmětné studie opatření uvedená v 
ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 
a je připraven v případě potřeby konzultovat výše uvedené požadavky. 
 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínky byly zapracovány do podmínek pro umisťování technické infrastruktury 
v čl.A.1.6.7. 
 
Připomínky projektanta ÚP Těšany a změny č. I ÚP Těšany Ing. arch. Iva Kabeláče:  
 V textové části návrhu, se vyskytují v kapitole A.1.6.5. Zásady regulace území – prostorová 
regulace, intenzita využití území regulativy, které jsou v rozporu s principem v závěru kapitoly 
uvedeným, tj. že „Obecně platí pro výstavbu, že začlenění objektů, jejich hmotová struktura a 
celkový výraz musí respektovat okolní charakter zástavby nebo jej harmonicky doplňovat“. 
Jedná se o ve studii uvedené regulativy, které jsou podle mého názoru sporné, nenaplňující 
uvedenou tezi a stávající zástavbový rytmus a řád:  
1. Úroveň římsy zastřešení vzhledem k ulici bude 2,7m až 4,5m nad úrovní vstupu. Navržená 
úroveň zastřešení umožňuje obcházet parametry staveb s podlažností 1+, umožňuje řešení 
stavby s vysokou nadezdívkou podkroví, což nepůsobí struktivně a harmonicky. Doporučuji 
parametr upravit na rozmezí v limitech 2,7 až 3,5 m, což odpovídá harmonickým poměrům ke 
stávající zástavbě obce  
2. Sklon převládajícího zastřešení bude řešen v rozmezí 25 až 35 stupňů, skládaná krytina. 
Sklon zastřešení v obci naprosto převládá v parametru 35° až 45°, navrhuji tento parametr v 
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souladu s koncepcí ÚP upravit. Zástavba nové lokality D1 by nesla dost významně odlišné 
tvarosloví, než stávající zástavba naproti v ulici. Lokalita D2 by se měla následně přizpůsobit 
týmž parametrům.  
Budou-li v rámci projednávání ÚS tyto připomínky akceptovány, předešlo by se nesouladu v 
procesu změny ÚP, neboť navrhované parametry by nebylo možné ztotožnit s koncepcí ÚP a 
principem ochrany hodnot sídla. 
 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínky byly zohledněny a zapracovány v kap.: A.1.6.5. Zásady regulace území – prostorová 
regulace, intenzita využití území  
 
 
 
Připomínky občanů – obyvatelů rodinných domů umístěných naproti řešenému území přes 
silnici II/4167 : 
Ing. Luděk Hájek, Těšany 299 
Valaha Zdenek, Těšany 260 
Eva Vahalová, Těšany 260 
Vlad. Nádeníček, Těšany 241 
Karel Pavlík, Těšany 251 
Husák Drahomír, Těšany 296 
Hřib Vítězslav, Těšany 237 
Čermák Petr, Těšany 242 
 
Lokalita Pod hrázdou - D2 (ETAPA 1) je místo - pozemek, který je zatížen hodně špatnou 
historií. V minulosti se větší část pozemku Pod hrázdou - D2 využívala pro těžbu hlíny na 
výrobu kotovic pro stavbu domů. Zadní část pozemku - směr Nesvačilka se částečně využívala 
pro těžbu kopaného písku. Touto činností zde vznikly hluboké, nepravidelné jámy, které sahaly 
až pod úroveň (hladinu) potoka o hloubce několika metrů a částečně byly zaplněny vodou. Tato 
činnost probíhala v celé oblasti lokality Pod hrázdou. Později se přestalo Pod hrázdou těžit a 
vyhloubené jámy od 50. let minulého století začaly plnit funkci klasického smetiště. 
Zavezlo se sem vše možné od železa, přes suť, dřevo, zdechliny, slámu  - prostě to, co kdo 
nepotřeboval . 
Z místní dřevovýroby, ve které pracovalo několik desítek zaměstnanců a kde se vyráběly lepené 
vazníky, sem traktorem s vlečkou začali vozit piliny a sypaly se do těchto vyhloubených jam 
po dlouhé roky. Těch vleček pilin byly opravdu minimálně stovky a jezdily jedna za druhou do 
doby, než se prostor po těžbě hlíny a písku zaplnil Později se lokalita Pod hrázdou dorovnala 
mírně nad úroveň silnice a částečně se osázela stromy. 
Každému bylo jasné, že se k ničemu jinému moc nehodí. Taková místní Potěmkinova vesnice 
- možno říct i Pandořina skříňka . Za cca 15 let to celé sedlo minimálně o metr. Ve spodní 
lokalitě směrem k mostu zůstaly stromy, v horní lokalitě se prostor využíval jak při budování 
kanalizace - kdy pěkná černozem , která sem byla navezena v 90 letech se odbagrovala a použila 
se na povrchové terénní úpravy po pokládce potrubí v obci a navezlo se sem místo toho to, co 
by nikdo z nás na své zahradě mít něchtěl (jílovitá hlína se sutí a částečně komunálním odpadem 
- plasty, dráty, sklo, igelitové sáčky, hadry ). Později při rekonstrukci průtahu obcí se zde 
skladoval odfrézovaný recyklát. 
Vidíme dva hlavní problémy lokality Pod hrázdou. První problém je okem pozorovatelné sedání 
zeminy v závislosti na čase díky pilinovému závozu a ostatní navážce. Druhý problém je to, co 
se sem v minulosti podařilo skrýt pod povrch. 
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Co se týče geologického posouzení dané lokality IG průzkum v ploše D2 území BALUN geo 
s.r.o., které doporučuje další možné využívání - pozorně jsme sledovali počínání pracovnice 
této firmy při práci a snažili jsme se jí sdělit, kde jsou nejproblémovější místa pozemku a 
zároveň jména lidí například co sem zaváželi za éry dřevovýroby piliny a lidí co si celou věc 
dopodrobna pamatují, kteří by jí o všem mohli podat důležité informace. Nutno říct, že ji to 
vůbec nezajímalo. Hloubku, kterou zvolila pro svůj průzkum, a místa kde ho prováděla, jí 
rozhodně nemohla dát pravý obraz pozemku. Pokud se bude nějakou větší měrou přihlížet k 
tomuto posouzení, tak by bylo velmi prozíravé, aby BALUN geo s.r.o., který doporučuje další 
možné využívání - garantoval správnost svého výsledku a v případě problému nesl i patřičné 
následky. Jinak nemá takové doporučení naprosto žádnou váhu. 
Nikdo by určitě nechtěl bydlet na skládce. Nikdo by nechtěl, aby jeho děti celý život na skládce 
vyrůstaly - ať je ve větší či menši hloubce pod domem. Nikdo by se nechtěl ráno probouzet s 
tím, že poběží kontrolovat, jestli základy, na kterých jeho dům stojí, jsou opravdu v dostatečné 
hloubce a dům, na který bude pracovat do konce života, mu nepraská. Domníváme se, že tato 
lokalita se hodí pro všechno, jen ne pro stavbu rodinných domů. V Těšanech je spousta pěkných 
míst, kde doufáme, že se do budoucnu podaří vytvořit stavební parcely. I my chceme, aby naše 
děti a vnuci zde žili, postavili si rodinný domek, vychovali chytré, zdravé a úspěšné potomky. 
Bylo by od Vás velice moudré u tohoto místa udělat velký červený vykřičník a jednou pro vždy 
toto místo ponechat pro růst stromů a zeleně, které v Těšanech občanům tolik chybí. Tímto Vás 
žádáme, abyste se našim vyjádřením a připomínkami zabývali a zaslali nám vyrozumění. 
 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínka nebude akceptována. 
Na základě geologického průzkumu, který nevyloučil možnost výstavby a základě jeho závěrů 
uvádí územní studie doporučení pro výstavbu v lokalitě a to v čl. A.1.8.4.. Tato doporučeni by 
měli zohlednit projektanti jednotlivých staveb. Dle § 159 stavebního zákona projektant 
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány 
územního plánování a dotčenými orgány. Dále odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a 
bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost 
stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu 
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů 
a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a 
působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.  
Územním plánem Těšany, zpracovaným certifikovanou osobou, byly lokality D1 a D2 vymezeny 
jako zastavitelné plochy. V průběhu jeho projednávání, jak vyplývá z jeho odůvodnění, nebyly 
uplatněny žádné připomínky ani námitky směřující ke změně způsobu využití území. 
Územní studii, jako podmínku pro změny v území, nestanovil ÚP Těšany ani pro jednu z obou 
lokalit, o prověření území územní studií rozhodla obec. 
Připomínkou se pořizovatel zabýval, vyhodnotil ji tak, že nebude akceptována, protože 
projektant přírodní a technické podmínky v lokalitě zohlednil způsobem, který mu územní studie 
umožńuje. Vyrozumnění nebudou zasílána jednotlivě, protože vyhodnocení je součástí textu 
územní studie a jako takové bude zveřejněno současně se zveřejněním územní studie po té, co 
bude schválena možnost jejího využití a bude zapsána do evidence územně plánovací činnosti. 
 
Doprava na pozemních komunikacích 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů § 40 odst. 3 
písm. f)  
z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.  
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Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno 
uplatňuje k předloženému návrhu ÚS následující připomínky: 
1. Uspořádání prostoru místní komunikace (viz ČSN 736110) bude v dopravním řešení ÚS 

upraveno tak, aby šířka vozovky průjezdního úseku silnice III/4167 byla mezi obrubami v 
přímém úseku min. 6,0 m. Ve výkrese B.4 ÚS je řešena šířka vozovky průjezdního úseku 
silnice III/4167 mezi obrubami 5,8 m. Průjezdní úsek silnice III/4167 je dle platného ÚP 
Těšany zařazen do funkční skupiny C s funkcí obslužnou. Dle ČSN 736110 Projektování 
místních komunikací je minimální doporučená šířka jízdního pruhu na obslužných 
komunikacích 2,75 m (v přímém úseku), přičemž je nutné počítat s vodícím proužkem s 
funkcí odvodňovacího proužku šířky min. 0,25 m.  

2. Podmínky využití ploch bydlení s chráněnými prostory (§ 30 zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví) přiléhající k silnici III/4167 nebudou z hlediska hlukové ochrany 
v dalším projednávání ÚS oslabovány.  

3. V podmínkách pro umisťování dopravní infrastruktury bude upravena podmínka „bude 
minimalizován počet přímých napojení na silnici III. třídy – 1 nápojný bod“. Přímé napojení 
na průjezdní úsek silnice III/4167 budou tvořit také jednotlivé sjezdy k RD, počet přímých 
napojení tedy bude větší než uváděný.  

 
Vyhodnocení připomínky: 
Připomínky byly zapracovány do podmínek pro umisťování dopravní infrastruktury 
v čl.A.1.6.6. 
Podmínky využití ploch bydlení s chráněnými prostory (§ 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví) přiléhající k silnici III/4167 nebyly z hlediska hlukové ochrany při úpravách 
územní studie měněny. 
 
  



Územní  studie 
Lokalita Pod hrázdou - "D1 a D2"  

k. ú. Těšany 
 

 
 I/24 

 
 
Seznam dokumentace: 
 
A. TEXTOVÁ ČÁST 
A.0.  Identifikační údaje  
A.1.  Urbanistická část  
A.1.1  Hlavní cíle řešení  
A.1.2.  Vymezení řešeného území  
A.1.3.  Podklady  
A.1.4.  Širší územní vztahy ve vazbě na územní plán  
A.1.5.  Charakteristika a problémová analýza řešeného území  
A.1.6.  Návrh urbanistické koncepce a zásady regulace území 

– podklad pro rozhodování v území     
A.1.7.    Návrh urbanistické koncepce a zásady regulace území – podklad pro úpravy ÚPD          
A.1.8.   Podmiňující faktory rozvoje území           
A.1.9.    Limity využití území 
A.1.10. Vyhodnocení vyjádření a připomínek uplatněných k uveřejněnému návrhu 
      
 
B. VÝKRESY 
B.1 Širší vztahy       1:5000 
B.2 Problémový výkres      1:2000 
B.3. Návrh urbanistické koncepce a prostor.uspořádání        1:1000 
B.4.     Řez lokalitou D2      1:1000                                 
B.5. Dopravní řešení             1:1000 
B.6. Technická infrastruktura            1:1000 
 
 
 


