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Základní identifika ní údaje

Název akce:

Územní studie JÍVOVÍ - lokalita NA HUSÁRKU

Místo:

k.ú. Jívoví, 661414

Zadavatel:

Obec Jívoví, Jívoví 59451

Po izovatel:

stský ú ad Velké Mezi

í, odbor výstavby a regionálního rozvoje

Zhotovitel:

Ing. Marie Psotová, STUDIO P Ž ár nad Sázavou, Nádražní 52

Datum:

02/2013

2. Vymezení území
Území ešené územní studií (ÚS) je vymezeno plochou . 11 platného územního plánu (ÚP) Jívoví.
Plocha . 11 je vymezena jako zastavitelná plocha smíšená obytná (SO).
3. Cíle a ú el ÚS
Hlavním cílem ÚS je prov it možnosti využití vymezené zastavitelné plochy . 11 plochy smíšené
obytné s významným posunem k obytnému využití území.
ešit urbanistickou koncepci s uspo ádáním jednotlivých funk ních složek zastavitelné plochy
s ešením prostorového uspo ádání území.
elem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující
úpravu tohoto území.
Územní studie je zpracována jako územn plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 30
zák. . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „stavební zákon“).
4. P írodní podmínky
Lokalita je situována p i severozápadním okraji sídla v proluce mezi sou asným zastav ním p i silnici I/37. Lokalita se nachází v pásu mezi silnicí I/37 a vymezeným prvkem územního systému ekologické
stability (ÚSES). Prot jší stran p es silnice je souvisle zastav na.
Lokalita se nachází na mírném jihozápadním svahu s nadmo skou výškou pohybující se od 558 do
566 m n.m..
Území lokality je v sou asnosti p evážn zem
rost.

lsky využíváno zejména v kultu e trvalý travní po-

Pozemky lokality se nachází na p dách BPEJ 72911 za azených do I. t ídy ochrany a BPEJ 76811
s V. t ídou ochrany. Dle dostupných podklad nejsou na území provedeny zúrod ovací opat ení.
Na území zasahuje ochranné pásmo silnice I/37.
5. Kulturní hodnoty
Na ešeném území se nenachází žádné kulturní památky zapsané v úst edním seznamu kulturních
památek R ani památky místního významu.
V p ípad realizace staveb pro stavebníky vyplývá zákonná oznamovací povinnost podle § 22 odst. 2
a §23 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis a povinnost umožnit
provedení záchranného archeologického výzkumu.
6. Pr zkumy a m ení se záv ry
Na ešeném území nebyly provád ny žádné pr zkumy. P i dalších projektových pracích je t eba provést hydrogeologický pr zkum k posouzení vsakovacích pom
podloží pro zasakování deš ových vod
ze st ech zpevn ných ploch a komunikací, posouzení IG pom
pro zakládání RD a komunikací a posouzení t žitelnosti hornin. Dále se doporu uje provést pr zkum pro zjišt ní množství p dního radonu a
stanovení stupn radonového rizika. Tento pr zkum je možné provád t individueln pro jednotlivé stavební parcely.
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7. Spln ní podmínek a požadavk zadání ÚS
Podmínky a požadavky zadání ÚS studie ze zá í 2010 p edaného zpracovateli územní studie byly ešením spln ny.
8. Urbanisticko architektonická koncepce
8.1.

Urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce ešení lokality vychází ze stávajícího zp sobu zastav ní obce a p írodních
podmínek daného území. Uspo ádání nové lokality dopl uje proluku v zastav ní obce. Urbanistická koncepce je siln limitována tím, že lokalita se nachází v blízkosti stávající silnice I. t ídy a ešení tak musí
zohlednit podmínky napojení na silnici I. t ídy i negativní vliv dopravy z této komunikace.
Je tak navržena nová obslužná místní komunikace na obou koncích napojená na silnici I/37. Kolem
této komunikace je vytvo en uli ní prostor uzav ený k silnici I/37 protihlukovou st nou, ke které je navrženo umíst ní garáží a dopl kových staveb. Tím je dosaženo oddálení a odstín ní stavebních parcel pro
výstavbu rodinných dom od negativních vliv z dopravy. Nadále z stává zachována p íhodná orientace
stavebních pozemk k jihozápadu.
Zástavba rodinných dom je limitována ur enými stavebními arami, tak, aby nebyla fádní i živeln
pojatá. Spolu s komponovanou úpravou ve ejných prostranství s vhodn vybranými druhy zelen bude
uli ní prostor tvo it pestrý, harmonický celek.
Urbanistická koncepce uvažuje s uli ním prostorem vzniklým kolem navržené místní komunikace
mezi oplocením soukromých parcel a protihlukovou st nou jako prostorem obytné ulice.
8.2.

Navržené regula ní prvky

Uli ní ára – hranice mezi soukromými pozemky a ve ejným prostranstvím je v p ípad ÚS Jívoví dána
oplocením odd lující stavební pozemky od ve ejn p ístupných pozemk .
Stavební ára – vymezuje hranici pozemku ur eného k zastav ní a polohu výstavby hlavního objemu objektu. P ed tuto áru sm jí v p im eném rozsahu a tvaru vystupovat konstrukce íms, balkón , arký ,
rizalit apod. V p ípad ÚS Jívoví jsou ur eny dv stavební áry, jedna vytvá í linii výstavby RD a ur uje nezastavitelný prostor p edzahrádek a místo pro odstavení osobního automobilu ješt p ed vraty p ípadné garáže nebo prostorem garážového stání a druhá pak vytvá í uli ní linii pro dopl kové stavby p i
protihlukové st .
Nezastavitelná ást stavebního pozemku – ást stavebního pozemku, kterou nelze zastav t stavbou hlavní
ani stavbou plnící funkci stavby dopl kové ke stavb hlavní. Nezahrnuje oplocení a stavby podzemní.
V p ípad ÚS Jívoví jde o ást pozemku mezi uli ní a stavební arou.
Odstupy RD – vzájemné odstupy staveb se ídí ustanovením § 25, vyhl. . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území v platném zn ní, tj. že minimální vzdálenost mezi rodinnými domy je 7 m,
doporu uje se dodržet minimální vzdálenost 3,5 m od hranice parcely.
Odstupy dopl kových staveb - se budou ídit stanovením § 25 vyhlášky . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území v platném zn ní.
Výška zástavby – rodinné domy budou o jednom nadzemním podlaží s možným využitím podkroví. Úrove hlavního nadzemního podlaží se uvažuje max. 0,5 m od upraveného terénu, výška h ebene stavby
max. 9,5 m nad upraveným terénem. Tyto limitní hodnoty nebudou p ekro eny ani v p ípad podsklepení
objekt . Požadavky na sv tlé výšky v RD jsou dány §40 vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích
na stavby. Dopl kové stavby budou o jednom nadzemním podlaží s úrovní max. 0,3m od nivelety nové
komunikace, celková výška do úrovn h ebene nep esáhne 6,5m.
Sklon a tvar st echy – jednopodlažní rodinné domy a dopl kové stavby budou mít st echy sedlové
s h ebenem blízkým symetrii objekt , p ípustná je st echa sedlová s polovalbou. Sklon st echy cca 40°.
Vstupy do objekt – budou p ímo do úrovn 1.NP, situování vstupu není polohopisn ur eno, odvíjí se od
umíst ní pilí e HUP, plynom ru, elektrom ru, p ípadn i dopisní schránky a popelnice. Neuvažuje se budováním sjezd do suterénních prostor.
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Architektonické zásady

Architektonické ešení staveb bude sou asného výrazu, avšak bude inspirováno tradi ním venkovským domem (výrazn obdélníkový p dorys, tvar st echy apod).
Dopl kové stavby p i protihlukové st
budou provedeny v jednotném architektonickém stylu a budou spole
s protihlukovou st nou vytvá et ur ující celek nového uli ního prostoru.
8.4.

Provozn dispozi ní a stavebn technické ešení objekt

Provozn dispozi ní ešení objekt není v územní studii p edepsáno. Je však nutné splnit požadavek,
že každý RD s podlahovou plochou do 100 m2 musí mít minimáln jedno garážové stání pro osobní automobil na vlastním pozemku. Rodinný d m s podlahovou plochou v tší jak 100 m2 bude mít na svém
pozemku min. 2 garážová stání. Spln ní této podmínky je umožn no vymezením samostatných pozemk
pro výstavbu garáží p i protihlukové st . Garážová stání je p ípustné ešit i jako sou ást hlavní stavby a
prostor u protihlukové st ny využít pro jiné ú ely.
Pro stavbu garáží a dopl kových staveb u protihlukové se uvažuje se seskupením vždy dvou až t í objekt do adové zástavby.uvažuje se s jednoduchým obdélníkovým p dorysem a zast ešením sedlovou
st echou.
Pro stavbu protihlukové st ny se uvažuje s kombinací vyzdívaných polí a polí s výplní nap . z d ev né kulatiny. Sou ástí st ny bude rovn ž využití popínavé zelen . Do konstrukce protihlukové st ny bude
rovn ž zakomponována ekárna pro cestující u stávající autobusové zastávky.
Stavebn technické ešení staveb RD a ostatních objekt
projekty v následných stavebních ízeních.
8.5.

není p edepsáno. Bude ur eno jednotlivými

Vn jší úpravy staveb a oplocení

Bude užito tradi ních materiál a zpracování, v etn barevnosti, p ípadn materiál , které jsou jim
blízké. Omítky budou sv tlých barev s barevn nekontrastujícím soklem. Barevnost objekt vždy ešit
v návaznosti na sousední objekty.
Oplocení parcel z uli ní strany se doporu uje provést v jednotném stylu, zachovat materiálové, výškové pop . i barevné ešení. Výška oplocení v uli ní e nep esáhne 1350 mm a je dána umíst ním HUP,
plynom ru, elektrom ru, dopisní schránky a v ad neposlední i popelnice.
Oplocení mezi parcelami a oplocení zadních ástí parcel m že být r zné, nap . z drát ného pletiva,
ev né, a nebude p esahovat výšku 1,5 m. Pro oplocení mezi zahradami a volnou krajinou je vhodné
využít voln rostoucí zelené ploty, nežádoucí jsou zde plné nepr hledné ploty.
9. Ve ejná prostranství
Ve ejné prostranství v daném obytném souboru se uvažuje jako obytná ulice. Celý uli ní prostor je
koncipován tak že je využíván jak pro dopravní obsluhu, obsluhu technickou infrastrukturou tak i pro
funkci klidovou a ve ejné zelen .
V uli ním prostoru je využito komunikace se smíšeným provozem s maximální snahou o dopravní
zklidn ní s návazností na odstavná stání. Významnou ástí uli ního prostoru jsou pak plochy ve ejné
zelen se zakomponovanými místy pro oddych a setkávání obyvatel. Jedná se o upravené plochy
s komponovanou výsadbou vegeta ních prvk reprezentované kvalitními travnatými plochami, vzr stnými d evinami a nízkou doprovodnou zelení. Na plochách lze umis ovat p ší stezky, drobná h išt a
mobiliá obce.
Na ešeném území je navržen dostatek prostor ve ejného prostranství umož ující výsadbu vzr stné
zelen . Zele na ve ejných prostranstvích má zejména funkci estetickou a hygienickou, ale rovn ž i funkci rekrea ní a oddychovou. D ležitým prvkem zelen je umožn ní výsadby vzr stných d evin. Výsadba
je umožn na zejména vy ešením dostate
velkých prostor nezatížených pot ebami vedení dopravní a
zejména technické infrastruktury. Pro ešení zelen používat autochtoní d eviny a rostliny. Základem bude výsadba vzr stných d evin s ke ovým podrostem dopln ná o travnaté plochy. Zele na ve ejných prostranstvích se doporu uje ešit v rámci dalších stup projektových prací projektem sadových úprav.
Ší ka ve ejných prostranství pro dopravní obsluhu je navržena od 8,5 m do 17,0m, odpovídá tak požadavk m § 22, odst. 2) vyhl. . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu.
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Pro návšt vníky obytného souboru jsou na ve ejných prostranstvích ešena samostatná parkovišt .
ešené území nedosahuje vým ry 20 000 m2 není tak t eba ešit podmínku § 7 vyhlášky . 501/2006
o obecných požadavcích na využívání území ve zn ní pozd jších p edpis na vymezení ve ejných prostranství.
10. Koncepce dopravního ešení
10.1. Automobilová doprava
Lokalita je obsluhována nov navrženou místní komunikací soub žnou se stávající silnicí I/37. Na
tuto silnici je napojena dv ma sjezdy na každém z konc . Vzdálenost mezi t mito sjezdy iní cca 245 m.
Pro zachování prostupnosti krajiny koncepce umož uje napojení stávající ú elové cesty
Navržené komunikace se uvažují funk ní t ídy D1 se smíšeným provozem p ší a motorové dopravy,
návrhová rychlost je 30 km/h.
P i návrhu místních komunikací je t eba vycházet z SN 73 6110.
10.2. Doprava v klidu
Doprava v klidu pro trvale žijící obyvatele obytného souboru bude zajišt na na vlastních pozemcích v
garážových nebo venkovních stáních.
Pro návšt vníky je navrženo 8 odstavných stání, ze kterých 1 je vyhrazeno stání pro osoby se zdravotním postižením a svými parametry budou vyhovovat vyhlášce 369/2001 Sb. Dalších 4-5 odstavných
stání je možné ešit v podrobn jším zpracování dokumentace jako podélná stání p i navrhovaných vjezdech na pozemky.
Na území, které eší územní studie, nelze uvažovat s parkováním vozidel o hmotnosti v tší než 3,5 t.
10.3. P ší doprava
P ší doprava bude ešena v rámci místní komunikace funk ní skupiny D se smíšeným provozem.
Samostatné p ší komunikace je uvažována pouze k propojí se stávající autobusovou zastávkou.
V návrhu se musí uvažovat s maximálním podélným sklonem p ších komunikací 8,33 % a p
sklonem 2%.

ným

11. Koncepce návrhu technické infrastruktury
te

Pro vedení technické infrastruktury a napojení jednotlivých stavebních pozemk jsou navržena dostaširoká ve ejná prostranství.

Pro m ení spot eby energií budou na hranicích pozemku v uli ní
e postaveny pilí e, které budou
sou ástí oplocení. Snahou bude slou ení pilí do jednoho bloku vždy min. pro 2 rodinné domy. Sou ástí
pilí se doporu uje (umožní-li to ešení vstupu na pozemek) provést i p íst ešek na popelnici.
ešení technické infrastruktury v obytném souboru bude dále up esn no v následujících stupních projektové dokumentace. P i následném návrhu budou dodrženy požadavky SN 73 6005 Prostorové uspoádání sítí a další platné technické normy a p edpisy.
Vedení inženýrských sítí jsou uvažována zemí, tzn. s vedením inženýrských sítí vzduchem se neuvažuje.
11.1. Zásobování pitnou vodou
Zásobování ešené lokality se uvažuje z ve ejného vodovodu, kterého kapacita je dostate ná
k zásobování p edm tné lokality rodinných dom . V lokalit voda nebude využívána k technologickým
el m.
Pot eba vody pro výstavbu:
Po et rodinných dom

9 RD

Orienta ní po et obyvatel

27 osob

Specifická pot eba vody

150 l/os.den

Pr

Qp = 150 x 27 = 4 050 l/den

rná pot eba vody
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Maximální denní pot eba vody

Qm= Qp x kd
kd=1,5 sou initel denní nerovnom rnosti
Qm= 6 075 l/den

Maximální hodinová pot eba vody

Qh = Qm x kh
kh = 2,1 sou in. hod. nerovnom. 24 (soust ed ná zástavba )
Qh = 532 l/h

11.2. Odkanalizování
Obec nemá v sou asné dob vy ešenu problematiku likvidace splaškových vod. ÚS navrhuje pro likvidaci splaškových vod RD jejich svedením do nepropustných jímek na vyvážení a odvozem splaškových
vod k likvidaci na nejbližší istírnu odpadních vod (K ižanov). V následných projektových dokumentacích je ke zvážení vybudování splaškové kanalizace jako budoucí sou ásti kanaliza ního ádu celé obce.
Deš ové vody se navrhuje v co nejv tší mí e zasakovat. Zejména to platí pro deš ové vody na parcelách
jednotlivých rodinných dom , kde je tak vhodné budovat zásobníky na deš ovou vodu a tuto zp tn využívat na zavlažování, eventueln po její úprav jako vodu užitkovou. Voda z komunikací bude zachycena
pomocí deš ových vpustí a odvád na novou deš ovou kanalizací do stávající vodní nádrže pod obytným
souborem. Na navrženou stoku mohou být také p ipojeny deš ové vody ze stavebních pozemk .

Orienta ní výpo et množství splaškových vod a velikosti jímky na vyvážení pro 1RD :
po et EO
3 EO
spec.množství odpadních vod 1EO
150 l/os.den
pr
rné množství odpadních vod
Qspl. = 3 x 150 = 450 l/den
maximální množství odpadních vod
Qmax. = Qspl. x 1,5 = 675 l/den
etnost vývozu jímky na vyvážení
1 x m sí
minimální velikost jímky
20 m3
Orienta ní výpo et množství deš ových vod :
Výpo et odtoku deš ových vod byl proveden na základ plochy povodí, intenzity sm rodatného dešt a
sou initele odtoku, který byl stanoven individuáln na základ SN 73 61 01 – stokové sít a kanaliza ní
ípojky, SN EN 752-2 až 752-4 - Venkovní systémy stokových sítí a kanaliza ních p ípojek, SN EN
1610 Provád ní stok a kanaliza ních p ípojek a jejich zkoušení s ohledem na sklon území a druh povrchu.
Vlastní výpo et je proveden podle vzorce :
(p=0,2 pro 15-ti minutový déš )
Q = „ksí“ x S x i
kde

/ l/s /

„ksí“ ……….. sou initel odtoku
S ………….... plocha v ha
i …………… intenzita dešt v l/s.ha – 210 l/s
Q1 ………….. komunikace + chodník + zast.plochy – 4526 m2
Q2 ……………ostatní nezpevn né plochy – 8836 m2

Q = 0,9 x0,45 x 210 + 0,1 x 0,88 x 210 = 104 l/s
11.3. Zásobování zemním plynem
Zásobování rodinných dom zemním plynem se uvažuje pro vytáp ní, oh ev TUV a va ení. Napojení
bude provedeno na stávající rozvody v obci.
ípojky budou provedeny z ve ejného ádu do pilí e v oplocení, ve kterém bude umíst na regulace a
ení plynu.
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Bilance spot eby plynu pro danou lokalitu:
Bilance

9 RD (9 b.j.)……… 9 x 3,6 m3/hod. = 32,4 m3/hod.

Celková ro ní spot eba

3000 m3/rok x 9 RD = 27 000 m3/rok

11.4. Zásobování elektrickou energií
U rodinných dom se po ítá s vytáp ním, oh evem TUV a va ením na plyn, proto na jeden rodinný
m se uvažuje jisti 3x25A, instalovatelný p íkon pro 1 RD je 11 kW.
Instalovatelný p íkon pro 9 RD x 11 kW= 99 kW.
Napojení rozvod NN pro ešený obytný soubor bude provedeno ze stávajících rozvod NN v obci.
V novém uli ním prostoru povede trasa kabel spole
s VO podél hranice pozemk výhledových dom. Rozvody budou provedeny smy kováním v pojistkových sk íních na hranici pozemku.
11.5. Napojení na ve ejná elektronická vedení a sít
V navrženém ve ejném prostranství je dostatek prostoru pro položení sd lovacího kabelu. V rámci
výstavby je možné uvažovat provedení p ípolože 2 ks chráni ek DN 40 mm.
11.6. Ve ejné osv tlení
Ve ejné prostory a komunikace ve výše uvedené lokalit budou osv tleny ve ejným osv tlením.
Rozvody VO budou provedeny kabelovým zemním vedením, které bude vedeno ve spole ných trasách
s kabely NN. Osv tlovací t lesa budou instalována na sloupech VO. P i návrhu ve ejného osv tlení je
eba p edvídat o ekávaný vzr st zelen . Nové rozvody VO budou napojeny na stávající rozvody v obci.
12. Odpadové hospodá ství
V obytném souboru se bude vyskytovat pouze odpad komunální. Nádoby pro sb r komunálního odpadu budou o objemu 110 i 120 l a budou uloženy v nice, která bude sou ástí oplocení každého RD. Interval odvozu bude shodný s etností odvozu pro celou obec.
Nakládání s odpady se bude v souladu s platnými právními p edpisy a na ízeními.
13. Zabezpe ení z hlediska civilní ochrany, zájmy MO R
Jedná se o nízkopodlažní zástavbu, která nep ekro í hladinu stávajícího zastav ní. Návrhem ÚS ani
jeho d sledky nebudou dot eny nemovitosti ve vlastnictví MO R. ÚS respektuje parametry p íslušné
kategorie komunikací (silnic) a ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. V lokalit
se nenachází vojenské inženýrské sít .
Obytný soubor bude zásobován požární vodou z ve ejného vodovodního ádu s osazením pot ebného
množství požárních hydrant . P íjezd požárních vozidel je zajišt n po místních komunikacích.
14. Soulad s vyhláškou . 398/2009 Sb.
i zpracování dalších stup projektové dokumentace musí být dodrženy požadavky vyhlášky .
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb
v platném zn ní.
Zejména je t eba dbát na spln ní podmínek ásti ešící p ístupy do staveb, p ístupnost komunikací a
ve ejných ploch a p ílohy . 1 této vyhlášky.
15. Po adí výstavby
Vzhledem k malému rozsahu výstavby nebylo po dohod po adí výstavby stanovováno. Nutno však
sledovat, aby se využívání území d lo v ucelených ástech tak, aby byla zajišt na jejich dopravní obsluha
i obsluha technickou infrastrukturou a nedocházelo k porušení princip organizace ZPF.
16. Zábor ZPF a PUPFL
Rozsah navrženého obytného souboru výstavby odpovídá rozsahu plochy záboru ZPF .11 v platném
ÚPO Jívoví.
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V rámci dalších stup projektové dokumentace bude vypracováno vyhodnocení d sledk návrhu
stavby na ZPF pro navržená ve ejná prostranství. Pro zábory ZPF na jednotlivých stavebních parcelách
budou vyhotovena vyhodnocení záboru ZPF individuáln v následných stavebních ízeních.
Ploch PUFL ani jeho ochranného pásma se ešené území nedotýká.
17. Kácení vzrostlé zelen
ÚS studie neuvažuje s kácením vzr stné zelen . P ípadné kácení vzr stné zeln zjišt né v následných
podrobn jších dokumentacích bude kompenzováno novou navrženou výsadbou v uli ním prostoru.
18. Bilance ploch
Tabulka bilance ploch vychází z grafické ásti, ze které je patrné rozmíst ní sledovaných jev
v ešeném území, jedná se zejména o výkres urbanistického návrhu.
SLEDOVANÝ JEV
vým ra ešeného území
po et navrhovaných RD
po et obyvatel na RD/celkem
vým ra ploch soukromých parcel pro výstavbu
RD
vým ra parcel pro výstavbu garáží a dopl kových
staveb
celkem vým ra soukromých parcel
vým ra ploch ve ejných prostranství

13 362 m2
9
3/27
7 300 m2
520 m2
7 820 m2
5 542 m2

Poznámka :

Podrobnost a p esnost vypracované studie odpovídá p esnosti poskytnutých podklad !

ár nad Sázavou, únor 2013
Vypracoval : Pavel Ondrá ek
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ÍLOHY

Jívoví, okr. Ž ár nad Sázavou, kraj Vyso ina vyjád ení ke konceptu územní studie ( editelství
silnic a dálnic R, Brno, zn. 002057/11300/2011, ze dne 07.06.2011)
Vyjád ení ke konceptu územní studie Jívoví (Krajský ú ad Kraje Vyso ina, Odbor dopravy a silni ního hospodá ství, .j. KUJI 89684/2011-Sk/V/116 ODSH 44/2011, ze dne 10.11.2011)
Stanovisko k územní studii a plánovanému komunika nímu p ipojení (( editelství silnic a dálnic
R, Jihlava, .j. 3763/ SD/39200/2011, ze dne 20.02.2012)
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