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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1) název akce: "Územní studie Doubrava - Dědina" 

2) místo : pozemky nebo jejich části ležící v k.ú. Doubrava u Orlové (okres Karviná)

3) účel: Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle
§ 30, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon).

4) cíle:

_ prověření možností využití řešeného území pro rozvoj individuálního bydlení,

_ zpracování koncepce prostorové organizace území zaměřené především na vymezení veřejných  
    prostranství a ploch pro novou zástavbu

_ řešení uspořádání jednotlivých funkčních složek včetně prostorového uspořádání území 

_ řešení koncepce veřejné infrastruktury

_ zajištění podkladu pro případnou změnu územního plánu

5) pořizovatel: úřad územního plánování, Městský úřad Orlová, Odbor výstavby a životního prostředí, 
oddělení územního plánování a rozhodování

6) objednatel: Obec Doubrava, č.p. 599, PSČ 735 33 Doubrava

7) zhotovitel: Projektová činnost ve výstavbě, Ing. arch. Kateřina Buschová, autorizovaný architekt,  
ČKA 3017, Majerové 1697/11, 708 00 Ostrava

8) seznam využitých podkladů:

Základním podkladem pro zpracování díla je "Zadání územní studie Dědina Doubrava" ve znění únor
2016, zpracované pořizovatelem a schválené objednatelem. Dalšími podklady využitými pro zhotovení
díla jsou:

a) Územní plán Doubrava;

b) aktuální digitální katastrální mapa včetně přesahu do širšího zájmového území zahrnující pozemky
nezbytné pro technické a dopravní řešení;

c) známé záměry, projekty a studie, které bylo požadováno zapracovat do návrhu řešení díla:

_Rekonstrukce místní komunikace na silnici III. třídy, zpracovatel SSMsK, Ing. Petr Kašpar, Ing. Šárka
Pojerová,  Ing.  Radim  Lazecký,  č.  zak. 11019,  dokumentace  pro  územní  řízení  pod  názvem
"Rekonstrukce  silnice  III/472  Doubrava-Dědina",  část  D-výkresová  dokumentace,  výkresy  se
vzorovými  příčnými  řezy  a  trasou  komunikace  zakreslenou  na  podkladu katastrální  mapy, územní
rozhodnutí č. 721/2015 ze dne 15.6.2015 (trasa komunikace převzata do návrhu řešení);

_Projektová  dokumentace  stavby  "Rekultivace  území  Kotliny,  varianta  č. 2",  Ing. Marek  Boháč,
Lineplan,  investor  OKD,  přehledná  situace,  dle  které  byla  koordinována  poloha  terénních  úprav,
přeložek sítí a tělesa komunikace (situováno na jižním okraji řešeného území);

d) údaje o předpokládaném provozovateli navrhovaných nových veřejně přístupných komunikací nebo
řadů a vedení pro veřejnou potřebu, zejména vodovodní a kanalizační soustavy, dále nových veřejně
přístupných komunikací  nebo  řadů  a  vedení  pro  veřejnou potřebu  -  pro  potřeby  územní  studie  se
předpokládá, že jejich provozovatelem bude obec Doubrava;

e) aktuální údaje o pozemcích ve vlastnictví obce, které jsou dotčeny řešením územní studie nebo které
je  možno  využít  pro  napojení  lokality  na  dopravní  a  technickou  infrastrukturu  nebo  pro  umístění
nezbytného technického vybavení území;

f) aktuální údaje o technickém vybavení území, o průběhu a dimenzích trubních a kabelových vedení
inženýrských sítí z databáze územně analytické podklady ORP, v rozsahu pro řešené území;

g) výškopis pro řešené území v podobě digitalizovaných (vektorových) vrstevnic Zabaged;

h) průzkumy a rozbory, údaje o území získané pochůzkou v terénu, fotodokumentace;
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i) údaje o existencích stávajících sítí a zařízení technické infrastruktury, údaje o koordinaci rozvoje sítí
s rekultivací OKD z pracovního jednání se zástupci ČEZ Distribuce, a.s. Ostrava;

j)  písemná  vyjádření  dotčených  správních  orgánů  a  organizací  a  správců  dopravní  a  technické
infrastruktury z projednání návrhu řešení díla;

k)  průběžné  konzultace  návrhu  řešení  s pořizovatelem  a  objednatelem,  zapracování  připomínek
k variantním návrhům.

2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území se nachází severně od místní komunikace, která prochází územím ve směru od centra obce

z východu na západ směrem do Orlové. Tato komunikace bude rekonstruována a přeřazena mezi silnice III.
třídy. Území se nachází v patě svahu Doubravského kopce, který se svažuje ze severu k jihu směrem ke
komunikaci.  Území bylo dříve zastavěno, původní zástavba však zanikla v důsledku vlivů důlní činnosti,
dnes se v území nachází 1 rodinný dům a několik zahrad se zahradními domky.

Území zahrnuje zastavitelné plochy Z7, Z8, Z10 a část zastavitelné plochy Z9, všechny vymezené jako
plochy SB - smíšené obytné. Zbytek řešeného území je situován v plochách:

_RZ - rekreace-zahrady, zahrádkové osady, 
_ZU - zeleně urbanizované, 
_NS - smíšených nezastavěného území.

Rozsah  území  je  vyznačen  ve  výkresech  č.  1  až  5,  odpovídá  zákresu  v grafické  příloze  Zadávací
dokumentace a zahrnuje plochu o výměře cca 10,87 ha.

Řešené území zahrnuje plochy celých pozemků nebo jejich částí parc.č.  842, 843, 844, 845, 846, 847,
848, 849, 850, 852/1, 852/2, 867/9, 867/10, 867/11, 867/12, 867/13, 867/14, 881, 882, 883, 885, 886, 887,
888, 889, 890, 891, 931, 941, 942, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955/1, 955/2, 956, 957, 958, 959, 960,
961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968/1, 968/2, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980,
981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1041, 1042,
1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052/1, 1052/2, 1053, 1054/1, 1055, 1056/1, 1057/1,
1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074,
1076, 1077, 1079, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089/1, 1089/2, 1090, 1091, 1092, 1093,
1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110,
1111, 1112, 1113/1, 1113/2, 1113/3, 1113/4, 1114, 1115/1, 1115/2, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 5057 a 5058
v katastrálním území Doubrava u Orlové. Plocha zahrnutá do řešeného území zahrnuje i další pozemky, které
jsou nezbytné pro napojení lokality na dopravní a technickou infrastrukturu nebo pro umístění nezbytného
technického vybavení území. 

3. PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Prostorová a funkční regulace vymezuje pozemky ploch:

_bydlení v rodinných domech

_veřejných prostranství pro zeleň

_veřejných prostranství pro komunikace 

Hlavní zásady využití území z hlediska funkční regulace jsou popsány dále v textu; z hlediska prostorové
regulace  jsou  stanoveny  graficky  ve  výkrese  č. 1  a  dále  popisem  v textu.  Pro  regulaci  je  použito
základních regulačních prvků:

 Stanovení funkčního využití ploch a podmínek pro jejich vymezení vč.parcelace
 Uliční čára 
 Stavební čára 
 Index zastavitelnosti ploch bydlení
 Výška a prostorová regulace zástavby v plochách bydlení

2 (25)



a)  STANOVENÍ  FUNKČNÍHO  VYUŽITÍ  PLOCH A  PODMÍNEK  PRO  JEJICH
VYMEZENÍ VČETNĚ PARCELACE

Územní  studie  zpřesňuje  vymezení  a  podmínky  pro  využití  ploch  s rozdílným  způsobem  využití.
Územním  plánem  stanovené  podmínky  hlavního,  přípustného,  podmíněně  přípustného  a  nepřípustného
využití včetně prostorové regulace a ochrany hodnot jsou upřesněny takto:

_plochy bydlení v rodinných domech

Plochy jsou vymezeny stanovením uliční čáry. Funkční využití ploch bydlení není návrhem upřesněno
nad  rámec  podmínek  stanovených  platným  územním  plánem.  Využití  pozemků  je  upřesněno  návrhem
parcelace pro  budoucí  dělení  stavebních  pozemků  určených  pro  bydlení,  přičemž  parcelace  a  využití
pozemků jsou navrženy s ohledem na omezení vyplývající z ochranných pásem elektrického nadzemního
vedení  VVN  a  VN. Podmínky  pro  umísťování  pozemků  staveb  v  plochách  bydlení  jsou  regulovány
stanovením stavební čáry ve vztahu k uliční čáře, dále stanovením indexu zastavitelnosti ploch bydlení,
regulací výšky.

_plochy veřejných prostranství pro zeleň

Plochy jsou vymezeny stanovením uliční čáry, případně pomocné dělicí čáry mezi plochami veřejného
prostranství  pro  komunikace  a  plochami  veřejného  prostranství  pro  zeleň.  Využití  ploch  veřejných
prostranství pro zeleň je upřesněno v rámci podmínek stanovených územním plánem zejména návrhem
vzrostlé  stromové aleje  a  trasy záchytného příkopu pro zadržení  extravilánových vod.  Využití  pozemků
veřejných prostranstsví zeleně je omezeno ochrannými pásmy elektrického nadzemního vedení VVN a VN -
viz "Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení", kde je zakázáno nechávat
růst porosty nad výšku 3 metry.

_plochy veřejných prostranství pro komunikace 

Plochy jsou vymezeny stanovením uliční čáry, případně pomocné dělicí čáry mezi plochami veřejného
prostranství pro komunikace a plochami veřejného prostranství pro zeleň. Funkční využití ploch veřejných
prostranství pro komunikace je upřesněno nad rámec podmínek stanovených platným územním plánem
v návrhu umístění a stanovení parametrů místních komunikací vč. trasy společné stezky pro pěší a cyklisty,
vymezením parkovacích stání a kontejnerových stanovišť. 

b) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ PRO ZELEŇ 

Plochy  veřejných  prostranství  pro  zeleň obsahují  nezpevněné  plochy  s různými  druhy  zeleně.
Navrženo je celkem pět celků veřejné zeleně v celkové výměře 15 175 m2, a to:

_ dva  pruhy  podél severní  hranice  území,  určené  pro  výsadbu  vrostlé  stromové  aleje  a  pro  umístění
záchytného příkopu, přičemž alej má významnou funkci pro zadržení vody v krajině a také jako optická
ochrana a lemování zastavěného území směrem do volné, nezastavěné krajiny, jedná se o součást opatření
-vytvoření  bariéry  proti  větrné  a  vodní  erozi  (splachům  a  sprášení  ornice)  zejména  ve  spojení
s doprovodnými  keřovými  porosty  vysazenými  na  horní  hraně  příkopu  určeného  k odvedení
extravilánových vod,

_ dva větší celky situované v západní a střední části území, kde využívají nezastavitelného území dotčeného
ochrannými pásmy elektrického vedení VVna VN, mají význam také pro zajištění prostupu územím pro
člověka a volně žijící živočichy,

_ na  západním  okraji  území  v  místě  stávající  turistické  odpočívky  -  přístřešku  s  posezením  na  trase
Doubravské naučné stezky.

Veřejná prostranství pro zeleň jsou navržena v souladu s požadavkem na vytvoření vhodných podmínek
pro příznivé životní prostředí a zdravé bydlení. Zeleň dotváří plochu určenou pro bydlení a poskytuje denní
rekreační zázemí pro obyvatele nové lokality. Stromová listnatá alej má význam při vytváření charakteru
lokality a jejího veřejného prostoru, svými korunami hmotově rámuje nový obytný okrsek v obci. 

Souvislé  plochy veřejné  zeleně  uvnitř  území  rytmizují  relativně  dlouhé  úseky ulic,  dodávají  celému
území  přírodní  rozměr  a  měřítko.  Neoplocená  veřejná  zeleň  bylinného,  keřového  i  stromového  patra
spolupůsobí  při  vytváření  příznivého  mikroklimatu  veřejného  prostranství,  v případě  realizace  celého
rozsahu výstavby v cílovém maximálním stavu zajišťuje také nezbytnou prostupnost  území pro zástupce
volně žijících rostlin a živočichů.
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Výsadba veřejné zeleně musí respektovat ochranná pásma elektrického vedení VVN a VN, která omezují
výšku rostoucích dřevin do 3 m. V úsecích dotčených OP elektrického vedení je tedy nutno výsadbu udržovat
nižší, např. keřovou nebo travnatou - luční.

Veřejná  prostranství  pro  zeleň  jsou  navržena  v souladu  s platnými  právními  předpisy  (zejména
požadavkem §7, vyhl. č.501/2006 Sb.), a to v rozsahu min. 5% z výměry celé zastavitelné plochy takto: na
každé 2 ha zastavitelné se vyžaduje vymezení min. 1 000 m2 veřejných prostranství pro zeleň (koeficient
0,05). Rozloha řešené lokality je 10,87 ha, tj. 108 700 m2. Potřebná minimální plocha veřejných prostranství
dle  ustanovení  výše  uvedené  vyhlášky  je  tedy  min.  5 435 m2 (je  navržena  plocha  s výměrou  téměř
15 175 m2). Navržená výměra plochy veřejného prostranství zeleně je tedy asi 3 x větší, ale její funkce se
překrývají s funkcí technické infrastruktury a technického vybavení území (zádržné příkopy, ochranná pásma
el.vedení).

c) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ PRO KOMUNIKACE 

Plochy veřejných prostranství pro komunikace obsahují převážně plochy zpevněné (zejména místní
komunikace vozidlové a pěší, parkovací stání, manipulační prostory, kontejnerová stanoviště) a také plochy
nezpevněné (např. dopravní zeleň pro umístění svislého dopravního značení a veřejného osvětlení, ap.). Tyto
plochy jsou určeny také pro umístění tras  veřejné technické infrastruktury, tj. pro odvodňovací příkopy,
trubní vedení kanalizace dešťové a splaškové, potrubí plynovodů (v případě zájmu) a vodovodů, dále pro
kabelová  vedení  elektrických  rozvodů  NN,  slaboproudé  rozvody  veřejného  osvětlení,  případně  i
telekomunikační rozvody. V případě potřeby jsou plochy určeny i pro vedení domovních přípojek.

Podrobněji je členění ploch veřejných prostranství pro komunikace uvedeno v kapitole 5.

4) PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ PLOCH
VYMEZENÝCH V ÚZEMNÍ STUDII
Pro využití  území  je  základním regulačním prvkem upřesnění  hlavní-převažující  funkce odpovídající

názvu podrobněji vymezených funkčních ploch:

_ bydlení v rodinných domech: 
(ve výkresech růžová barva)

_ veřejných prostranství pro zeleň:
(ve výkresech světle zelená barva)

_ veřejných prostranství pro komunikace:
ve výkrese č. 1, 3, 4, 5, bílá barva,
ve výkrese č. 2 je podrobnější členění ploch s popisem v kapitole 5.

Jednotlivé funkční plochy jsou vymezeny ve výkresech hranicí odpovídající uliční čáře, případně pomocné
dělící čáře jednotlivých funkčních ploch. Parcelace je navržena s ohledem na omezení vyplývající z  průběhu
ochranných pásem VVN a VN a ze stávajících vlastnických vztahů - průběhu aktuální hranice pozemkových
parcel.

a) ULIČNÍ ČÁRA 

Uliční čára vymezuje hranice veřejných prostranství pro komunikace a pro veřejnou zeleň, tj. uliční
prostor obsahující mimo jiné také ostatní zpevněné plochy, inženýrské sítě, plochy pro odvodnění, dopravní a
ochrannou zeleň,  stromové aleje,  dopravní  značení,  veřejné osvětlení,  atp.  Uliční  čára vymezuje veřejná
prostranství pro komunikace a pro zeleň jako  veřejně přístupné prostory zajišťující především dopravní a
technickou obsluhu řešeného území a kvalitní veřejný prostor. 

Minimální šířka veřejného prostranství pro komunikace je v územní studii stanovena na:

_ 8 m_pro severní větev komunikace a pro rekonstruovaný vjezd do území ze stávající křižovatky s místní
komunikací (výhledovou silnicí III/47215),

_10 m_pro dva nové vjezdy do území z navrhovaných křižovatek s místní komunikací (výhledovou silnicí
III/47215), a to zejména z důvodu potřeby vyšších prostorových nároků na zajištění dostatečného
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prostoru  pro  umístění  inženýrských  sítí,  obsluhy  většího  počtu  nových  domů,  dostatečné  šířky
přidruženého  dopravního  prostoru  u komunikace  situované  ve  svahu  (nároky  zimní  údržby,
odvodnění),

_7,5 m_pro přidružený dopravní prostor přiléhající ze strany řešeného území ke stávající místní komunikaci,
která je ve výhledu určena k zatřídění do silnice III. třídy č. 47215 (pro vymezení uliční čáry byly
v tomto  případě  použity  odvozené  hranice  stávající  místní  komunikace  a  trasa  silnice  III/47215
z projektové dokumentace obce odchylující se od ní v západním úseku).

Minimální šířka veřejného prostranství pro zeleň je v územní studii stanovena na:

_ 7 m_pro zeleň lemující severní větev komunikace (je určena mimo jiné pro umístění záchytného příkopu
pro extravilánové vody a pro vzrostlou stromovou alej).

Pro veřejná prostranství zeleně situovaná pod ochrannými pásmy vedení VN a VVN není stanovena min.
šířka; jejich rozsah je dán stávajícími ochrannými pásmy elektrického vedení a potřebou zachovat volný
průchod do krajiny pro člověka i pro volně žijící živočichy. 

Uvedené šířky veřejných prostranství jsou vyznačeny ve výkrese č. 1. Uliční čára jako hranice veřejných
prostranství pro komunikace je současně hranicí budoucích pozemků stavebních parcel směrem do veřejného
prostranství a spolu s pomocnou dělící čarou vymezuje nepřekročitelnou linii budoucího oplocení pozemků
zahrad rodinných domů. Uliční čára je také podkladem pro přeparcelaci řešeného území, která je znázorněna
ve výkrese č. 1 včetně orientačně uvedených výměr stavebních pozemků.

Uliční čára respektuje minimální poloměry směrových oblouků na komunikacích a základní rozhledová
pole na křižovatkách při  návrhové rychlosti  20 km/hod.  V případě dopravního režimu s vyšší  návrhovou
rychlostí  vozidel  může  být  uliční  čára  a  s  ní  související  hranice  oplocení  pozemků  rodinných  domů
přiměřeně upravena tak, aby nezasahovala do rozhledů, případně mohou být upraveny materiály oplocení
tak, aby plotová výplň umožnila bezpečné rozhledy na komunikacích.

b) STAVEBNÍ ČÁRA 
Stavební čára určuje přípustný rozsah umístění staveb rodinných domů v plochách bydlení, a to vzhledem

k sousedním plochám veřejných prostranství.  Stavební čára je stanovena jako volná ve vzdálenosti  3 m od
uliční  čáry.  Stavební čára je vymezena jako nepřekročitelná hranice umístění  staveb na stavebních
pozemcích vzhledem k veřejnému prostranství. Tzn., že domy mohou být umístěny dále od stavební čáry
směrem dovnitř stavebního pozemku, nikoliv však blíže než 3 m k veřejnému prostranství. Regulace stavební
čarou se týká tedy především umístění hlavních vstupních fasád rodinných domů. Stavební čára reguluje
nejen  stavbu  rodinného  domu,  ale  i  stavby  ostatní  přípustné  v plochách  bydlení,  tj.  např.  stavby
hospodářských budov, garáží, přístřešků, zahradních krbů, venkovních bazénů, skleníků, apod.

Stavební čára tak reguluje prostorové vymezení veřejného uličního prostoru fasádami domů, mimo jiné
také  přispívá  k zachování  rozhledu  na  komunikacích  pro  předpokládanou  návrhovou  max.  rychlost
motorových vozidel  v  dopravním režimu obytná zóna (20 km/hod).  V omezené míře  dovoluje  odstavení
osobního automobilu  před  fasádou  rodinného domu na  vlastním pozemku  bez  toho,  aniž  by  odstavený
automobil omezoval nebo zabíral plochy veřejného prostranství.

Stavební čára jako regulační prvek pro umísťování staveb je zakreslena ve výkrese č. 01.

Vzájemné  odstupy  staveb  rodinných  domů  na  sousedních  pozemcích je  stanovena  v §25,
vyhl.č.501/2006 Sb. na min. 7 m; pro účely navržené územní studie jsou stanoveny vzájemné minimální
odstupy navržených staveb domů vyšší,  a to  10 m.  Odstupy staveb mezi sebou mohou být vyšší,  než je
stanovených 10 m, nemohou však být nižší, než 10 m. Důvodem je zejména snaha o zajištění dostatečného
soukromí prostorů zahrad bez rizika negativního ovlivnění zastíněním, hlukem, pohledy, apod. 

Od společné hranice sousedících pozemků jsou min. odstupy staveb rodinných domů stanoveny podle
ustanovení výše uvedené vyhlášky na 2 m, (není zakreslováno ve výkrese).

c) INDEX ZASTAVITELNOSTI PLOCH    
Pro využití  vymezené funkční  plochy  bydlení v rodinných domech  je  stanoven index zastavitelnosti

ploch  daný  poměrem  mezi  zastavěnými  a  zpevněnými  plochami  a  celkovou  výměrou  ploch.  Index
zastavitelnosti ploch je platný jak pro každou jednotlivou zastavovanou plochu, např. stavební pozemek, tak i
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pro celé zastavované území nebo jeho dílčí část. 

Index zastavitelnosti ploch se určuje a zjišťuje podle:

_skutečně  zastavěných  ploch,  kterými  se  rozumí  nejen  vlastní  zastavěná  plocha  rodinných domů jako
stavby hlavní, ale započítává se sem také zastavěná plocha ostatních staveb přípustných v plochách bydlení,
jako  např.  hospodářských  budov,  garáží,  přístřešků,  altánů,  venkovních  krbů  a  bazénů,  zpevněných  a
manipulačních ploch vč. sjezdů, vjezdy, apod.,

_celkové výměry ploch, kterým se rozumí stavební pozemek, plocha určená k zástavbě, celé území.

Index zastavitelnosti je stanoven jako maximální v hodnotě Imax =0,3.

Index Imax  je vypočten z následujících hodnot:
_průměrná velikost stavebního pozemku = 2 000 m2 

_průměrná zastavěná plocha rodinného domu (RD) = 200 m2 

_průměrná zastavěná plocha ost.staveb a zpevněných ploch přípustných v plochách bydlení = 400 m2 

_průměrná celková zastavěná plocha = 600 m2 

I = 600 / 2 000 = 0,3

Příklady použití indexu zastavitelnosti:
1) pro výpočet minimální výměry pozemku určeného k umístění stavby RD s danou výměrou zastavěné
plochy, např.:
_pro celkovou zastavěnou plochu 300 m2 je potřeba minimální výměry pozemku 1 000 m2
300 / 0,3 = 1 000 m2

2) pro výpočet maximální výměry zastavěné plochy určené k umístění na pozemku dané výměry, např.:
_pro pozemek ve výměře 1 140 m2 je maximální celková zastavěná plocha 342 m2
1 140 * 0,3 = 342 m2

5) PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

Stanovené podmínky pro dopravní infrastrukturu jsou v souladu s územním plánem, územní studie pouze
zpřesňuje platné podmínky návrhem urbanisticky a  ekonomicky přijatelného koncepčního řešení  rozvoje
dopravní infrastruktury podmiňující účelné využití plochy pro stanovený účel. Územním plánem stanovené
podmínky hlavního, přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného využití včetně prostorové regulace
a ochrany hodnot jsou respektovány a upřesněny

a) PODMÍNKY  PRO  VYUŽITÍ  PLOCH  VEŘEJNÝCH  PROSTRANSTVÍ  PRO
KOMUNIKACE
Pro umístění staveb dopravní infrastruktury zajišťujících obsluhu území jsou ve studii vymezeny plochy

veřejných  prostranství  pro  komunikace  zahrnující  následující  podrobnější  členění  zpevněných  i
nezpevněných ploch:

_ plochy veřejných prostranství pro komunikace
jsou ve výkrese č. 2 podrobněji členěny na plochy:
- zpevněné komunikací místních (ve výkrese šedá barva)
- nezpevněné zeleně (ve výkrese béžová barva)
- zpevněné komunikací pěších (ve výkrese fialová barva)
- parkovacích stání (ve výkrese žlutá barva)
- kontejnerových stanovišť (ve výkrese ostře zelená barva)

Pro jednotlivé podrobněji členěné plochy dopravní infrastruktury jsou stanoveny tyto podmínky:

_plochy zpevněné komunikací místních

Plochy jsou určeny zejména pro umístění stavby místní obousměrné dvoupruhové vozidlové komunikace
včetně  příslušejících  zařízení,  jako  např.  obrubníků,  odvodňovacích  zařízení,  apod.  Pod  zpevněnými
plochami komunikací mohou být umístěny trasy podzemních vedení inženýrských sítí (např. trubní vedení
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oddílné kanalizace). 

Vzhledem k obytnému charakteru lokality a předpokládanému relativně nízkému dopravnímu zatížení
jsou komunikace zatříděny do zklidněných komunikací skupiny D s omezením max. rychlosti vozidel.

_plochy nezpevněné zeleně

Plochy jsou určeny zejména k plnění funkce přidruženého dopravního prostoru. Předpokládá se umístění
trávníků a ostatní  dopravní  a  ochranné zeleně podél  komunikací,  dále umístění  tras podzemních vedení
inženýrských sítí, včetně veřejného osvětlení, umístění svislého dopravního značení. Plochy dopravní zeleně
trávníků podél komunikací jsou navrženy také s ohledem na potřebu volného místa pro údržbu komunikací
(kosení trávy, shrnování sněhu, ap.).

V plochách budou také situovány jednotlivé sjezdy na pozemky oplocených soukromých zahrad a domů.
Ve výkrese č. 2 jsou zakresleny sjezdy na pozemky ze stávající místní komunikace, která má být přeřazena
do silnic  III.  třídy. Pro snížení  počtu sjezdů z budoucí  silnice  jsou navrženy vždy dva sjezdy společně.
Ostatní sjezdy na pozemky z místních komunikací budou upřesněny až dle konkrétního umístění staveb na
pozemcích.

_plochy zpevněné komunikací pěších

Plochy  jsou  určeny  zejména  pro  bezpečný  pěší  provoz  podél  budoucí  silnice  III/47215.  Plocha  je
vymezena samostatně jako společná stezka pro pěší a cyklisty v celé délce úseku budoucí silnice III. třídy
lemující  řešení  území na jižním okraji,  dále pak je vymezena v severní  části  území jako spojnice dvou
vozidlových komunikací mezi domy č.22 a 24. Plocha je určena nejen pro chodce, ale i pro cyklisty. 

Plochy  jsou  navrženy jako  souběžné  s vozidlovou komunikací,  od  které  jsou  odděleny  zatravněním,
příkopem. Součástí ploch je i chodník pro pěší u navržené autobusové zastávky se zálivem.

_plochy parkovacích stání

Parkovací stání ve veřejných prostranstvích jsou určena pro umístění vozidel návštěvníků nové obytné
lokality. Parkovací stání mohou být provedena jako podélná nebo jako kolmá, případně šikmá. V území jsou
navržena  stání  v počtu  odpovídajícím  předpokládanému  nárůstu  počtu  bytů  a  obyvatel.  Rozmístění
parkovacích stání v území je navrženo rovnoměrně tak, aby v každé etapě byl zajištěn dostatečný počet míst
do doby realizace cílového stavu řešení.

_plochy kontejnerových stanovišť

Plochy  kontejnerových  stanovišť  jsou  určeny  pro  umístění  veřejného  stanoviště  nádob  k ukládání
komunálního odpadu, předpokládaná velikost nádob je cca 1 100 l. Plochy jsou situovány u komunikací tak,
aby byly dobře přístupné jak pro svozová vozidla, tak i pro obyvatele území. Podmínky jsou stanoveny tak,
že  je  možno  využít  pro  umístění  kontejnerů  pro  tříděný  odpad,  případně  i  pro  velkoobjemový  odpad,
elektroodpad, biologicky rozložitelný odpad.

b) PARAMETRY KOMUNIKACÍ    
Lokalita je dopravně napojena na stávající místní komunikaci, která bude výhledově přeřazena do silnic

III. třídy. Tato stávající komunikace je v návrhu respektována včetně návrhové trasy rekonstrukce silnice
III/47215 převzaté z projektových podkladů předaných obcí. Součástí převzatého návrhu rekonstrukce silnice
je také zřízení a zpevnění odvodňovacího příkopu silnice na jižním okraji řešeného území včetně odvedení
srážkových vod. Návrh územní studie tento příkop respektuje a zahrnuje jej do celkového řešení (viz výkres
č. 8).

Návrhové parametry místních komunikací jsou provedeny pro zajištění dopravní obsluhy řešeného území.
Dle sdělení obce je uvažován dopravní režim stejný jako v okolním zastavěném území, tj. max. rychlost
vozidel 50 km/hod. Vzhledem k obytnému charakteru lokality je možno uvažovat výhledově také o zřízení
dopravně zklidněné komunikace kategorie D v režimu "obytná zóna" se sníženou rychlostí vozidel na max.
20 km/hod, kde pro vyšší bezpečnost provozu pro pěší mohou být na komunikacích umístěny zpomalovací
příčné prahy a směrové šikany tak,  aby dlouhé,  přímé úseky komunikací  nesváděly řidiče k nebezpečně
rychlé jízdě. 

Pro zajištění plynulého provozu jsou všechny navrhované komunikace uvažovány jako místní, veřejně
přístupné,  obousměrné,  dvoupruhové.  Šířky a propojenost  komunikací  nevyžadují  zřizování  výhýben ani
obratiště,  nejsou  navrhovány  dopravně  uslepené  úseky.  Základní  šířka  zpevněné  plochy  komunikace  je
stanovena na 5 m.
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Parametry  navrhované  místní  komunikace respektují  požadavky  budoucího  správce  komunikací,  tj.
obce.  Místní  komunikace  jsou  situovány  výhradně  v plochách  veřejných  prostranství.  Předpokládaným
správcem  komunikací  bude  obec  zajišťující  zimní  údržbu,  opravy  povrchu,  osvětlení,  apod.  Poloměry
otáčení u směrových oblouků komunikací jsou navrženy s ohledem na vozidla údržby větších rozměrů (např.
svozová vozidla komunálního odpadu, vozidlo záchranné techniky, apod.) R= min. 9 m. 

c) DOPRAVNÍ REŽIM

Stávající  dopravní  režim  na  okolních  komunikacích  v nejbližším  okolí  území  je  omezen  maximální
dovolenou rychlostí v zastavěném území obce, tj. max. 50 km/hod. 

Pro obsluhu řešeného území je prozatím uvažován stejný dopravní režim, jako v okolním zastavěném
území. Pro obytné území je výhledovou vhodnou alternativou dopravní režim "obytná zóna" s max. rychlostí
jízdy motorových vozidel 20 km/hod, případně tzv. "zóna 30" s omezením rychlosti na 30 km/hod. Uvnitř
řešeného  území  nejsou  navrhovány  samostatné  chodníky  podél  komunikací,  dopravní  prostor  v nově
vymezených veřejných prostranstvích bude užíván jako společný pro všechny účastníky silničního provozu. 

Vjezd  a  výjezd  do  /  z obytné  zóny  včetně  případného  umístění  příčných  zpomalovacích  prahů,
dopravního značení  a veřejného osvětlení  nejsou zakresleny, tato prodrobnost bude řešena v následné m
stupni  projektové  dokumentace.  Navržená  parkovací  místa  pro  návštěvníky  území  je  ve  veřejných
prostranstvích  nezbytné  vyznačit  vodorovným  a  svislým  dopravním  značením,  parkování  mimo  takto
vyznačená parkoviště není dle pravidel silničního provozu přípustné. 

d) ROZHLEDY NA KOMUNIKACÍCH, OPLOCENÍ ZAHRAD

V návrhu dopravního  řešení  jsou  respektovány rozhledy  na  komunikacích  pro  maximální  návrhovou
rychlost motorových vozidel  20 km/hod. Na křižovatkách místních komunikací s budoucí silnicí III/47215
bude umístěno dopravní značení upravující přednost v jízdě, na místních komunikacích dopravní značkou
P04 "Dej  přednost  v jízdě",  případně  P06 "Stůj,  dej  přednost  v jízdě",  na silnici  dopravní  značkou  P01
"Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací". 

Stávající i budoucí oplocení zahrad pozemků s rodinnými domy nesmí bránit bezpečnému rozhledu na
komunikacích. V krajních případech lze rozhledy zajistit vhodnou volbou materiálu oplocení tak, aby byly
rozhledy zajištěny (např. tyčkový plot s většími mezerami, drátěné pletivo bez porostu, ap.).

e) LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD Z KOMUNIKACÍ

Odvodnění  stávající  komunikace  -  budoucí  silnice  III/47215 -  je  převzato z projektové  dokumentace
rekonstrukce silnice. Odvodnění bude realizováno jako otevřený zpevněný příkop na jižním okraji řešeného
území, který odvádí zachycené vody z komunikace východním směrem a likviduje je vypuštěním do toku
Doubravského potoka nebo laguny - vodní plochy.

Pro  ochranu území  před  místními  povodněmi  a  splachy ornice  vodní  erozí  je  navržen  příkop podél
severního  okraje  řešeného  území.  Příkop  bude  sledovat  výškové  uspořádání  stávajícího  terénu  a  bude
zadržovat extravilánové vody stékající po svahu při déle trvajících nebo prudkých deštích. Tento příkop bude
dimenzován tak, aby plnil i funkci zádržného recipientu a umožnil před odvedením vod jejich částečný vsak
a výpar. Přebytečné vody budou odvedeny do oddílné dešťové kanalizace prostřednictvím horských vpustí
vybavených koši na bahno a sítem pro zadržení splavenin (klacíků, trav, listí, apod.). 

Navržená místní komunikace situovaná na severním okraji území je odvodněna novou oddílnou dešťovou
kanalizací,  která  odvádí  vody z  území  směrem po spádnici  k  toku Doubravky a  k vodní  laguně určené
k rekultivaci.

Ostatní navržené místní komunikace budou stejně jako severní komunikace odvodněny uličními vpustěmi
osazenými u zvýšeného obrubníku na spádové straně. Vpusti budou provedeny jako silniční s ocelovou mříží
a  košem na  bahno a  filtraci  splavenin.  Zachycená  voda  bude  odvedena  do  oddílného potrubí  navržené
dešťové kanalizace. 

Zasakování srážkových vod z veřejných prostranství před odvedením do toku Doubravky nebo do laguny
nelze uvnitř lokality zajistit z důvodu svažitého uspořádání. Jako retence bude sloužit stávající recipient -
vodní laguna - na jižním spádovém okraji území, kam jsou srážkové vody z veřejných prostranství svedeny
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oddílným potrubím.

Vzhledem k tomu, že v území nejsou zřizována trvalá velkoplošná parkoviště, není nutné před odvedením
do povrchových vod přečišťovat  srážkové vody ze  zpevněných ploch  komunikací  v odlučovači  lehkých
kapalin (OLK), jelikož nehrozí úkapy ropných látek.

f)  CYKLISTICKÉ A PĚŠÍ KOMUNIKACE

Řešeným územím probíhá cyklotrasa č. 6259 a 6258, která je v úseku podél připravované rekonstrukce
silnice III/47215 navržena jako samostatná cyklostezka.  Územní studie upřesňuje stopu této cyklostezky
v trase č. 6259, a to v navržené ploše pěších komunikací jako společnou stezku pro pěší a cyklisty. Základní
šířka stezky je 1,5 m. Stezka je vedena po jižním okraji  území,  od budoucí  silnice je oddělena pruhem
přidruženého dopravního prostoru, dopravní zelení. 

Mimo řešené území vede v souběhu s trasou 6258 Doubravská naučná stezka,  která tvoří  okruhy po
místních památkách,  v západní  části  území  je  její  součástí  dřevěný turistický přístřešek s posezením viz
výkres č.1. Naučná stezka se návrhem nemění ani nedoplňuje.

Další samostatný kratší úsek pěší a cyklistické komunikace je navržen v severní části území, kde zajišťuje
spojení mezi vozidlovými komunikacemi v úseku mezi domy č. 22 a 24. Jeho šířka je 2 m.

Ostatní navrhované místní komunikace budou sloužit smíšenému provozu motoristů, pěších i cyklistů.
Cyklisté při průjezdu lokalitou musí rovněž zachovávat respekt k ostatním účastníkům silničního provozu a
dodržovat předepsanou maximální rychlost jízdy.

g)  PARKOVIŠTĚ

Vhodná místa pro veřejná parkoviště určená pro vozidla návštěvníků lokality jsou vymezena a zakreslena
v navrženém veřejném prostranství ve výkrese č. 2. Minimální bilanční počet parkovacích stání ve veřejném
prostranství  je  vzhledem  k předpokládanému  cílovému  nárůstu  počtu  obyvatel  v celém  řešeném  území
stanoven na min.  10 stání; tato bilance se použije jako minimální potřeba pro případ, že celá lokalita bude
realizována jako jeden celek. 

Pro předpokládanou realizaci zástavby v území postupně po jednotlivých dílčích etapách je stanovena
potřebná bilance stání tak, aby pro každou etapu byl připraven dostatečný počet veřejných parkovacích stání.
Bilance a  návrh parkovacích stání  jsou provedeny pro pět  územně vymezených etap -  územních celků,
parkovací stání jsou navržena v menších skupinách rovnoměrně v území - viz dále.

Odstavná stání určená pro vozidla obyvatel lokality nejsou ve veřejném prostranství navrhována.

PARKOVACÍ STÁNÍ

Ve veřejných prostranstvích budou pro vozidla návštěvníků území zřízena pouze a výhradně parkovací
stání. Minimální výpočtová kapacita veřejných parkovišť se odvíjí od návrhového počtu bytů a obyvatel.
Vlastník  či  správce  komunikace  může  zrealizovat  v lokalitě  i  větší  počet  stání,  než  je  navrženo,  a  to
v závislosti na skutečné potřebě, na finančních možnostech a zájmu obyvatel území. 

Obec může také administrativním opatřením povolit krátkodobé odstavení vozidel návštěvníků lokality
např. na zpevněných sjezdech na pozemky. Sjezdy jsou budovány ve veřejném prostranství pro komunikace
na náklady uživatelů pozemků rodinných domů a v případech, kdy je vozidlová komunikace přehledná a
přímá a není ohrožena bezpečnost provozu, je možno dočasné denní odstavení osobních motorových vozidel
návštěvníků území na zpevněných sjezdech na pozemky ve veřejném prostranství strpět. 

Parkovací stání jsou navržena vždy v návaznosti na místní komunikaci. Zřizují se buď jako podélná stání
vyžadující prostor o velikosti cca 2,2 x 6 m, pro vozidla ZTP se délka stání zvyšuje ze 6 na 7 m nebo jako
kolmá stání o velikosti cca 2,5 x 5 m, pro vozidla ZTP se šířka stání zvyšuje ze 2,5 na 3,5 m.

Bilance požaduje min. 1 návštěvnické stání ve veřejném prostranství na každých 20 obyvatel. Celkem se
předpokládá  max.  nárůst  o  cca  189 obyvatel,  výpočet  optimálního  počtu  stání  předpokládá  etapovitou
výstavbu  po  5  menších  územních  celcích.  Parkovací-návštěvnická  stání  jsou  optimálně  umístěna  do  7
stanovišť ve skupinách po 1 až 4 stání. Pro etapovitou výstavbu je stanoven optimální počet parkovacích
návštěvnických stání takto:
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č. etapy čísla RD počet 
rodinných
domů
RD

bilanční 
počet 
obyvatel
EO

bilanční minimální
počet parkovacích
stání
Pmin

optimální navržený
počet parkovacích
stání
PP

RD EO = RD x 
3,5

Pmin  = EO : 20 
(zaokrouhleno 
nahoru na celá 
stání)

stanoveno dle potřeby 
a územních možností

1. 35 - 42 8 28 2 2

2. 27 - 34 8 28 2 2

3. 23 - 26
15 - 22
43

13 45,5 3 6

4. 44 - 54 11 38,5 2 4

5. 1 - 14 14 49 3 5

Celkem 54 189 min. 12 navrženo 19
 

Navrhovaná  parkovací  stání  budou  vyznačena  na  komunikacích  svislým  i  vodorovným  dopravním
značením, tzn. jak dopravní značkou, tak i bílými pruhy na zpevněném krytu komunikace. Není povoleno
užívat parkovacích stání ve veřejných prostranstvích pro odstavování vozidel trvalých obyvatel území, stání
jsou určena pro denní krátkodobé parkování návštěvníků území (například poštovní a doručovatelské služby,
servisní a denní služby, údržba, domácí návštěvy, apod.).

ODSTAVNÁ STÁNÍ

Všechna odstavná stání pro vozidla trvalých obyvatel území budou zajištěna na plochách vymezených
stavebních  pozemků  určených  k bydlení.  V územní  studii  jsou  stavební  pozemky  pro  rodinné  domy
vymezeny tak, aby na nich bylo možno umístit odstavná případně i parkovací stání nezbytná pro účel využití
pozemku a užívání staveb na něm umístěných, a to v rozsahu požadavků příslušné české technické normy
pro navrhování místních komunikací. 

Prakticky je pro zjednodušení možno investorům rodinných domů poskytnou jednoduchý klíč k určení
potřebného počtu odstavných stání na vlastním pozemku tak, že na každý byt v rodinném domě bude zřízeno
min.  jedno  odstavné  stání  pro  osobní  automobil,  v  případě  více  než  jednoho  motorového  vozidla
připadajícího  na  byt  bude  počet  stání  úměrně  zvýšen.  Při  zajišťování  odstavných  stání  na  pozemcích
rodinných domů je možno kombinovat odstavná stání v garáži, pod přístřeškem, na volném terénu, apod.,
avšak VŽDY na vlastním pozemku rodinného domu.  Ve výkrese nejsou  odstavná stání  na  vymezených
stavebních pozemcích rodinných domů vyznačena. 

Bez výslovného souhlasu příslušného správce veřejně přístupné komunikace není přípustné odstavování
vozidel na veřejných prostranstvích, tj. na komunikacích nebo přilehlých travnatých plochách, sjezdech na
pozemky, apod. Odstavení vozidla na dvoupruhové obousměrné komunikaci o šířce do 6 m mimo vyznačené
parkovací stání odporuje pravidlům silničního provozu, pokud není dopravním značením určeno jinak.

h)  HROMADNÁ DOPRAVA

Stávající systém autobusové dopravy se návrhem řešení územní studie doplňuje o novou autobusovou
zastávku umístěnou na jižním okraji  území  při  budoucí  silnici  III/47215.  Nová zastávka je  navržena se
zastávkovým  zálivem  a  je  opatřena  chodníkem  napojeným  na  navrženou  společnou  stezku  pro  pěší  a
cyklisty. Vzhledem k příznivým docházkových vzdálenostem mohou obyvatelé nové lokality využívat také
stávající autobusové zastávky s pravidelnými linkami osobní hromadné přepravy. 

Stávající zastávka "Doubrava, Dědina" je situovaná na východním okraji území směrem do centra obce,
zastávka "Doubrava, Cihelna"se nachází západním směrem mimo řešené území. Nová zastávka je situovaná
v západní části území poblíž plochy veřejného prostranství zeleně.
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i)  SPECIÁLNÍ PLOCHY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Režim nakládání s komunálním odpadem vzniklým v řešeném území bude zachován stávající podobně
jako  je  tomu  v okolních  zastavěných  plochách.  Svoz  odpadu  zajišťuje  obec  prostřednictvím  smluvního
partnera, odpady jsou ukládány a zpracovávány v lokalitách mimo řešené území. Návrhem řešení veřejných
prostranství  jsou  ve  studii  vytvořeny  předpoklady  pro  ekologické  nakládání  s odpadem,  zejména  jsou
vytvořeny podmínky pro efektivní  způsob shromažďování  a  svozu komunálního odpadu a  pro druhotné
využití surovin.

V řešené lokalitě budou všechna stanoviště pro  směsný komunální odpad situována na soukromých
pozemcích rodinných domů, přičemž obyvatelé zajistí přistavení svého kontejneru o objemu cca 100 - 120 l
(plastová nádoba s pojezdnými kolečky) nebo pytlů s tříděnými odpady ke komunikaci ve stanovené dny
svozu odpadu. Kontejnery nebo pytle určené na tříděný odpad poskytuje občanům obec, která také zajišťuje
smluvně svoz.

Navržená  veřejná  prostranství  dovolují  zřídit  dle  potřeby  obce  celkem  až  4  trvalá  stanoviště  pro
umístění kontejnerů na tříděný odpad. Velikost plochy každého stanoviště je cca  5 x 5 m. Uvažované
kontejnery na ukládání tříděného odpadu jsou o velikosti objemu cca 1100 litrů. Předpokládá se umístění
specializovaných kontejnerů typu "zvon" s horním závěsným okem pro sběr bílého skla a barevného skla.
Stanoviště  jsou  situována  v  návrhu  vždy  s napojením na  místní  komunikaci,  přičemž  komunikace  jsou
trasovány bez slepých úseků, bez nutnosti manévrování, v průjezdných okruzích, jejich parametry vyhovují
plynulému provozu svozových vozidel.

Likvidaci  biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu během vegetačního období je nutno
provádět individuálním kompostováním v zahradách. Variantní možností by bylo zajištění sezonního svozu
na centrální  kompostárnu,  což však vyžaduje speciální  sběrné nádoby (zpravidla hnědé plastové nádoby
s odvětráním o objemu cca 240 l),  speciální svozové vozidlo, zpoplatnění pro pokrytí  nákladů na svoz a
uložení odpadu. Při individuálním kompostování je minimalizována ekologická zátěž vyvolaná svážením bio
odpadu  na  centrální  kompostárnu,  využití  kompostu  je  možné  zajistit  přímo  v  zahradách  (přihnojování
trávníků, stromových výsadeb). Při individuálním kompostování (tj. zakládání a provozování kompostu) je
nutno zajistit takové podmínky, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel lokality doprovodnými negativními
vlivy, zejména zápachem v letním období. 

Pro likvidaci odpadu z kategorie velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad slouží občanům nejbližší
sběrný dvůr, případně mobilní sběrná místa. Na navržených stanovištích mohou být např. v jarní a podzimní
sezoně  přistaveny  velkoobjemové  kontejnery  (pro  odložení  starého  nábytku,  velkých  spotřebičů-staré
sporáky apod.) a kontejner pro sběr nebezpečného odpadu (např. vyřazená elektronická zařízení, světelné
zdroje a baterie, apod). Odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je původce odpadu povinen zajistit
na vlastní náklady.

Pro všechny ostatní případy, kdy na veřejných prostranstvích v obci nebude z jakéhokoliv důvodu (např.
organizačního)  zajištěno  bezpečné  ukládání  tříděného,  velkoobjemového,  biologicky  rozložitelného  a
nebezpečného odpadu,  je povinností původce odpadu zajistit bezpečnou likvidaci odpadu uložením ve
sběrném dvoře odvozem na vlastní náklady.

č. etapy čísla RD počet rodinných 
domů

bilanční počet 
obyvatel

navržený počet 
kontejnerových stanovišť
P

RD EO = RD x 3,5 stanoveno dle potřeby 
a územních možností

1. 35 - 42 8 28 1

2. 27 - 34 8 28 1

3. 23 - 26
15 - 22
43

13 45,5 1

4. 44 - 54 11 38,5 0

5. 1 - 14 14 49 1

Celkem 54 189 navrženo 4
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6) PODMÍNKY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Stanovené podmínky pro  technickou infrastrukturu  jsou  v souladu s územním plánem,  územní  studie

pouze  zpřesňuje  platné  podmínky  návrhem  urbanisticky  a  ekonomicky  přijatelného  koncepčního  řešení
vodního hospodářství a energetiky, návrhem vhodných napojovacích bodů pro prodloužení tras technické
infrastruktury, jejichž realizace podmiňuje možnost využití plochy pro stanovený účel bydlení.

Navržené sítě technické infrastruktury jsou vedeny přednostně ve stávajících nebo navržených veřejných
prostranstvích,  nejčastěji  v souběhu s komunikacemi.  Trasy nových inženýrských sítí  včetně napojení  na
stávající  sítě  technického  vybavení  jsou  znázorněny  schematicky  ve  výkrese.  Trasy  stávajících  i
navrhovaných inženýrských sítí je třeba považovat za orientační vzhledem k podrobnosti podkladů, možnosti
alternativních napojení. V návrhu řešení je napojení na sítě i rozvoj sítí proveden na stávající stav dopravní a
technické infrastruktury; záměry na změny v infrastruktuře území jsou zobrazeny s tím, že jejich i částečné
provedení změní stávající podmínky pro využití území (např. přemístění TS změní rozsah ochranného pásma
VN a tím i možnosti využití pozemk a umístění navrhovaných RD č. 35, 36).

Návrhový počet bytů pro řešené území je stanoven na 54 bytů, návrhový počet obyvatel je stanoven na
max.  189 obyvatel  při  výpočtové  obydlenosti  bytu  v  RD průměrně  3,5 EO. V návrhu jsou  propočteny
základní  orientační  bilance  vycházející  z  těchto  návrhových  kapacit  maximálního  nárůstu  počtu  bytů  a
obyvatel  řešené  lokality.  Podrobný  návrh  technického  řešení  veškeré  infrastruktury,  jako  např.  návrh
dimenzí, materiálů, napojení, hloubky uložení, měření spotřeby, správy, včetně upřesnění napojovacího bodu
a stanovení podmínek realizace, bude proveden až ve spolupráci se správci sítí v dalším stupni zpracování
projektové dokumentace.

6.1. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

a)  VODOVOD 

Stávající vodovodní řad DN 200 pro veřejnou potřebu je ve správě SmVaK Ostrava, a.s.,  probíhá ve
veřejném prostranství podél stávající místní komunikace - budoucí sinice III. třídy. Další větve vodovodního
řadu probíhají  po východní a západní části  území, jedna větev protíná řešené území přibližně uprostřed.
Ochranné pásmo vodovodního řadu je stanoveno na 1,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu. Polohu
potrubí je nutno před zahájením stavebních a výkopových prací vytýčit v terénu. 

Rozšíření  vodovodní  sítě  respektuje  plánovanou  rekonstrukci  vodovodu  podél  komunikace  v rámci
realizace terénních úprav a stavby Rekultivace území Kotliny. Při realizaci prací na rozšíření vodovodních
řadů je nutno respektovat také stávající vodovody a přípojky, které nejsou ve správě SmVaK.

Prodloužení vodovodního řadu do řešeného území je navrženo ve veřejných prostranstvích,  přednostně
v nezpevněných - zatravněných plochách zeleně. Potrubí v nové zástavbě je vždy zokruhováno pro zajištění
žádoucí  kvality  vody,  nejsou  navrhovány  uslepené  větve  vodovodního  potrubí.  Napojovací  místa  jsou
znázorněna  ve  výkrese  č. 3.,  připomínky  správce  vodovodního  řadu  ze  stanoviska  ke  studii  jsou
respektovány. V případě etapovité výstavby a nutnosti realizovat prodloužení vodovodního řadu po částech
budou slepá ukončení  nových vodovodů na konci  potrubí  osazena soupravou pro vypouštění  a proplach
potrubí.  Dle upozornění  správce bude vzhledem k nadmořské výšce lokality  v místě napojení  vodovodu
vyšší hydrostatický tlak (nad 0,6 MPa), proto je potřeba na náklady investora osadit na vnitřním vodovodu za
vodoměrnou sestavou redukční ventil.

Skutečná realizace prodloužení vodovodů bude zohledňovat oprávněné požadavky správce vodovodů. Se
správcem  vodovodů  budou  upřesněny  další  detaily  realizace  (přesný  způsob  napojení,  budoucí  správa
vodovodů, vytýčení v terénu a další podrobnosti).

Bilance potřeby pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pro navrženou zástavbu: 

Návrhový počet bytů = 54 bytů, bilanční nárůst počtu obyvatel = 189 obyvatel (EO). 
Kóta zástavby v nadmořské výšce = cca 230 až 250 m n.m. (BpV).
Množství pitné vody: je uvažováno s hodnotami 120 l na osobu a den (0,120 m3/os.,den), koeficient denní
nerovnoměrnosti 1,4 a koeficient hodinové nerovnoměrnosti 2,1
průměrná potřeba vody denní: Qp = 189 * 0,12 = 22,68 m3/den 
průměrná potřeba vody roční: Qr = 22,68 * 365 =  8 278,2 m3/rok
max.denní potřeba vody: Qm= 22,68 m3/den * 1,4= 31,8 m3/den = 0,37 l/s 
max. hodinová potřeba vody: Qh = 31,752 m3/den* 2,1=66,7 m3/den=2,8 m3/hod =0,8 l/s 
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Předpokládaná  průměrná  potřeba pitné  vody  je  22,68  m3/den,  resp.  8 278  m3/rok;  maximální
denní potřeba pitné vody je 31,8 m3/den, maximální hodinová potřeba pitné vody je 2,8 m3/hod, resp.
0,8 l/ s. 

b)  KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Okolí  řešené  lokality  je  navrženo  k odkanalizování  soustavnou  splaškovou  kanalizací  zakončenou
centrální čistírnou odpadních vod. Trasa plánované gravitační splaškové kanalizace prochází podél stávající
místní komunikace - budoucí silnice III.třídy, do návrhu je zapracována.

Napojení gravitační splaškové kanalizace nového obytného území bude provedeno na nejbližší stávající
kanalizační potrubí, tzn. spádově do trasy podél budoucí silnice III. třídy. Navržená napojovací místa jsou
situována vždy na jižním okraji území v závislosti na spádu terénu. Pro potřeby územní studie je výškopisné
uspořádání terénu zobrazeno v podrobnosti vrstevnic Zabaged, severozápadní část území (kóta cca 250-260
m n.m.) je oproti níže položené jihovýchodní části převýšena cca o 20 m (230 m n.m.). Konkrétní řešení
spádu  a  napojení  kanalizace  může  být  v  dalším  projektovém  stupni  upraveno  na  základě  podrobného
výškopisného zaměření. 

Potrubí veřejného kanalizačního řadu bude v řešeném území trasováno v souběhu s ostatními potrubními
a kabelovými trasami v navrženém veřejném prostranství,  pouze v úseku mezi domy č. 31-32 a 37-38 je
potrubí z důvodu spádu terénu vedeno v plochách bydlení podél hranice navržených stavebních pozemků.
Kanalizační potrubí může být umístěno i pod zpevněnými plochami navrhovaných komunikací. 

Bilance množství splaškových vod z navržené zástavby při odvádění na centrální ČOV: 

Návrhový počet bytů = 54 bytů, bilanční nárůst počtu obyvatel = 189 obyvatel (EO). 
Množství pitné vody: je uvažováno s hodnotami 120 l na osobu a den (0,120 m3/os.,den), koeficient denní
nerovnoměrnosti 1,4 a koeficient hodinové nerovnoměrnosti 2,1
průměrná potřeba vody denní: Qp = 189 * 0,12 = 22,68 m3/den 
průměrná potřeba vody roční: Qr = 22,68 * 365 =  8 278,2 m3/rok

Předpokládané  průměrné  množství  vyprodukovaných  splaškových  vod  odváděných  soustavnou
splaškovou kanalizací na ČOV je denně 22,68 m3, ročně 8 278,2 m3. 

c)  KANALIZACE DEŠŤOVÁ  

V řešeném území není realizována žádná funkční trasa potrubní dešťové kanalizace zaústěná do toku
Doubravky nebo do laguny. Pro odvedení vod je v území pouze funkční příkopa podél místní komunikace,
která je projektově navržena k rekonstrukci a převedení do sítě silnic III. třídy. Součástí rekonstrukce bude
také zpevnění a zkapacitnění stávající příkopy, ta je do návrhu odvodnění území zapracována.

Pro  odvodnění  navrhovaných komunikací  a  ploch  veřejných  prostranství  řešeného území  je  navržen
propojený systém tras oddílné gravitační dešťové kanalizace a otevřených příkopů zadržujících srážkové
vody a odvádějících bezpečně tyto vody mimo území do toku Doubravského potoka nebo do stávající vodní
plochy - laguny. Systém oddílné trubní kanalizace, příkopů a horských vpustí je primárně určen k odvedení
srážkových vod ze zpevněných i nezpevněných ploch veřejných prostranství, k ochraně nového obytného
území před místními záplavami, i k odvedení nadbytečné srážkové vody z ploch bydlení.

Vzhledem k blízké  laguně  není  účelné  zřizovat  zádržné  nádrže  nebo systémy ve  svazích,  i  když  ve
vymezených plochách veřejných prostranství zeleně jsou prostorové možnosti na zařízení např. kaskádovité
soustavy retenčních nádrží využívajících svažitost terénu. Z hlediska urbanistické ekonomie je však takové
technické řešení příliš nákladné. 

Návrh tras dešťového potrubí a příkopy je v řešeném území proveden v souběhu s komunikacemi a sítěmi
technického vybavení ve veřejných prostranstvích. Příkopy jsou situovány podél navržených zpevněných
ploch  komunikací  v travnatém  pruhu.  Trasy  příkopů  i  potrubí  jsou  zakresleny  ve  výkrese  schematicky
vzhledem k podrobnosti mapového měřítka. Skutečné umístění a dimenze budou upřesněny v dalším stupni
projektové dokumentace. 

Povrchový  zatravněný  příkop  bude  dimenzován  tak,  aby  měl  pro  dešťové  vody  stékající  z ploch
veřejného prostranství současně funkci zádržnou a vsakovací před odvedením vod do toku nebo do laguny. 
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Součástí  systému  odvodnění  území  je  i  příkop  navržený  podél  severního  okraje.  Jeho  účelem  je
především ochrana území před místními  povodněmi a  splachy ornice  vodní  erozí.  Příkop bude sledovat
výškové  uspořádání  stávajícího  terénu a  bude  zadržovat  extravilánové  vody stékající  po  svahu při  déle
trvajících nebo prudkých deštích. Tento příkop bude dimenzován tak, aby plnil i funkci zádržného recipientu
a umožnil před odvedením vod jejich částečný vsak a výpar. Přebytečné vody budou odvedeny do oddílné
dešťové  kanalizace  prostřednictvím  horských  vpustí  vybavených  koši  na  bahno  a  sítem  pro  zadržení
splavenin (klacíků, trav, listí, apod.).  Před odvedením vod do toku je není nutno přečišťovat v odlučovači
lehkých kapalin OLK.

V souladu  s pravidly  pro  hospodárné  nakládání  s dešťovou  vodou  v krajině  jsou  v území  vytvořeny
podmínky pro vícestupňové zadržování - akumulaci vody v místě spadu srážek.

1. Podmínky pro hospodaření s dešťovou vodu na soukromých pozemcích - první stupeň akumulace:

Srážkovou  vodu  ze  soukromých  pozemků  (tj.  např.  ze  střech  budoucích  rodinných  domů  a  ze
soukromých  zpevněných  ploch  zbudovaných  na  stavebních  pozemcích)  je  nutno  před  napojením
bezpečnostních  přepadů do  systému odvodnění  zadržovat,  vsakovat  nebo zužitkovat  přímo na  pozemku
vlastníka nemovitosti, na kterou srážky spadly. Přípustná jsou různá technická řešení, která pomohou zadržet
vodu v krajině přímo v místě spadu, tj. v soukromých zahradách na vymezených stavebních pozemcích. Tato
podmínka vyplývá z ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, §20,
21. Vhodným způsobem využití zadržených dešťových vod je například vybudování podzemních retencí -
nádrží v zahradách obytných domů, nebo povrchových tůněk a jezírek - to však ve svažitém terénu není
snadné, navíc je zde riziko šíření zápachu ze zahnívající vody, nebezpečí líhnutí komárů, ap. Zadržená voda
může  být  ekologicky  využívána  např.  pro  zálivku  zahrady,  pro  rozvod  užitkové  vody  v  domě  (praní,
splachování  wc).  V případě  příznivých  hydrogeologických  podmínek  může  být  voda  zasakována
prostřednictvím zasakovacích studní (bezodtokový systém).

V souladu  s  požadavkem  správce  Povodí  Odry  uvádíme,  že  soukromé  retenční  a  zádržné  systémy
jednotlivých stavebníků plní svůj účel pouze v případě, že jejich retenční objem dosahuje minimálně cca 3 až
4 m3 a že po každém přívalovém dešti dochází k jejich téměř okamžitému prázdnění tak, aby systémy byly
připraveny pro opakovaný dešťový příval. V opačném případě, kdy je zadržená voda postupně zasakována
nebo používána pro zálivku či rozvod užitkové vody, není zádržná kapacita systémů k dispozici a byla by
nutná 100 % rezerva v jejich zádržném objemu. 

Vzhledem k dosavadním zvyklostem stavebníků, nepochopení významu hospodaření s vodou v krajině,
atp.  požaduje  správce  povodí  v  daném  území  vybudovat  retenční  nádrže  na  soukromých  pozemcích
s objemem v souladu s doporučením Plánu oblasti  povodí Horní  Odry. Správcem Povodí je do výpočtu
požadován  návrhový déšť periodicity 0,1 (desetiletý) s dobou trvání a zdržení 30 minut. Na tuto hodnotu
jsou provedeny vodohospodářské bilance - viz dále. 

2. Návrh zapojení severní a jižní zádržné příkopy do systému odvodnění - druhý stupeň akumulace:

Navrženy jsou dva příkopy, jeden podél severní hranice území, druhý podél jižní hranice území. Severní
příkopa je primárně určena především k ochraně nového obytného území před extravilánovými vodami, které
přitékají ze svahu a potenciálně ohrožují budoucí zástavbu. Jižní příkopa je součástí projektu rekonstrukce
silnice III/47215 a je primárně určena k odvedení srážkových vod z této silnice.

Oba  příkopy  jsou  v návrhu  součástí  komplexního  přístupu  k nakládání  s dešťovými  vodami.
Extravilánové vody zadržené severní příkopou jsou prostřednictvím horských vpustí opatřených filtrem na
splaveniny svedeny do potrubí oddílné dešťové kanalizace a odvedeny směrem k recipientu situovanému na
spádovém jižním okraji  území.  Recipientem je zde stávající  tok Doubravky nebo vodní plocha -  laguna
určená k rekultivaci. 

Příkopa podél jižního okraje území svádí vody stékající z budoucí silnice III. třídy. Výstavbou nových
komunikací navržených k obsluze území vzniknou nové křižovatky, z jejichž zpevněných ploch bude voda
vzhledem k prudšímu spádu terénu stékat i do tohoto příkopu. Možné je osazení dešťových žlabů na koncích
úseků místních komunikací, ale vlivem spádu terénu bude přesto ke stékání vod do jižní příkopy docházet.
Proto se v návrhu předpokládá odlehčení jižní příkopy prostřednictvím horských vpustí a její propojení do
komplexního systému odvodnění území. 

Ve výkrese č.3 je mimo jiné zakreslen také  úsek hlavního odvodňovacího zařízení  určený k zasypání
v rámci rekultivací OKD.
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3. Využití stávající vodní plochy laguny jako retenční nádrže - třetí stupeň akumulace:

Pro cílový navrhovaný stav zástavby v území je potřeba zajistit v systému odvodnění zádržná zařízení
retence - před odvedením do vodoteče. Vhodnou plochou, která může sloužit jako retence, je stávající vodní
laguna situovaná v jižní části území. Vzhledem k rozloze vodní plochy laguny je množství vody z řešeného
území přijatelné i v případě plánované rekultivace OKD.

Laguna  může  pojmout  vody  z přívalového  deště,  množství  vody  je  vypočteno  na  návrhovou  srážku
periodicity  p=0,1 (desetiletá  srážka)  s  dobou trvání 30 minut,  hodnota  intenzity  deště  130 l/s*ha.  Jako
bezpečnostní přeliv z laguny slouží protékající tok Doubravky.

Bilance srážkových vod:

Množství dešťových vod z území je vypočteno pro odvodňované plochy spádované do toku Doubravky
nebo do vodní plochy stávající laguny. Základní bilanční jednotkou je výměra řešeného území, která je pro
potřebu bilancí považována za nezastavěné území, přestože se v ní nacházejí ojedinělé objekty k bydlení
nebo rekreaci. Výměra území je považována za zastavitelnou plochu pro smíšené bydlení SB dle územního
plánu, a to bez asi poloviční části plochy Z9, která byla z řešeného území územní studie vyloučena. Takto
určená plocha má výměru 10,87 ha.

intenzita příval.deště 30 min., period.=0,1 (desetiletá), i = = 130 l/s*ha 
součinitel odtoku: O2 = pro nezastavěné území = 0,15

O1 = pro zástavbu v zahradách = 0,45
výměry ploch: S = Celková výměra území = 10,87 ha

stávající odtok do toku z nezastavěného území:
Q2 dešť.30 min. = S * O2 * i =  (10,87 x 0,15 x 130) = 212  l/s 

návrhový odtok z realizované zástavby v zahradách: 
Q1 dešť.30 min. = S * O1 * i =  (10,87 x 0,45 x 130) = 636  l/s 

Odtok do retence - do toku Doubravky nebo do stávající vodní plochy - laguny: 
Stávající odtok do retence z nezastavěného území Q2 = cca 212 l/s 
Návrhový odtok ze zástavby v cílovém stavu do retence Q1 = cca 636 l/s 
Nutno zadržet rozdíl Q1 - Q2 = cca 424 l/s po dobu 30 minut
Kapacita retence = po dobu 30 min. (3 600 s) = 424 x 3 600 = 763 m3

Plocha laguny je navržena jako zádrž 3. stupně v systému likvidace srážkových vod z řešeného
území v souladu s hospodárným nakládáním s vodami. Výměra laguny je cca 2 ha = 20 000 m2, při
nátoku  celého  výpočtového  množství  763 m3  srážkové  vody  z území  vypočteného  na  návrhový
desetiletý déšť periody 0,1 po dobu 30 minut se hladina laguny zvýší max. o 3 cm. 

Ve výpočtu odtoku do laguny není do bilance množství vod započtena zádrž 2. stupně (severní a jižní
příkop podél  komunikací)  a  zádrž  1.  stupně  (soukromé pozemky zahrad  a  rodinných  domů);  v případě
příkopů se jedná o stavby, které řeší především okolní plochy mimo řešené území studie. Severní příkopa
řeší  především  zadržení  extravilánových  vod,  příkopa  v  jižní  části  území  podél  místní  komunikace  je
projektově připravena do fáze dokumentace pro územní řízení jako součást tělesa budoucí silnice III. třídy
rekonstuované  v  rámci  rekultivací  OKD.  Návrh  územní  studie  může  být  podkladem  pro  zapojení
odvodňovacího zařízení a jižní příkopy do komplexního systému odvodnění budoucího obytného území.

Jedním z výsledků územní studie je doporučení prověření možností zařazení vodní plochy laguny
včetně  záchytného  příkopu pro zadržení  extravilánových  vod  a  příkopu podél  budoucí  silnice  do
komplexního  systému  hospodaření  s vodou  v krajině  v  rámci  realizace  protipovodňových  a
protierozních opatření v souladu s republikovou prioritou č. 25 dle A-PUR. 

6.2. ENERGETIKA A SPOJE

a)  PLYNOVODY 

V území ani v jeho okolí není dostupný plynovod pro veřejnou potřebu. Napojení na plynovody není
navrhováno. Domy budou zásobovány teplem z alternativních ekologických zdrojů nezávislých na dodávce
zemního  plynu  potrubím,  případně  budou domy přitápěny elektricky. Dostupné  jsou  například  kotle  na
dřevěné peletky, vytápění vyschlým palivovým dřívím, systémy tepelných čerpadel, solárními panely, apod.
Podobným způsobem bude řešena i příprava TUV. 

Uvedený způsob vytápění a přípravy TUV koresponduje s trendem výstavby nízkoenergetických domů.
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b)  ELEKTRICKÁ ENERGIE 

V řešeném území tvoří  stávající  distribuční  soustavu rozvody vedení  VVN, VN a NN, podzemního i
nadzemního  vedení,  trafostanice.  Územím procházejí  nejen  sítě  ve  vlastnictví  ČEZ Distribuce,  a.s.,  ale
v západní části se nachází také vedení VN ve vlastnictví Dalkia (původně OKD). Ochranná pásma všech
nadzemních  vedení  VN a  VVN jsou  zakreslena  ve  výkrese  č. 4  jako  součást  energetického  vedení,  ve
výkrese č. 1 jako limit využití území. Ochranná pásma omezují využití budoucích stavebních pozemků a
umístění rodinných domů. V návrhu řešení je OP vedení VN a VVN respektováno, parcely jsou rozděleny
tak, aby umístění staveb domů bylo možné mimo ochranná pásma a aby pozemky byly dobře využitelné pro
stanovený účel.

KOORDINACE STAVBY "REKULTIVACE"

Zásobování  řešeného  území  elektrickou  energií  pro  potřebu  bydlení  bylo  konzultováno  se  zástupci
provozovatele DS s tím, že v území aktuálně probíhají práce na projektové přípravě stavby investora OKD
"Rekultivace území Kotliny, varianta č. 2", jejímž předmětem je mimo jiné zejména zvýšení násypu stávající
komunikace, terénní úpravy (násypy), včetně souvisejících přeložek vedení NN a vodovodu, přemístění a
nové napojení stávající trafostanice VN/NN. Z předané PD vyplývá umístění komunikace i přeložek jižním
směrem, tzn. dále od hranice řešeného území. Terénní úpravy související se zvýšením tělesa komunikace
mírně zasahují do řešeného území, nesnižují však možnost využití pro stanovený účel. V rámci koordinace
prací  v území  je  vhodné  zajistit  realizaci  jednotlivých  staveb  technické  infrastruktury  s přihlédnutím
k budoucímu využití území pro bydlení, tj. preferovat takové řešení, které přispěje k atraktivitě nové obytné
lokality.

PŘELOŽKA NN PODÉL KOMUNIKACE, NAPOJENÍ TS2 VEDENÍM VN

V  současné  době  je  smluvně  mezi  investorem  rekultivací  OKD,  a.s.  a  provozovatelem  DS  ČEZ
Distribuce,  a.s.  dohodnuta  přeložka  stávajícího  neizolovaného  vzdušného  vedení  NN  do  izolovaného
vzdušného  kabelového  vedení  NN,  tzn.  vedení  NN  zůstává  i  po  provedení  přeložek  na  stožárech
situovaných podél  komunikace.  Jedná se  o  řešení,  které  sice  vyhovuje  pro  stávající  stav  (nezastavěné
území) a je investičně méně náročné,  ale dlouhodobě není  vhodné pro rozvoj obytného území (problém
mohou způsobit prostorově vyšší nároky na zábor veřejného prostranství pro stožáry NN, jejich pozdější
výměnu za vyšší stožáry VN pro napojení nové TS2, neestetické řešení s viditelnými vzdušnými rozvody po
stožárech podél příjezdové komunikace, komplikovaná s koordinace se stožáry VO, atd.). V situaci je trasa
přeložky NN schematicky zakreslena s tím, že ochranné pásmo izolovaného vedení NN je 1 m na každou
stranu, bez ohledu na to, zda je vodič veden po stožárech nebo v zemi.

Pro rozvojový stav nové obytné lokality dle územní studie by bylo vhodnější koncepční řešení, ve kterém
by přeložka stávající trasy NN nebyla provedena vzdušnou trasou, ale lépe kabelovým vedením do země i
s položením rezervní  chráničky  pro budoucí  kabel  VN k napojení  nové  TS.  Koncepčně  se  jedná  o
prostorově  vhodnější  řešení  z hlediska  rozvoje  území  v souladu  s Územním  plánem  Doubrava,  jelikož
veřejné prostranství nebude zatíženo stožáry a obě kabelová vedení VN i NN budou uložena v souběhu do
společného výkopu (ochranné pásmo vedení VN v kabelu 1m na každou stranu). Tato investičně náročnější
varianta řešení  přeložky NN a budoucího napojení  nové TS2 vedením VN není  podmiňující  pro využití
území a je pouze v kompetenci investora (OKD, a.s., případně ČEZ Distribuce, a.s.) a obce Doubrava.

PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ TS1

V jižní části území je situována poblíž navrženého RD č. 37 stávající stožárová distribuční trafostanice
VN/NN označená  TS 0295 MATROS.  V rámci  záměru  rekultivace  má  být  tato  TS  přemístěna  na  nové
stanoviště východním směrem, ve výkrese je označena jako TS1.

Tato stávající TS bude dle záměru OKD a ČEZ přemístěna na nové stanoviště ke hranici pozemku parc.č.
1113/3, trafostanice bude stožárová s napojením vzdušným vedením VN. Místo je zvoleno tak, aby zábor
plochy ochranným pásmem vedení  VN a TS1 bylo co nejméně zatěžující  pro nově  vymezené stavební
pozemky (nové OP mírně zasahuje do pozemku RD č. 36). Zrušením stávající trasy napojení VN a stávající
TS Matros bude sníženo zatížení ochranným pásmem zejména na vymezených stavebních pozemcích RD č.
34 a 37 (rušené prvky jsou zakresleny ve výkrese). Přeložená TS1 bude zajišťovat zásobování navrhovaných
RD č. 27-42.  Výhledově by bylo pro záměr  rozvoje  obytné lokality  vhodnější  použití  stanice kioskové
napojené kabelovým vedením VN ve výkopu (finančně náročnější řešení, není podmiňující pro výstavbu
v lokalitě).

POSÍLENÍ SÍTĚ VN - NOVÁ TS2

Kapacita stávající TS není pro nový obytný okrsek dostatečná, proto musí být pro zásobování navržených
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RD č. 7-22 a 43-51 stávající síť VN posílena o novou trafostanici - označena ve výkrese jako TS2. Její
umístění je navrženo v centru území podél stávající komunikace tak, aby byl k ní zajištěn příjezd a současně
aby nebránila ve výhledu při výjezdu z lokality (například mezi navrženými RD č. 18 a 44, přesné umístění
bude upřesněno v dalším projektovém stupni). Nová TS2 včetně  kabelové přípojky VN bude projektově
připravena na žádost investora (obec Doubrava) na základě smlouvy a zaplacení poplatku za rezervovaný
příkon. 

Nejúčelnější  by  bylo  položení  přípojky  VN  do  společného  zemního  výkopu  s trasou  NN  v  rámci
provádění prací rekultivace OKD. Pravděpodobnější bude nahrazení stožárů NN novými vyššími stožáry
VN, avšak jelikož se jedná o výhledovou investici, není možné předem určit přesný postup výstavby.

Základní sazba za rezervaci příkonu je 500,-Kč / 1 A, pro RD s předpokládaným jištěním 25 A a 3 F
jističem je cena 12 500,-Kč; minimální počet RD pro výstavbu nové TS s přípojkou je cca 20 RD, jedná se
tedy o investici ve výši cca 250 000,-Kč). Vzhledem k nižším nárokům na ochranné pásmo a vyšší estetické
hodnotě  je  do  obytného  území  vhodná  TS2  jako  kiosková (půdorysný  rozměr  cca  2*3 m,  OP=2 m);
stožárová TS je do obytného území nevhodná (nevzhledná dominanta, OP=7 m).

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY NN

Domy  č.  1-6,  52-54  navrhované  v západní  části  území  bude  možno  napojit  na  stávající  síť  NN
domovními  přípojkami  nebo prodloužením stávajícího  vedení  NN situovaného vesměs podél  stávajících
komunikací. 

ZÁVĚR

Z výše  uvedeného  vyplývá  možný  způsob  zásobování  obytného  území  elektrickou  energií.  Stávající
přemístěná TS1 a nově navrhovaná TS2 trafostanice jsou hlavními výchozími body pro trasování zemních
kabelových  rozvodů  NN  ve  veřejných  prostranstvích  do  nových  ulic  k navrhovaným  domům,  podél
stávajících nebo nových komunikací přednostně v zatravněných plochách. Ve výkrese jsou nové rozvody NN
vyznačeny schematicky ve veřejných prostranstvích; přestože se vždy jedná o kabelové obvody "smyčky",
jsou  jako  zokruhované  vyznačeny  po  obou  stranách  ulice  pouze  trasy  u  navrhovaného  oboustranného
obestavění v ulici domů s čísly 15-22.

Navržená zástavba  bude  v celém území napojená dle  podmínek správce  distribuční  soustavy. Přesný
návrh zásobování lokality elektrickou energií kabelovými rozvody NN bude upřesněn dle požadavků správce
veřejné  distribuční  soustavy  (společnost  ČEZ  Distribuce,  a.s.),  který  dohodne  s investorem  přesnější
podmínky  a  podrobnosti  včetně  rezervace  příkonu  a  podíl  na  nákladech  v dalším  stupni  zpracování
projektové dokumentace.

Bilance potřeby elektrické energie pro navrženou zástavbu: 

Vytápění a ohřev TUV je v bilancích uvažováno jako elektrické přímotopné vytápění, část stavebníků
bude  pouze  přitápět  nízkoenergetické  novostavby  rodinných  domů.  Dalším  zdrojem  vytápění  budou
obnovitelné  zdroje  energie.  V bytech bude  elektrické  energie  dále  používáno  k napojení  elektrických
spotřebičů  běžné  domácnosti,  ke  svícení,  k vaření.  Bilance  je  propočtena  orientačně,  upřesnění  bude
provedeno v dalším projektovém stupni ve spolupráci se správcem sítě.

Návrhový počet bytů = 54 bytů, bilanční nárůst počtu obyvatel = 189 obyvatel (EO). 
Spotřeba tepla roční prům. na 1 byt = cca 40 MWh = 40 000 kWh
Spotřeba tepla hodinová na 1 byt = cca 11 kW   
Spotřeba energie ostatní hodinová na 1 byt = cca 9 kW   
Soudobost = 0,7
soudobý příkon = počet bytů * spotřeba/1 byt * soudobost = 54 * (11+9) * 0,7 = cca 756 kW
prům. roční spotřeba lokality při provozu 10 hodin denně cca = 756 * 10 * 365 = 2 760 MWh/rok
jištění na 1 byt = 25 A
předpokl.jištění pro lokalitu = počet bytů * 25 A = 54 * 25 = 1 350 A

Celkový  soudobý  příkon  navržené  zástavby  bez veřejného  osvětlení  je  přibližně  756  kW,  roční
předpokládaná spotřeba lokality je cca 2 760 MWh/rok.   

Celkový soudobý příkon navržené zástavby  včetně veřejného osvětlení je přibližně 758,6 kW, roční
předpokládaná spotřeba lokality je cca 2 767,5 MWh/rok.   
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c)  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Uliční  osvětlení  v okolí  území je zajištěno z veřejného systému osvětlení spravovaného obcí.  Veškerá
nově  navržená  veřejná  prostranství  komunikací  musejí  být  také  osvětlena  veřejným uličním osvětlením
(VO).  Nové  ulice  uvnitř  řešeného území  budou osvětleny veřejným osvětlením napojeným na  stávající
systém  VO,  napojovací  místa  určí  provozovatel  VO.  Vhodným  místem  napojení  je  například  nejbližší
stávající  rozvaděč RVO nebo nejbližší  stávající  stožár  VO.  Technické  řešení  bude provedeno dle  údajů
správce VO, tj. způsob vhodného propojení se stávajícím systémem VO, posílení sítě VO, ovládání časovým
nebo světelným spínačem, apod. 

Rozvody  VO a  případně  i  místního  rozhlasu  či  jiných  tras  budou  provedeny  v souběhu  s ostatními
kabelovými trasami  ve veřejném prostranství  pro komunikace,  přednostně v zemním kabelovém výkopu
v travnatém pásu přidruženého dopravního prostoru.

Typy  svítidel  budou v lokalitě  určeny ve  spolupráci  obce  a  pověřeného správce  VO v dalším stupni
zpracování projektové dokumentace. Pro kvalitní osvětlení vozovek jsou vhodná např. svítidla silničního
typu 70 W na sloupech výšky 8 m s výložníkem délky 1,5 m. Svítidla sadového typu na sloupech výšky 5-
6 m  bez  výložníku  nejsou  pro  osvětlení  vozovek  příliš  vhodná,  jelikož  sadový  zdroj  a  svítidlo  často
rozptylují světlo do všech směrů a neumožňují usměrnění pouze na osvětlovanou plochu komunikace. Nižší
výška  sadových  svítidel  vyžaduje  pro  zajištění  rovnoměrnosti  osvětlení  plochy  vyšší  hustotu,  tj.  menší
rozestupy a větší počet osvětlovacích bodů. V současné době je kladen vyšší důraz na omezení světelného
smogu a přednostně jsou proto používána směrová svítidla a zdroje s omezeným rozptylem světla.

 U všech nových svítidel je nutno dbát na snížení rizika produkce světelného smogu, tzn. upřednostňovat
svítidla směrovaná na zpevněnou plochu, nerozptylující světlo do okolí (např. nevhodné "světelné koule").
Do  nové  lokality  je  možno  použít  úsporné  technologie  LED,  které  při  vyšších  pořizovacích  nákladech
přinášejí  dlouhodobou  úsporu  energie  a  provozních  nákladů.  Výška  svítidel  na  stožárech,  typ  svítidel,
intervaly  mezi  osvětlovacími  body,  a  další  detaily  řešení  budou  upřesněny  při  zpracování  realizační
dokumentace. 

Pro  potřeby  územní  studie  se  v návrhu  výpočtově  předpokládá  osvětlení  výšky  8 m situované
jednostranně podél  komunikací ve vzdálenostech světelných bodů cca 28-35 m. Rozmístění osvětlovacích
bodů  není  zakresleno  ve  výkrese,  pro  výslednou  bilanci  je  počet  osvětlovacích  bodů  odvozen  z délky
navržené  komunikace  pro  obsluhu  území.  Přesný  počet  osvětlovacích  bodů  a  rozestupy  svítidel  budou
upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace ve světelně technickém výpočtu.

Bilance spotřeby elektrické energie na osvětlení komunikací ve veřejných prostranstvích:

Bilance je propočtena pro celkovou délku navrhovaných vozidlových a pěších komunikací řešeného území.
Započteny jsou délky  navržené severní komunikace včetně úseku pěšího chodníku mezi domy č. 22-24 a
délky tří příčných větví komunikací. Do bilancí nejsou zahrnuty případné úpravy stávajícího osvětlení na
stávající jižní komunikaci - budoucí silnici III. třídy. 

délka navržených komunikací celkem = cca 1 135 m 
interval osvětlovacích bodů = 28-35 m 
světelný bod-klasický zdroj (např. sodík.výbojka) = 70 W, při použití LED nižší
počet světelných bodů-zdrojů světla (délka / interval) = 32-40 světelných bodů,
spotřeba-soudobý příkon (počet bodů * spotřeba zdroje) = 2,3-2,8 kW = 2,6 kW
předpokládaný plný provoz = ročně v průměru 8 hodin denně
roční spotřeba území na VO (příkon * 8 * 365) = 6,6 až 8,3 MWh/rok =  7,5 MWh/rok

Celkový soudobý příkon pro veřejné osvětlení komunikací navržených ve veřejném prostranství je 
přibližně 2,6 kW; předpokládaná roční spotřeba elektrické energie pro veřejné osvětlení v řešeném 
území při použití klasického zdroje je cca 7,5 MWh/rok, při použití technologie LED bude řádově 
nižší. 

d)  TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVODY

Uvnitř řešeného území prochází dálkový optický kabel (DOK). Jeho trasa vede ve východní části území
po severním okraji, pak příčně přechází na jižní okraj a do západní části území vede podél stávající místní
komunikace - budoucí  silnice III.  třídy. Trasa telekomunikačního zařízení je ve správě spol.  Cetin,  svou
polohou neomezuje využití navrženého dělení stavebních pozemků a umístění rodinných domů. V návrhu
řešení  je  trasa  DOK  respektována,  parcely  jsou  rozděleny  tak,  aby  rodinné  domy  svým  umístěním
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nezasahovaly do ochranného pásma trasy.

Podél stávajících komunikací mohou procházet další metalické kabelové trasy telekomunikačního vedení
v majetku společnosti Cetin, a.s. nebo jiného provozovatele telekomunikačních služeb.

V případě zájmu poskytovatele telekomunikačních služeb je napojení  na pevnou telekomunikační  síť
možné  provést  ze  stávajících  telekomunikačních  zařízení  dle  pokynu  správce  veřejné  telekomunikační
soustavy. Trasa případného rozšíření bude uložena do kabelové trasy do zemního výkopu nejlépe v souběhu
s ostatními kabelovými trasami inženýrských sítí v zatravněném pruhu ve veřejném prostranství. Konkrétní
místo napojení  a způsob uložení  budou upřesněny ve spolupráci  s příslušným provozovatelem sítě,  příp.
poskytovatelem služeb v dalším projektovém stupni.  Vzhledem k rozšíření  mobilních telekomunikačních
služeb a k možnosti bezdrátového příjmu digitálního televizního signálu se nepředpokládá zájem stavebníků
rodinných domů o zasíťování  pevnou kabelovou telekomunikační  sítí.  Případné rozvody telekomunikací
nejsou zakresleny do výkresu. 

7) PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ
Za hodnoty území zasluhující ochranu lze považovat:

_charakter zástavby v obci 

_přírodní charakter území a jeho prostupnost území pro člověka i volně žijící živočichy

_kříž na pozemku parc.č. 983 v k.ú. Doubrava u Orlové

_stávající dopravní a technickou infrastrukturu území

_vodní plochu laguny na toku Doubravky

Vzhledem k protáhlému tvaru a  svažitému výškovému uspořádání  řešeného území  je  za  nejúčelnější
způsob  využití  pro  bydlení  zvolena  řádková  zástavba.  Obsluha  území  je  zajištěna  dvěma  páteřními
komunikacemi,  na  jižním  okraji  stávající  komunikací,  na  severu  navrženou  komunikací  rozdělenou  na
východní a západní část. Mezi severní a jižní páteřní trasou jsou navrženy tři příčné větve.

Navrhovaný  obslužný  systém  v maximální  možné  míře  využívá  zbytky  stávajících  cest  nebo  jejich
pozemky. Mezi východní a západní částí místních komunikací je navržena pěší trasa jako jejich spojnice. 

Po severním okraji území je navržena vzrostlá stromová alej, která lemuje území a spolu s  navrženou
příkopou pro zadržení extravilánových vod spolupůsobí při ochraně území před záplavami a vodní erozí. Pro
všechny návrhy vzrostlé zeleně platí omezení vzrůstu dřevin v ochranných pásmech vedení VVN a VN, které
na třech místech procházejí územím. Nezastavitelná ochranná pásma jsou v západní a střední části využita
pro průchody do nezastavěného území a pro zřízení plochy veřejných prostranství zeleně, ve východní části
jsou ochranná pásma situována do ploch bydlení - do oplocených zahrad rodinných domů. Ochranná pásma
představují vždy omezení ve využití území, v ochranném pásmu se nacházejí pozemky, které budou zatíženy
věcným břemenem (přístup na pozemky pro správce sítě).

Všechny navržené  stavební  pozemky jsou  rozparcelovány tak,  aby  měly  zajištěn  příjezd  z veřejného
prostranství  pro komunikace a aby bylo na nich možno umístit  stavbu rodinného domu mimo ochranná
pásma elektrického vedení. Parcelace respektuje stávající vlastnické vztahy v území a využívá co možná
nejvíce stávajícího dělení pozemků dle evidence katastru nemovitostí.

Požadavek  na  prostupnost  a  zachování  přírodního  charakteru  území  je  naplněn  návrhem  dvou
rozsáhlejších ploch veřejných prostranství zeleně, která umožňují mimo jiné zachovat volné průchody do
nezastavěného území a současně poskytují denní rekreační zázemí. Prostupnost území má význam nejen pro
člověka, ale i pro živočichy, kteří během svého životního cyklu v krajině migrují. Obě plochy veřejné zeleně
jsou vymezeny tak, aby vhodně využily nezastavitelné území situované v ochranných pásmech vedení VVN
a VN. Současně je tím zajištěn trvalý přístup k vedení pro případ údržby a prací. 

V území jsou návrhem vytvořeny předpoklady pro postupnou realizaci bydlení v etapách postupujících ve
směru od centra obce na západ, od stávající komunikace na jihu směrem do kopce na sever. Území nabízí
bydlení v samostatných rodinných domech na různých velikostech a typech pozemků situovaných na jižně
orientovaném svahu. Velikosti pozemků jsou záměrně různé, od menších výměr (cca 1 050 m2 - č. 41) až po
velkorysé výměry (cca 3 750 m2 - č. 37, zde je však zátěž ochranným pásmem elektrického vedení). Většina
pozemků se pohybuje v rozmezí výměry cca 1 200 - 1 500 m2.

Stávající charakter zástavby v území je zachován návrhem rozvolněné zástavby oddělené do menších
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celků  většími  plochami  zeleně.  Pro  zachování  venkovského  charakteru  a  omezení  rušivých  vlivů
z přehuštěné zástavby a převýšených dominant byl stanoven maximální index zastavěnosti ploch bydlení a
stanovena maximální přípustná výška domů daná počtem obvyklých obytných podlaží vztažená k nejnižšímu
bodu stávajícího okolního terénu - viz kap. 9. 

Kříž situovaný na pozemku parc.č. 983 v k.ú. Doubrava u Orlové při komunikaci na jižním okraji území
(u parcely č. 45) je v návrhu přemístěn na pozemek parc. č. 1049 k novému vjezdu do území do plochy
veřejného prostranství zeleně, které má předpoklady vytvořit vhodný rámec této místní památce. 

Vodní laguna na jihu za hranicí řešeného území je vytvořena následkem poklesu terénu vlivem důlní
těžby. Vytvořená terénní deprese zadržuje dešťové vody, které následně odtékají do toku Doubravky. V rámci
plánované rekultivace OKD po ukončení těžby je v plánu provedení terénních úprav s cílem zvýšení násypu
a krytu stávající zpevněné plochy místní komunikace, která bude po rekonstrukci převedena mezi silnice III.
třídy,  součástí  násypu  je  zrušení  -  zasypání  části  hlavního  odvodňovacího  zařízení  podél  komunikace.
Součástí terénních úprav bude dále vytvoření násypu a manipulační plochy pro zajištění přístupu ke stožárům
č. 4 a 54 u obou tras vedení VVN a tím vytvoření "ostrova" uprostřed laguny.

Laguna tvoří přirozený recipient povrchových vod stékajících ze svahu Doubravského kopce a z okolních
pozemků. V rámci rekultivace má vodní plocha laguny význam při dotváření žádoucího přírodního rámce
obce, pro zachování biodiverzity území. Při správném terénním uspořádání a technických úpravách může být
vhodně  využita  v komplexním systému hospodaření  s vodou v krajině  jako  přirozená  retenční  nádrž  pro
zadržení srážkových vod z území před odvedením do toku.

LIMITY A OMEZENÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Využití  řešeného území  pro  stanovený účel  je  podmíněno respektováním platných  limitů  a  omezení
vyplývajících  z jiných  právních  předpisů.  Ve  vymezeném  řešeném  území  nebo  v jeho  blízkosti  se
v současnosti nacházejí tyto známé limity a omezení využití území:

- ochranné pásmo nadzemního vedení el. energie VVN 110 kV, 12 (15) m
- ochranné pásmo nadzemního vedení el. energie VN 22 kV, 7 (10) m pro vodiče bez izolace
- ochranné pásmo podzemního dálkového kabelu Cetin DOK - 1,5 m 
- ochranné pásmo zásobovacího řadu pitné vody DN 200 - 1,5 m na obě strany od líce potrubí
- vodní plochy a toky, lesy, vzrostlá zeleň břehových porostů (jako významné krajinné prvky ze zákona);
- ochranné pásmo lesa (50m od okraje lesních pozemků)
- chráněné ložiskové území Čs. části hornoslezské pánve č. 14400000  vymezené pro ochranu ložiska 

černého uhlí (leží v něm celé území obce) 
- ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení v zájmovém území Ministerstva obrany 

(celé území obce).

Uvedené limity a omezení včetně stanovených podmínek pro využití území se mohou v čase měnit, proto
je při povolování změn v území potřeba prověřit aktuální podmínky využití a přesné zaměření průběhu tras.

Návrh řešení respektuje všechny limity a omezení využití území vyplývající z průběhu stávajících sítí a
zřízení technické infrastruktury, nejsou navrhovány žádné přeložky tras, které podmiňují možnost využití
ploch pro stanovený účel.

Limitem  využití  území  se  stanou  také  všechna  ochranná  pásma  a  vedení  navržené  technické
infrastruktury - vodovodů, kanalizací, kabelových vedení NN, atd. Rozsah zobrazitelných limitů a omezení
využití území je zakreslen ve výkrese č. 1. 

8) PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
Řešené území je možno využít pro stanovený účel k  bydlení za těchto podmínek:

_výstavba bude realizovaná po etapách postupujících z východu od centra obce směrem na západ,

_pro ochranu území  před místními záplavami je podmiňující  investicí  vybudování  příkopu pro zadržení
extravilánových vod na severu území,

_pro  odkanalizování  splaškových  vod  je  podmiňující  investicí  vybudování  soustavné  oddílné  splaškové
kanalizace odvádějící splaškové vody ze zástavby do centrální ČOV.
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9) DRUH A ÚČEL UMÍSŤOVANÝCH STAVEB
V návrhu  řešení  byl  prověřen  požadavek  na  definici  výškové  úrovně  zástavby.  Vzhledem  k potřebě

ochrany charakteru území a struktury zástavby a vzhledem ke konfiguraci terénu je stanovena maximální
přípustná výška staveb  nad  rámec  ustanovení  stavebního zákona,  platných podmínek Územního plánu
Doubrava a obecně platných závazných předpisů takto:

Maximální  výška  zástavby  v  řešeném  území  je  stanovena  na  výšku  maximálně  jednoho  obvyklého
obytného  nadzemního  podlaží  plus  obytnou  vestavbu  do  podkroví  sklonité  střechy.  Sklon  střechy  není
stanoven, mohou být realizovány střechy ploché i  střechy s mírným nebo prudším spádem. Stanovena je
maximální horní hranice hřebene sklonité střechy nebo římsy ploché střechy jako nejvyššího bodu stavby
nad  nejnižším  bodem  stávajícího  okolního  terénu  max.  8,5 m.  Konstrukční  výška  obvyklého  obytného
nadzemního podlaží nepřekročí 3,5 m.

Sklepní podlaží je přípustné pouze za podmínky, že bude zapuštěno minimálně ze  2/3 své konstrukční
výšky pod úroveň nejníže položeného bodu stávajícího okolního terénu. Regulace se týká veškeré zástavby
přípustné v řešeném území dle  podmínek platného územního plánu,  tj.  rodinných domů,  řadových nebo
bytových domů, občanské vybavenosti, atp.

Za  nejníže  položený  bod  stávajícího  okolního  terénu bude  považován  výškopisně  a  polohopisně
geodeticky zaměřený bod stávajícího stavu pozemku nacházející  se  na nárožích nebo lomových bodech
půdorysu  umísťované  stavby  RD,  jehož  výšková  kóta  bude  odečtena  lineární  interpolací  z bodové  sítě
geometrického plánu v souřadnicích JTSK a bude na půdorysu umísťované stavby vyhodnocena jako kóta
s nejnižší absolutní hodnotou v měřičském systém Bpv.

Hlavními důvody pro regulaci výšky domu nad požadavky stavebního zákona (§2, vyhl. 501/2006 Sb.) je
svažitost území, nutnost ochrany charakteru území a zachování struktury zástavby. Dle vyhlášky je možno za
rodinný dům považovat stavbu až se dvěma nadzemními podlažími, obytnou vestavbou v podkroví sedlové
střechy a sklepním podlažím. Při svažitosti terénu, kdy se sklepní podlaží na nižší straně svahu projevuje
výškově jako přízemí domu, by další případná dvě nadzemní podlaží působila jako druhé a třetí podlaží, což
při možnosti vestavby do podkroví sklonité střechy může vést k převýšení stavby a optickému vjemu až čtyř
nadzemních podlaží. Uvedená výšková regulace má za cíl tomuto nežádoucímu jevu zabránit jak u rodinných
domů, tak i ostatních přípustných staveb, např. občanské vybavenosti ap.

Pro zajištění ochrany charakteru území, které se vyznačuje mimo jiné také vyšším podílem stromové
zeleně krajinného typu, slouží zejména stanovené funkční využití ploch, nicméně přísnější regulace výšky
staveb rodinných domů k této ochraně také přispívá. To platí i pro zachování struktury zástavby, která je
typická rozvolněným rozmístěním domů a zastavěných ploch v území a celkovou relativně nízkou hustotou
zástavby. 

Omezení  výšky  staveb  také  snižuje  riziko  negativního  působení  v případě  výstavby  nevhodně
tvarovaných objektů, které by mohly nepříznivě ovlivnit kvalitu obytného prostředí (například omezením
průhledů do krajiny, vytvořením rušivých výškových dominant, apod.). V neposlední řadě jsou omezením
výšky staveb částečně zohledněny horší  základové podmínky, negativní  vlivy poklesů a pohybů podloží
následkem těžby.

BILANCE NÁRŮSTU POČTU BYTŮ A OBYVATEL

Objekty
počet 

domů

bilanční počet 

bytů v domě

bilanční 

počet bytů 

v řešeném
území

průměrný počet
obyvatel na 1 byt

obydlenost bytu

počet EO/byt

bilanční počet
obyvatel

v řešeném území

samostatné 

RODINNÉ domy 

označeny ve výkrese

čísly 1 - 54

max.

54

1 max.

54 

3,5 max.

189
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typ zástavby = bydlení v bytech v samostatných rodinných domech
bilanční počet navržených bytů v území v cílovém stavu rozvoje = max. 54 bytů
bilanční nárůst počtu obyvatel v území v cílovém stavu rozvoje = max. 189 obyvatel 

10) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
Navržené  řešení  respektuje  požadavek  Zadání  na  etapizaci.  Je  navrženo  celkem  5  etap  realizace

výstavby,  přičemž  3.  etapa  je  vzhledem  k charakteru  oboustranně  obestavěné  ulice  s relativně  hustou
zástavbou  vhodná  např.  pro  investiční  výstavbu  -  realitní  záměr.  Postup  výstavby  je  závazně  stanoven
z východu území od centra směrem na západ, případně z jižního okraje směrem na severní okraj.

Přeložky  vzdušného  vední  sítí  VN  do  kabelového  zemního  vedení  a  přebudování  trafostanic  ze
stožárových  na  kioskové  nejsou  podmiňující  pro  možnost  využití  území,  jsou  však  vhodné  z hlediska
estetického  působení  v budoucím  zastavěném  území.  Stanovený  postup  výstavby  je  dán  podmiňujícími
faktory, kterými jsou zejména:

_vybudování ochranného příkopu na severu území pro ochranu obytné zástavby před místními záplavami
a splachy orné půdy ze svahu,

_vybudování  soustavné  splaškové  oddílné  kanalizační  soustavy  odvádějící  vyprodukované  splaškové
vody na centrální ČOV,

_vybudování obslužné komunikace pro severní a střední části území.

V případě,  že  se  tyto podmiňující  faktory  v čase  změní  nebo dojde  k realizaci  dopravní  a  technické
infrastruktury, je nutné navrženou etapizace odpovídajícím způsobem upravit.

č. etapy čísla RD počet rodinných domů bilanční počet 
obyvatel

RD EO = RD x 3,5

1. 35 - 42 8 28

2. 27 - 34 8 28

3. 23 - 26, 15 - 22, 43 13 45,5

4. 44 - 54 11 38,5

5. 1 - 14 14 49

Celkem 54 189

11) POŽADAVKY NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
Navržené řešení územní studie není v souladu s platným zněním Územního plánu Doubrava. Z řešení

územní studie vyplývají pro rozvoj zastavitelných ploch bydlení nové podmínky a požadavky, které se po
posouzení a schválení možnosti využití územní studie Úřadem územního plánování mohou promítnout do
následné změny územního plánu. 

Při  zapracování  čistopisu  územní  studie  do  ÚP je  nutno dodržet  podrobnost  zpracování  příslušející
územnímu plánu v měřítku 1:5 000 a převzít pouze ty jevy, které územnímu plánu náleží. Jelikož v současné
době vchází v platnost novela stavebního zákona, a prováděcí vyhlášky upravující možnost podrobnějšího
řešení částí územních plánů nejsou ještě schváleny, není možné stanovit přesný rozsah podrobnosti určené
k zapracování do ÚP. 

Za předpokladu odsouhlasení rozvoje nových ploch z hlediska prognózy vývoje počtu bytů a obyvatel a
z hlediska záboru zemědělské půdy bude možno z čistopisu územní studie do ÚP zapracovat nové (rozsahem
větší) vymezení zastavitelné plochy pro bydlení smíšené (SB).

Pokud bude vhodné stanovit v ÚP závazně navržené plochy veřejných prostranství pro dopravní obsluhu
území a pro zeleň, je možno po důkladném zvážení převzít např. vymezení samostatných funkčních ploch
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veřejných prostranství  vyčleněných z ploch bydlení,  případně použít  v části  územního plánu podrobnější
regulaci s použitím uliční čáry. Použití podrobnějších regulací do ÚP je vždy na zvážení obce a pořizovatele
ÚPD; nemusí být vždy užitečné do ÚP přebírat všechny významné části územní studie, jako např. etapizaci,
stavební čáru, v některých případech i uliční čáru, jelikož tím dojde k "zafixování" možnosti využití území
bez možnosti následné mírné korekce v umístění. To může být rizikové zejména v případě, kde se mapový
podklad (katastrální mapa) významněji odchyluje od skutečného stavu území jak polohově, tak i výškově -
viz geodetické vymezení pozemků v terénu, posuny a poklesy v území, odchylná trasa komunikace v jižní
části území zjištěná v rámci projektu rekultivace území Kotliny OKD, atd. 

Pro zajištění koordinace provádění změn v území a pro zajištění prostředků na jejich realizaci je vhodné
prověřit následující souvislosti a podle nich přizpůsobit případné zapracování dalších částí územní studie do
ÚP (jsou použity kódy označení zastavitelných ploch dle platného ÚP):

_podmínění  možnosti  využití  zastavitelných  ploch  bydlení  smíšeného  SB  zajištěním  protipovodňové  a
protierozní ochrany v podobě zádržného příkopu pro zachycení a bezpečné odvedení extravilánových vod
ohrožujících zástavbu v zastavitelných plochách Z7, Z8, Z10 a části Z9; 
(pro možnost  čerpání  prostředků z dotací  určených na realizaci  republikových priorit  v A-PUR č. 25 je
doporučeno zařadit plochu pro stavbu příkopy do VPO a VPS);

_ podmínění možnosti využití zastavitelných ploch Z7, Z8, Z10 a části Z9 bydlení smíšeného SB zajištěním
systémového odkanalizování splaškových vod se zakončením na centrální ČOV;

 (pro  zamezení  postupného  nahrazení  koncepce  soustavné  splaškové  kanalizace  koncepcí  malých
domovních čistíren u jednotlivých nemovitostí);

_zahrnutí vodní plochy - laguny do komplexního systému nakládání s dešťovými vodami v území, 
+(pro možnost  čerpání  prostředků z dotací určených na realizaci  republikových priorit  v A-PUR č. 25 je

doporučeno zařadit vodní plochu - lagunu do VPO a VPS);

_ zahrnutí příkopy v jižní části území podél místní komunikace-budoucí silnice III. třídy do komplexního
systému nakládání s dešťovými vodami v území,
(pro možnost  čerpání  prostředků z dotací  určených na realizaci  republikových priorit  v A-PUR č. 25 je
doporučeno zařadit příkop do VPO a VPS);

_možnosti  dohody  obce  se  společností  OKD a  ČEZ v rámci  rekultivací  a  odstraňování  následků  důlní
činnosti  v oblasti investic do přeložek sítí  vzdušného vedení do kabelového zemního výkopu a výměny
stožárových trafostanic za kioskové TS, vč. zainvestování nové TS a přípojky VN pro posílení výkonu sítě
v místě rozvoje obytného území.

12) ÚDAJE O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
Územní studie je pořízena pro rozhodování v území a jako podklad pro zpracování změny územního

plánu. Územní studii pořizuje pro obec Doubravu Úřad územního plánování v Orlové.

13) VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VE VZTAHU K PLATNÉ ÚPD
Dle  platného územního plánu  jsou  do  řešeného území  zahrnuty  rozvojové  zastavitelné  plochy  SB -

smíšené  obytné  označené  kódy  Z7,  Z8,  Z10 a  část  zastavitelné  plochy  Z9.  Dále  jsou  zde  zahrnuty
stabilizované  plochy  zastavěného  území  s převládajícím  způsobem  využití  RZ -  rekreace-zahrady,
zahrádkové osady,  ZU -  zeleně urbanizované. Část území je v ÚP vymezena jako plocha  NS -  smíšená
nezastavěného území. 

Územní  studie  není  v  souladu s  platným Územním plánem Doubrava,  protože  navrhuje  jiný  způsob
využití ploch, které nejsou v územním plánem zahrnuty do ploch SB a jsou zahrnuty do řešeného území
studie.  To je  v  souladu  se  Zadáním  územní  studie,  která  se  má  stát  podkladem pro  následnou  změnu
územního plánu.

Územním plánem jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby nacházející  se v řešeném území (na jeho
okrajích), pro které lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit, např. zřídit věcné břemeno,
vyvlastnit, apod. Jedná se o:
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Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury
VD1 – přeložka a rozšíření silnice III/47215
VD8 – cyklostezka podél přeložky silnice III/47215

Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury
VT4 – kanalizace v centrální části obce

14) ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
Zadání  územní  studie  bylo návrhem splněno.  Tato skutečnost  byla  ověřena s pořizovatelem ÚPD na

jednáních  v průběhu  provádění  prací  na  územní  studii,  kdy  byly  rovněž  dohodnuty  podrobnosti  řešení
územní studie tak, aby tato splnila co nejlépe svůj účel.

15) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
Zdůvodnění  navrhovaného  řešení  je  uvedeno  vždy  u  každého  jednotlivého  návrhu  územní  studie

v příslušném odstavci nebo kapitole.

16) VYHODNOCENÍ  SOULADU  S PŘEDPOKLÁDANÝM  ZÁBOREM
PŮDNÍHO FONDU VYMEZENÝM V ÚZEMNÍM PLÁNU 

Součástí  územní  studie  je  výkres  s  vyhodnocením předpokládaného záboru ZPF, a  to  z hlediska tříd
ochrany dle BPEJ. V  tabulce vyhodnocení ZPF jsou uvedeny plochy již vyhodnocené v platném územním
plánu a plochy, které jsou do územní studie zahrnuty a které v územním plánu vyhodnoceny nebyly. Jedná se
zejména o zábor ploch zařazených do II. třídy ochrany ZPF.

K důvodům pro zábor ploch ve II.  třídě ochrany ZPF patří  zejména potřeba vytvoření  podmínek pro
stabilizaci a případný rozvoj obce z hlediska udržení počtu obyvatel, k čemuž může nabídka zastavitelných a
cenově dostupných ploch pro bydlení v rodinných domech pomoci. 

Dalším významným důvodem je to, že dotčená zemědělská půda není obdělávaná již v současné době,
jelikož podmínky pro obhospodařování nejsou příznivé. Jedná se o svahy často zarostlé náletovou zelení,
v některých případech uváděná bonita půdy neodpovídá skutečnosti; často jde o důsledek navážek hlušiny
nebo  odpadu  z  demoličních  materiálů  na  původní  bonitní  půdu.  Vzhledem k místním  podmínkám není
kvalita půdy zařazené do II. tříd ochrany srovnatelná s úrodnou půdou v zemědělsky příznivějších oblastech.

Uvedené  důvody  souvisejí  také  s  hlediskem urbanistické  ekonomie,  kdy je  nutno  co  nejlépe  využít
prostředky investované do rozvoje dopravní a technické infrastruktury nezbytné pro zástavbu bydlení v RD.
Vzhledem k rozvolněnosti  zdejší  zástavby jsou komunikace a další  infrastrukturní  investice již tak málo
rentabilní a není snadné najít investora, který by je zajistil. Proto je v územní studii patrná snaha o prověření
podmínek výstavby, která by alespoň do určité míry byla v některých místech kompaktnější a investičně
zajímavější.
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označení celková kód BPEJ třída ochrany vyhodnoceno

plochy výměra v ha I. II. III. IV. V. 23 v ÚP

územní 4,17 ha – ANO

studie 10,84 - 3,07 3,24 4,46 - 0,07 6,67 ha – NE

Z plochy územní studie BYLO vyhodnoceno v ÚP:

Z7 1,36 - - 0,24 1,12 - - ANO

Z8 1,99 - - 1,39 0,60 - - ANO

Z9 – část 0,67 - 0,59 0,08 - - - ANO

Z10 0,15 - 0,15 - - - - ANO

Celkem bylo vyhodnoceno v ÚP - 0,74 1,71 1,72 - 0 4,17

Z plochy územní studie NEBYLO vyhodnoceno v ÚP:

Celkem nebylo vyhodnoceno v ÚP - 2,33 1,53 2,74 - 0,07 6,67



17) VYHODNOCENÍ SOULADU SE STAVEBNÍM ZÁKONEM A OBECNÝMI
POŽADAVKY NA UŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Z hlediska požadavků na vymezování a využívání pozemků uvedených v § 20 - 22 vyhlášky č. 501/2006
Sb. je územní studie navržena v souladu s požadavky na:

_vymezení stavebního pozemku, 

_nakládání s odpady a odpadními vodami splaškovými, 

_vsakováním a odváděním srážkových vod,

_vymezování pozemků veřejných prostranství.

Z hlediska požadavků na vymezování ploch uvedených v § 4 a 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. je územní
studie navržena v souladu s požadavky na:

_plochy bydlení

_plochy veřejných prostranství pro zeleň

Z hlediska obecných ustanovení uvedených v základních pojmech § 2, a)1. vyhlášky č. 501/2006 Sb. je
zdůvodněna přísnější regulace výšky rodinného domu nad rámec ustanovení vyhlášky.

18) ÚDAJE O POČTU LISTŮ A POČTU VÝKRESŮ ÚZEMNÍ STUDIE 

Textová  část
Svazek textové části obsahuje 25 stran textu formátu A4.

Grafická část

1.    HLAVNÍ VÝKRES, LIMITY A OMEZENÍ 1:1 000 A3 +

2.    DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 1:1 000 A3 +

3.    VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1 000 A3 +

4.    ENERGETIKA A SPOJE 1:1 000 A3 +

5.    ETAPIZACE --------- A4 +

6.    VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:5 000 A2

7.    VÝKRES MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ --------- A4

8.    VZOROVÝ ŘEZ 1:100 A4

9.    SCHEMA PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF --------- A4 +
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SEZNAM PÍSEMNÝCH DOKLADŮ          ke dni 7.12.2017

z projednání územní studie

Územní studie Doubrava - Dědina

1. obec Doubrava
Bez písemného vyjádření, návrh byl průběžně konzultován.

2.1. SmVaK Ostrava, a.s.
zn.: 9773/V018722/2017/MO, ze dne 10.8.2017
Stanovisko k existenci sítí a ke stavebnímu záměru, stanovení podmínek. Příloha orientační zákres sítí.

2.2. SmVaK Ostrava, a.s.
zn.: 9773/V023290/2017/MO, ze dne 12.9.2017
Stanovisko ke studii, stanovení podmínek. Příloha orientační zákres sítí.

3. Správa silnic MsK, 
zn.: 24567/TSÚ/2017/RŘ, ze dne: 30.8.2017
Vyjádření k návrhu územní studie, stanovení podmínek.

4.  GasNet, s.r.o.
zn.: 5001554041, ze dne: 23.7.2017
Stanovisko k předprojektové přípravě, orientační zákres plynárenského zařízení, bez sítí ve správě.

5.1. ČEZ Distribuce, a.s.
zn.: 0100817540, ze dne 10.10.2017
Sdělení o existenci sítí, příloha situační výkres a podmínky v OP.

5.2. ČEZ Distribuce, a.s.
zn.: 1093920064, ze dne 31.10.2017
Vyjádření k územní studii.

6. Telco Pro Services, a.s.
zn.: 0200660899, ze dne: 10.10.2017
Sdělení o existenci sítí, příloha situační výkres.

7. OKD, a.s.
zn.: CRP/2017/138 ze dne 8.9.2017
Vyjádření k návrhu, koordinace s akcí "Rekultivace území Kotliny", podmínky.

8. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (Cetin)
čj.: 672150/17, ze dne: 23.7.2017
Vyjádření o existenci a podmínky ochrany sítí. Přílohy situační výkres, podmínky.

9. Povodí Odry, státní podnik
zn.: 14584/9231/0.631/2017 ze dne 19.10.2017
Vyjádření správce povodí a správce vodního toku Doubravský potok.
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