
 

 
 

Regulační plán „Vojkovice, Za hřištěm II“ 
Textová část 

 
Úplné znění po změně č. I 

Srpen 2018 
 
 
 

1.A. Vymezení řešené plochy 
 
Řešené území leží v západní části obce poblíž železniční trati. Ze severu je vymezeno hranicí 
zastavěného území, kterou tvoří stabilizované plochy bydlení. Na východě je vymezeno obslužnou 
komunikací sloužící k dopravní obsluze již realizované lokality bydlení „Za hřištěm“. Z jihu a západu 
tvoří hranici zemědělsky využívané pozemky. 
 
Jedná se o pozemky vedené v KN k 8.4.2018 v k. ú. Vojkovice pod parcelními čísly  
646/15, 646/6, 646/7, 646/8, 646/11, 646/9, 646/10, 647/51 (část), 523/5 (část), 757/17, 643/24, 643/38, 
643/37, 643/21, 643/35, 643/39, 643/40, 643/41 
- dále v textu označováno jen "lokalita". 
 
 Bude – li lokalita neparcelována (pozemky děleny nebo sceleny), platí vymezení vyznačené v grafické 
části. 
 
1.B.  Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 
 
Podrobné podmínky pro vymezení pozemků: 
(1) v lokalitě jsou  vymezeny pozemky ozn. v graf. části čísly v kroužku 1 až 15 
(2) pozemky jsou vymezeny v grafické části okótováním jejich rozměrů.  
         Kóty nově vymezených pozemků jsou vztaženy vzhledem ke stávajícím hranicím  
         pozemků. 
(3)  

vymezený pozemek 
- ozn. v graf. části 
číslem  v kroužku 

orientační 
výměra 
vymezeného 
pozemku 

stávající pozemky dotčené vymezením navrženého pozemku  
 

1 1978.66 757/17  
2 800.01 643/24  
3 939.95 643/38  
4 918.18 643/37 
5 913.70 643/21  
6 909.22 643/35  
7 800.16 643/39 
8 800.75 643/40 
9 800.21 643/41 
10 894.98 646/9  

646/10 
647/51  
523/5  
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757/1  
11 888.95 646/9  
12 1137.96 646/8  

646/11  
13 900.11 646/7  

646/13  
14 831.98 646/6  

646/7  
646/13  

15 900.66 646/6  
646/15  

 
(4) Podrobné podmínky pro využití pozemků  
Regulativy funkčního využití území vymezené platnou územně plánovací dokumentací obce 
jsou regulačním plánem zpřesněny v tomto území jako oblasti se shodným typem podrobných 
podmínek pro využití pozemků: 
Pozemky v plochách, které územně plánovací dokumentace obce vymezuje pro bydlení rodinné jsou 
zařazeny do oblastí označených jako: 
· bydlení rodinné - pozemky rodinných domů (označení v grafické části  BR1)  
· bydlení rodinné - pozemky rodinných domů, podmínečně využitelné (označení v grafické části  

BR2)  
Podrobné podmínky pro využití pozemků v takto nazvaných a v grafické části označených oblastech 
jsou stanoveny v odst. (5) a (6) formou stanovení podrobnějšího hlavního využití, přípustného využití, 
podmínečně přípustného využití a nepřípustného využití pozemků. 
  
Pozemky v plochách, které územně plánovací dokumentace obce vymezuje pro dopravní koridor jsou 
zařazeny do oblastí označených jako: 
· veřejných prostranství - místní komunikace s obratištěm (označení v grafické části  VPmk) 
· veřejná prostranství - parkovací stání (označení v grafické části  VPps) 
· veřejná prostranství - účelové komunikace (označení v grafické části  VPúk) 
· veřejná prostranství - veřejná zeleň (označení v grafické části  VPz) 
Soubor těchto oblastí je dále označován v textu jako „veřejný dopravní koridor“. 
Podrobné podmínky pro využití pozemků v takto nazvaných a v grafické části označených oblastech 
jsou stanoveny v odst. (7) až (10) formou stanovení podrobnějšího hlavního využití, přípustného 
využití, podmínečně přípustného využití a nepřípustného využití pozemků. 
 
 
(5) Podrobné podmínky pro využití pozemků v  nazvaných a v grafické části označených jako: 
Bydlení rodinné - pozemky rodinných domů (označení v grafické části  BR1) 
Hlavní využití pozemků: 
Bydlení v rodinných domech  
 
Přípustné využití pozemků: 
- rodinné domy vytvářející mezi sebou volný prostor 
- rodinné dvojdomy* 
- odstavování a garážování osobních vozidel  
- soukromá zeleň 
 
Podmínečně přípustné využití pozemků: 
-  hospodářské zázemí rodinných domů 
za podmínky, že způsob užívání tohoto zázemí nebude působit obtěžování nadměrným hlukem , 
prašností, zápachem za hranici pozemku, na kterém je situováno 
-  služby a občanské vybavení 
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za podmínky, že tento způsob užívání území nebude působit obtěžování nadměrným hlukem, prašností, 
zápachem za hranici pozemku, na kterém je situováno, nezvýší dopravní zátěž lokality  
 
Nepřípustné využití pozemků: 
-  řadové domy  
-  jiné využití pozemků, které je v rozporu s využitím, které je stanoveno v hlavním využití, přípustném 
využití, podmínečně přípustném využití pozemků v odst. (5) 
 
V kapitole I.E jsou vymezeny podmínky pro nezastavitelné části pozemků  - podmínky, které zpřesňují 
podmínky vymezené v odst.(5). 
V takto vymezené oblasti je: 
Přípustné  realizovat: zahradní altány, bazény, zpevněné plochy zahradních cest a teras, terénní úpravy 
Není přípustné realizovat: stavby pro bydlení, chov zvířat, domácí dílny, garáže, odstavné plochy pro 
vozidla a skladování materiálu. 
 
*Rodinný dvojdům – mezi dvěma rodinnými domy není vytvořen volný prostor  a tyto dva 
rodinné domy na sebe navazují (přiléhají) štítovými zdmi na jejich společné pozemkové hranici 
 
(6) Podrobné podmínky pro využití pozemků v  nazvaných a v grafické části označených jako: 
Bydlení rodinné - pozemky rodinných domů, podmínečně využitelné (označení v grafické části  
BR2) 
Hlavní využití pozemků: 
Bydlení v rodinných domech podmínečně využitelné 
 
Přípustné využití pozemků: 
- odstavování a garážování osobních vozidel  
- soukromá zeleň 
 
Podmínečně přípustné využití pozemků: 
- rodinné domy vytvářející mezi sebou volný prostor, rodinné dvojdomy 
za podmínky zrušení pásma hygienické ochrany, vztahujícího se na vymezené pozemky 
-  hospodářské zázemí rodinných domů 
za podmínky, že způsob užívání tohoto zázemí nebude působit obtěžování nadměrným hlukem, 
prašností, zápachem za hranici pozemku, na kterém je situováno 
-  služby a občanské vybavení 
za podmínky, že tento způsob užívání území nebude působit obtěžování nadměrným hlukem, prašností, 
zápachem za hranici pozemku, na kterém je situováno, nezvýší dopravní zátěž lokality  
 
Nepřípustné využití pozemků: 
-  řadové domy  
-  jiné využití pozemků, které je v rozporu s využitím, které je stanoveno v hlavním využití, přípustném 
využití, podmínečně přípustném využití pozemků v odst. (6) 
 
V kapitole I.E jsou vymezeny podmínky pro nezastavitelné části pozemků  - podmínky, které zpřesňují 
podmínky vymezené v odst.(6). 
V takto vymezené oblasti je: 
Přípustné  realizovat: zahradní altány, bazény, zpevněné plochy zahradních cest a teras, terénní úpravy 
Není přípustné realizovat: stavby pro bydlení, chov zvířat, domácí dílny, garáže, odstavné plochy pro 
vozidla a skladování materiálu. 
 
(7) Podrobné podmínky pro využití pozemků v  nazvaných a v grafické části označených jako: 
Veřejná prostranství - místní komunikace s obratištěm  
(označení v grafické části  VPmk) 
Hlavní využití pozemků: 
- místní komunikace 
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Přípustné využití pozemků: 
- místní komunikace funkční skupiny D1 
- obratiště 
- technická infrastruktura 
- drobné objekty informačního systému, dopravního  
 
Nepřípustné využití pozemků: 
-  jiné využití pozemků než : 
tělesa komunikací a účelových cest, doprovodná zeleň kolem komunikací, chodníky a přístupové cesty 
k objektům, cyklistické a pěší stezky,  vedení dopravy a uložení sítí technické infrastruktury  
 
(8) Podrobné podmínky pro využití pozemků v  nazvaných a v grafické části označených jako: 
Veřejná prostranství – parkovací stání  
(označení v grafické části  VPps) 
Hlavní využití pozemků: 
- parkovací stání 

Přípustné využití pozemků: 
- parkovací stání 
- technická infrastruktura 
- drobné objekty informačního systému, dopravního značení  
 
Nepřípustné využití pozemků: 
-  jiné využití pozemků než : 
tělesa komunikací a účelových cest, doprovodná zeleň kolem komunikací, chodníky a přístupové cesty 
k objektům, cyklistické a pěší stezky,  vedení dopravy a uložení sítí technické infrastruktury  
 
 
(9) Podrobné podmínky pro využití pozemků v  nazvaných a v grafické části označených jako: 
Veřejná prostranství - účelové komunikace (označení v grafické části  VPúk) 
Hlavní využití pozemků: 
- účelové komunikace 
Přípustné využití pozemků: 
- účelové komunikace 
- technická infrastruktura 
- drobné objekty informačního systému, dopravního značení  
 
Nepřípustné využití pozemků: 
-  jiné využití pozemků než : 
tělesa komunikací a účelových cest, doprovodná zeleň kolem komunikací, chodníky a přístupové cesty 
k objektům, cyklistické a pěší stezky,  vedení dopravy a uložení sítí technické infrastruktury  
 
(10) Podrobné podmínky pro využití pozemků v  nazvaných a v grafické části označených jako: 
Veřejná prostranství - veřejná zeleň  
(označení v grafické části  VPz) 
Hlavní využití pozemků: 
- veřejná zeleň 
Přípustné využití pozemků: 
- zeleň ve veřejném prostranství 
- sjezdy a zpevněné plochy před vstupy na pozemky staveb rodinných domů 
- drobné objekty informačního systému, dopravního značení, urbánního mobiliáře*  
 
Podmínečně přípustné využití pozemků: 
- parkovací stání 
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za podmínky, že bude jejich vymezení nezbytné vzhledem k potřebám obytné zóny, prokazatelné 
výpočtem 
 
Nepřípustné využití pozemků: 
-  jiné využití pozemků než : 
tělesa komunikací a účelových cest, doprovodná zeleň kolem komunikací, chodníky a přístupové cesty 
k objektům, cyklistické a pěší stezky,  vedení dopravy a uložení sítí technické infrastruktury  
 
*urbánní mobiliář – lavičky, odpadkové koše, informační systém  
 
1.C. Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 

 
Doprava 
Podmínky umístění veřejné dopravní infrastruktury: 
(1) dopravní obsluha lokality bude realizována místní komunikací  umístěnou v oblasti 
nazvané Veřejné prostranství - místní komunikace s obratištěm (označení v grafické části  
VPmk) - dále jen „MK“ 
 
(2) místní komunikace funkční skupiny D1 (zklidněná komunikace) je na západním okraji ukončena 
obratištěm, z východní strany je napojena na místní komunikaci v ul. Sportovní, kde napojení na 
stávající místní komunikaci bude upraveno jako křížení dvou větví obytné zóny 
 
(3) Podmínky pro zpracování následného stupně projektové dokumentace: 
-  začlenění místní komunikace v ul. Sportovní do obytné zóny včetně  řešení zpomalovacích úprav na 
vjezdech na ulici Sportovní při vjezdu do ulice z ul. Nádražní a při vjezdu od ul. Blatné. 
-  je nutno zapracovat požadavky z hlediska dodržení bezbariérového pohybu na veřejných 
prostranstvích pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (např. vodící linie,   
podélné sklony <8.33%, příčné sklony 2,00%, snížení obrubníků v místech napojení vstupů na 2 cm)  
 
(4)  Umístění komunikace je vymezeno ve výkresu „I.2 Hlavní výkres -   podmínky umístění a 
prostorového uspořádání staveb veřejné infrastruktury  – doprava“, MK je vymezena okótováním 
vzhledem ke stávajícím pozemkům v lokalitě, podél místní komunikace jsou v oblasti nazvané Veřejná 
prostranství - parkovacích stání (označení v grafické části  VPps) vymezena podélná parkovací stání 
(okótována v graf. části) 
 
(5) v jižní části lokality při napojení MK do ul. Sportovní je vymezena účelová komunikace 
pro účelovou dopravní obsluhu zemědělských pozemků jižně od řešeného území.  
Účelová komunikace je vymezena okótováním v grafické části - výkres č. I.2. 
 
(6) ostatní pozemky ve veřejném dopravním koridoru mimo účelovou komunikaci jsou pro 
stanovení podrobných podmínek využití vymezeny jako Veřejná prostranství - veřejná zeleň 
(označení v grafické části  VPz)“  
 
(7) Situační řešení  
Nová jednopruhová komunikace s obousměrným provozem bude ukončena obratištěm jako slepá. 
Obratiště je určeno pro osobní vozidla, vozidla zabezpečující svoz komunálního odpadu, vozidla 
požárního zásahu. Uliční prostor je rozdělen na dva zelené pruhy šířky 1,25 m umožňující uložení sítí 
technické infrastruktury.  Jízdní prostor je šířky 3,50 m, v místech pro vyhýbání vozidel je profil 
rozšířen na 5,50 m. Parkovací stání šířky 2,0 m jsou podélná v počtu 6. Trasa komunikace je složena z 
přímých úseků a prostého kruhového oblouku o poloměru R=495.75 m. Výhybna délky 10 m je 
umístěna přibližně v polovině ulice. 
 
(8) Výškové řešení  
Výškové řešení je zřejmé z podélného řezu (viz grafická část výkres č. I.5).  
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(9) Příčný řez a konstrukce zpevnění  
Základní příčný sklon je 2,0 %, a to i sklon parkovacích míst. 
 
(10) Doprava v klidu  
Pro parkovací stání jsou vymezeny ve veřejném prostoru parkovací zálivy pro 6 vozidel. Z celkového 
počtu stání je jedno místo vyhrazeno jako stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 
postižené. Rozměry tohoto místa jsou 3,5  x 7,0 m, stání je vymezeno v návaznosti na obratiště MK. 
 
(11) Odvodnění staveb veřejné dopravní infrastruktury  
Srážkové vody ze zpevněných částí MK a parkovacích stání budou svedeny příčným a podélným 
sklonem do uličních vpustí. Uliční vpusti budou napojeny do dešťových zdrží.  
 
(12) Pěší  trasy 
Prostupnost území zajištěná nyní účelovou komunikací vedenou v řešené ploše zůstane zachována 
pomocí účelové komunikace a místní komunikace umístěné tímto regulačním plánem.  
 
Technická infrastruktura 
Nápojný bod* - tímto pojmem je označeno místo napojení staveb dopravní a technické infrastruktury 
na stávající systém v území. 
 
(13) odkanalizování území 
Lokalita bude odkanalizována oddílnou kanalizací.  
Splašková kanalizace bude vedená ve veřejném dopravním koridoru. Do nové lokality bude 
prodloužena splašková kanalizace v délce 161 m. Kanalizace bude umístěna ve veřejné komunikaci 
v souběhu s vodovodem. Kanalizace je napojena do stávajícího kanalizačního řadu v ulici Sportovní, 
nápojný bod  je vyznačen ve výkresu č. I.3. a I.5  
Kanalizační řad je polohově a výškově vymezen okótováním a popisem v grafické části - ve výkresu č. 
I.3 a I.5 
Z veřejné části povrchu ulice budou likvidovány srážkové vody dešťovými zdržemi u jednotlivých 
vpustí. Nové kanalizační řady budou umístěny pod komunikací.  
 
(14) zásobení vodou 
Lokalita bude napojena na vodovodní řad obce. Do nové lokality bude prodloužen veřejný vodovod 
v délce 155 m  
Vodovod je napojen na stávajícího vodovodní řadu v ulici Sportovní, nápojný bod je vyznačen ve 
výkresu č. I.3 
Nový řad bude ukončen podzemním hydrantem v  obratišti MK. 
Vodovod bude umístěn ve veřejné komunikaci v souběhu se splaškovou kanalizací.  
Vodovodní řad je polohově a výškově vymezen okótováním a popisem v grafické části - ve výkresu č. 
I.3 a I.5 
Podmínky pro zpracování následného stupně projektové dokumentace: 
- nové vodovodní řady budou realizovány rozebíratelným povrchem 
- vodovod bude proveden z PE 100 RC 
 
(15) zásobování plynem 
Lokalita bude plynofikována STL plynovodem vedeným ve veřejném dopravním koridoru, nápojný 
bod plynovodu  bod je vyznačen ve výkresu č. I.3 
 
(16) zásobování elektřinou - síť NN 
Lokalita bude napojena na rozvodnou energetickou síť nízkého napětí. Potřeba elektrické energie pro 
plánovanou výstavbu se zajistí napojením na stávající kabel, který vede na ulici Sportovní. Nápojný 
bod je zakreslen ve výkresu č. I.4.  a je vymezen zakótováním. 
Na něj se napojí kabely, které se protáhnou pod komunikací do nové rozpojovací skříně na kraji dotčené 
lokality.  
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Tato podzemní vedení distribuční soustavy elektřiny jsou zakreslena ve výkresu č. I.4.  a jsou vymezena 
zakótováním. 
 
(17) venkovní osvětlení (VO) 
Rozvod venkovního osvětlení vede z rozpojovací skříně umístěné na nároží ul. Sportovní  a v její 
blízkosti se osadí pilířek s měřením a ovládáním. Dále bude položen kabel po jedné straně nové ulice, 
na který se průběžně budou připojovat jednotlivé lampy. Tato podzemní vedení jsou zakreslena ve 
výkresu č. I.4.,  a jsou vymezena zakótováním. 
 
(18) podzemní komunikační vedení a jeho zařízení 
V lokalitě bude proveden rozvod podzemního komunikačního vedení kabelové televize, napojen z ulice 
Sportovní.  
Tato podzemní vedení komunikační vedení jsou zakreslena ve výkresu č. I.4. a jsou vymezena 
zakótováním. 
 
(19) Podmínky umisťování sítí a objektů technické infrastruktury: 
Nové řady veřejných sítí technické infrastruktury musí být uloženy ve veřejném dopravním koridoru - 
ve veřejném prostranství*, vodovod pod rozebíratelným povrchem. 
 
Občanské vybavení 
Nejsou vymezeny pozemky pro toto využití v řešeném území. 
 
Veřejná prostranství* 
V řešeném území jsou pozemky  zejména pro vedení komunikací, parkování či zeleň  
vymezeny jako veřejné prostranství: 
(1) Veřejná prostranství - místní komunikace s obratištěm  
(označení v grafické části  VPmk) 
(2) Veřejná prostranství - parkovací stání  
(označení v grafické části  VPps) 
(3) Veřejná prostranství - účelové komunikace 
(označení v grafické části  VPúk) 
(4) Veřejná prostranství - veřejná zeleň 
(označení v grafické části  VPz) 
Podrobné podmínky pro využití pozemků v takto nazvaných a v grafické části označených oblastech 
jsou stanoveny v odst. (7) až (10) formou stanovení podrobnějšího hlavního využití, přípustného 
využití, podmínečně přípustného využití a nepřípustného využití pozemků. 
 
 
1.D.  Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 
 
(1) Prostorové členění staveb musí navázat na okolní urbanistickou strukturu obce. Ta je tvořena 
zástavbou samostatně stojících jedno či dvoupodlažních rodinných domů řazených vedle sebe 
v pravidelných odstupech podél uliční čáry, s předzahrádkami směrem do ulic a pobytovými a 
užitkovými zahradami za domy. 
(2) Zástavba musí respektovat urbanistické hodnoty obce, historické jádro obce a prostředí 
kulturních památek v obci a to především nevytvářením dominant. 
(3) Zástavba musí zachovávat objemový a hmotový soulad s prostředím navazující ulice Sportovní 
a Mácovy. 
(4) Podmínkou pro další stupeň projektové dokumentace zdrží a ploch zasakování pro odvodnění 
staveb veřejné dopravní infrastruktury (MK a parkovacích stání ve veřejných prostranstvích) je 
upřesnění jejich technického řešení a kapacity po podrobnějším hydrogeologickém průzkumu, jehož 
provedení je podmínkou následného stupně PD. 
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1.E. Podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí 
 
(1) Zeleň (zejména zatravněné plochy, keře, stromy) na pozemcích ozn. jako „Veřejná prostranství 
- veřejná zeleň“ (označení v grafické části  VPz)  ve veřejném dopravním koridoru bude situována tak, 
aby nekolidovala s přístupem (vstupy, sjezdy) na pozemky bydlení rodinného - pozemky rodinných 
domů (ozn. v graf. části  BR1) 
(2) Jsou vymezeny nezastavitelné části pozemků v oblastech označených jako Bydlení rodinné - 
pozemky rodinných domů (označení v grafické části  BR1) a Bydlení rodinné - pozemky rodinných 
domů, podmínečně využitelné (označení v grafické části  BR2). Tyto části pozemků jsou určeny pro 
soukromou zeleň. 
Podmínky pro nezastavitelné části pozemků (vyznačené v grafické části na výkrese I.1.b): 
Je přípustné realizovat zde zahradní altány, bazény, zpevněné plochy zahradních cest a teras, terénní 
úpravy 
Není přípustné realizovat zde stavby pro bydlení, chov zvířat, domácí dílny, garáže, odstavné plochy 
pro vozidla a skladování materiálu. 
 
1.F. Podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu 
 
(1) Řešené území nebude dotčeno nadlimitní hlukovou zátěží.  
(2) pozemky staveb pro bydlení nesmí být využívány takovým způsobem, který by mohl jakkoli 
negativně ovlivňovat užívání okolního prostředí (hlukem, emisemi, nadměrnou dopravní zátěží apod.) 
(3) rodinné domy nelze umisťovat v plochách dotčených stanoveným pásmem hygienické ochrany 
po dobu jeho platnosti 
(4) vodovod, který je situovaný ve veřejných prostranstvích (viz výkres č. I.3),  musí zabezpečit 
požadavky na zdroj požární vody 
 
 
1.G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit, v případě, že nahrazuje pro tyto stavby územní rozhodnutí, též 
s uvedením katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených vymezením 
 
Vymezená místní komunikace a veřejné řady technické infrastruktury jsou vymezeny jako veřejně 
prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.  

 
Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
 

STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

označení účel k.ú. Vojkovice, parc.č.: 

SO1 místní obslužná komunikace včetně 
parkovacích stání 

757/17 

SO7 účelová komunikace 757/17 

 

STAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

označení účel  

SO2 veřejný řad kanalizace splaškové   757/17 

SO3 veřejný řad vodovodu   757/17 
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SO4 odvodnění veřejného dopravního 
koridoru 

757/17 

SO5 veřejný řad plynovodu  ve veřejném prostranství  

SO6 veřejný rozvod silnoproudých 
kabelových rozvodů NN 

757/17 

SO8 Veřejné osvětlení 757/17 

 

Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu nebyly vzneseny.  
 
Nejsou požadovány asanace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
 
 
1. H.  Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel 
pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního 
zákona 
Veřejná zeleň ve veřejném dopravním koridoru je vymezena jako veřejné prostranství, pro které lze 
uplatnit předkupní právo. 

 
Veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo 

 účel k.ú. Vojkovice, parc.č.: 

 veřejná zeleň na pozemcích Veřejných 
prostranství - veřejné zeleně  
(označení v grafické části  VPz) 
  

757/17 

Předkupní právo je zřizováno ve prospěch obce Vojkovice. 
 
1.I. Výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje 
Regulační plán nahrazuje v řešené ploše územní rozhodnutí o: 
(1) umístění místní komunikace včetně  parkovacích stání a odvodnění 
(2) umístění účelové komunikace 
(3) umístění veřejné kanalizace 
(4) umístění veřejného vodovodního řadu 
(5) umístění podzemního vedení distribuční soustavy elektřiny 
(6) umístění staveb veřejného osvětlení 
(7) umístění podzemního komunikačního vedení a jeho zařízení 
(8) dělení nebo scelování pozemků 
      
Vydání regulačního plánu je podmíněno uzavřením plánovací smlouvy. Plánovací smlouva řeší 
spoluúčast žadatele na vybudování nové veřejné infrastruktury, včetně nákladů na vyvolaných úpravách 
stávající infrastruktury. 
 
1.J.   Údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části. 
Textová část – 14 listů. 
Grafická část – 8 výkresů: 
I.1 Hlavní výkres       1:1000 
I.2 Výkres podmínek umístění a prostorového uspořádání 

 staveb veřejné dopravní infrastruktury    1:500 
I.3 Výkres podmínek umístění a prostorového uspořádání staveb  

veřejné technické infrastruktury – vodovod a kanalizace  1:500 
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I.4 Výkres podmínek umístění a prostorového uspořádání staveb  
veřejné technické infrastruktury – energetika a spoje  1:500 

I.5 Výkres podmínek umístění a prostorového uspořádání staveb  
veřejné infrastruktury – řezy       

I.6 Výkres podmínek umístění a prostorového uspořádání staveb, 
 které nejsou zahrnuty do veřejné infrastruktury   1:1000 

I.7 Výkres napojení staveb na veřejnou dopravní s technickou 
 infrastrukturu       1:1000 

I.8 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:1000   
 
2.A.  Druh a účel umísťovaných staveb, 
Tímto regulačním plánem jsou umisťovány stavby: 
(1) místní komunikace včetně  parkovacích stání a odvodnění 
(2) účelová komunikace 
(3) veřejný řad kanalizace splaškové   
(4) veřejný vodovodní řad 
(5) podzemní vedení distribuční soustavy elektřiny 
(6) veřejné osvětlení 
(7) podzemního komunikačního vedení a jeho zařízení 
 
2.B.  Podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb 
veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování 
projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, 
vzdálenost stavby od hranic pozemků a sousedních staveb, půdorysnou velikost stavby, nejsou-li 
vyjádřeny kótami v grafické části, podlažnost, výšku, objem a tvar stavby, základní údaje o 
kapacitě stavby, určení částí pozemku, které mohou být zastavěny, zastavitelnost pozemku 
dalšími stavbami) 
 
Podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb 
(1) minimální velikost stavebního pozemku činí 800m2 pro dům samostatně stojící a 600m2 pro 
jeden rodinný dům spolupůsobící jako dvojdům 
(2) zastavěná plocha rodinného domu a související zástavby na 1 pozemku nepřesáhne 200m2. 
(3) půdorysná velikost stavby  - pozemky jsou zastavitelné stavebními objekty do 40% výměry 
pozemků vymezených tímto regulačním plánem dle výkresu č. 1, kdy regulační plán nahrazuje tímto 
rozhodnutí o dělení a scelování pozemků 
(4) v řešeném území lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva 
a obrany státu. 
(5) na každém pozemku vymezeném tímto regulačním plánem dle výkresu č. 1, lze umístit 1 
rodinný dům 
(6)  Každý z rodinných domů bude mít dvě odstavná stání na vlastním pozemku.  
 
 
Urbanistické a architektonické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a podmínky ochrany 
krajinného rázu 
(1) je vymezen vstup a sjezd na každý pozemek - v grafické části výkres č.I.7 
(2) jsou vymezeny stavební čáry, které jsou určující pro umístění staveb vzhledem k prostoru ulice 
(průčelí ve směru do ulice). Stavební čára je vymezena okótováním v grafické části - výkres č. I.6. 
Stavební čára určuje rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku a polohu hrany budovy ve 
výši rostlého nebo upraveného terénu. 
(3) je stanovena maximální výška zástavby 1 plné nadzemní podlaží, přípustné je využití podkroví  
(4) způsob zastřešení 
- při zastřešení šikmou střechou je stanoven sklon střechy min. 24 stupňů 
- převládající směr hřebene střech bude orientován podélně vzhledem ke komunikaci - je vyznačen 
v graf. části - výkres č.I.2 
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(5) nad výškou více než 0,7m od paty terénu musí být oplocení provedeno jako průhledné nebo 
průsvitné (např. pletivo s nízkou podezdívkou), maximální výška oplocení není stanovena 
(6) určení částí pozemků, které mohou být zastavěny 
k zastavění rodinnými domy jsou určeny části pozemků v plošném rozsahu mezi stavební hranicí a 
nezastavitelnou částí pozemků (nezastavitelná část pozemku  viz kap.I.E) 
(7) zastavitelnost pozemku dalšími stavbami  
na pozemcích v oblastech označených: 
· bydlení rodinné - pozemky rodinných domů (označení v grafické části  BR1)  
· bydlení rodinné - pozemky rodinných domů, podmínečně využitelné (označení v grafické části  

BR2)  
 lze mimo rodinný dům umístit umisťovat např. objekty zahradních altánů, bazénů, zpevněných ploch, 
hospodářské objekty typu skladů zahradních náčiní, stavby technické infrastruktury, garáže, přípojky 
inženýrských sítí 
 
 
2.C. Podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
(1) stavby v lokalitě budou napojeny na veřejnou dopravní infrastrukturu v oblasti označené 
Veřejná prostranství - místní komunikace s obratištěm (označení v grafické části  VPmk).  
v řešené lokalitě.   
Podmínkou realizace staveb na pozemcích v oblastech označených jako Bydlení rodinné - 
pozemky rodinných domů a  Bydlení rodinné -  pozemky rodinných domů, podmínečně 
využitelné  je napojení na : 
- místní komunikaci (sjezdem) ve vyznačených nápojných bodech 
Nápojné body pozemků na komunikaci (poloha vstupů a sjezdů) jsou vymezeny ve výkresu č. 
I.7.  
 
(2) stavby v lokalitě budou napojeny na veřejnou technickou infrastrukturu ve veřejném 
prostranství, podmínkou změny v území  pro stavby bydlení je napojení na : 
- veřejnou kanalizaci  
- veřejný vodovodní řad 
- veřejné podzemní vedení distribuční soustavy elektřiny  
v hranici pozemků veřejných prostranství 
 
(3) Dešťové vody z pozemků rodinných domů budou likvidovány akumulací a zasakováním přímo 
na těchto pozemcích.  
 
(4) Přípojky rodinných domů na veřejnou technickou infrastrukturu (přípojky. kanalizace, 
vody,  STL plynovodu, el. rozvody silnoproudé a slaboproudé), oplocení pozemků musí být 
umístěny tak, aby nedošlo ke kolizi s trasou sdělovacího kabelu O2. Ostatní využití, stavby a 
zpevněné plochy v pozemcích rodinných domů musí respektovat trasu sdělovacího kabelu O2. 
 
2.D. Podmínky pro změnu využití v území 
nejsou stanoveny 
 
2.E. Podmínky pro změnu vlivu užívání stavby na území 
nejsou stanoveny 
 
2.F. Podmínky pro vymezená ochranná pásma 
Ochranné pásmo umisťované kanalizace je stanoveno platnou legislativou. 
Ochranné pásmo umisťovaného vodovodu je stanoveno platnou legislativou. 
 
2.G.  Podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability 
v rámci lokality není vymezen 
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2.H.  Stanovení pořadí změn v území (etapizaci) 
není stanovena 
 
2.I.  Technické podmínky požární bezpečnosti staveb, pro které regulační plán nahrazuje 
územní rozhodnutí, v rozsahu zvláštního právního předpisu, 
Umisťuje se místní komunikace s obratištěm, která svými prostorovými parametry musí vyhovovat 
případnému požárnímu zásahu.  
Umisťuje se veřejný řad vodovodu v plochách veřejných prostranství (umístění viz výkres č. I.3),  který 
musí zabezpečit požadavky na zdroj požární vody 
 
2.J.  Stanovení kompenzačních opatření podle § 65 odst. 6 nebo § 66 odst. 5 stavebního zákona. 
nejsou stanoveny 
 
 
 
 
 


