
00513_70 ÚZEMNÍ STUDIE „BRATRUŠOVSKÁ“ 09 / 2019     © kn e s l  kyn č l  a r ch i t e k t i  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ÚZEMNÍ STUDIE „BRATRUŠOVSKÁ“  
    



00513_70 ÚZEMNÍ STUDIE „BRATRUŠOVSKÁ“ 09 / 2019     © kn e s l  kyn č l  a r ch i t e k t i  
 

 
 

 
 
 

ÚZEMNÍ STUDIE „BRATRUŠOVSKÁ“ 

lokalita: území mezi ulicí Bratrušovskou, Domovem mládeže 

a areálem bývalého Sanatoria, v platném územním 

plánu vymezené především plochami 277, 278, 279, 280, 

284, 695 a 696 a jejich blízkým okolím.  

objednatel: Město Šumperk 

nám. Míru 1 

787 01 Šumperk 

Mgr. Tomáš Spurný – starosta města (2. místostarosta) 

Ing. Pavel Volf – vedoucí strategického rozvoje, 

územního plánování a investic (Ing. Irena Bittnerová) 

pořizovatel: Městský úřad Šumperk 

Odbor strategického rozvoje, ÚP a investic 

Oddělení územního plánování 

Ing. arch. Iva Krahulcová 

– vedoucí oddělení územního plánování 

zpracovatel: knesl kynčl architekti s.r.o. 

Šumavská 416/15 

602 00 Brno 

doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. – garant projektu 

číslo autorizace ČKA: 02 672 

zpracovatelský tým: Ing. arch. Jiří Knesl 

doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. 

Ing. arch. Bohuš Zoubek 

 Ing. arch. Jan Špirit 

  Ing. arch. Jana Šímová, Ph.D. 

  Ing. Zdenek Chudárek (zásobování elektřinou) 

  Ing. Vítězslav Vaněk (zásobování plynem , 

  vodní hospodářství) 

 

datum: září 2019 

stupeň: územní studie 



1 : 2 500

50 100 m

ÚZEMN˝ STUDIE "BRATRU�OVSK`"00513_70

10

09/2019 ' knesl kynŁl architekti

9,5 m

5,5 m

5 m

14,8 m

6 m
21,7 

m

2 m

16,5 
m

8 m

2 m

16,5 
m

6 m
21,7 

m

16,5 
m 5,5 m

2 m
18 m

4,
5 
m

2 m
10 m

2 m

10 m

10,7 m

2 m
6 m

MAPOVÝ PODKLAD:

DIGIT`LN˝ KATASTR`LN˝ MAPA ' ¨ÚZK

BAREVNÝ RASTROVÝ ORTOFOTOSN˝MEK ' ¨UZK

HRANICE ØE�ENÉHO ÚZEM˝

BYDLEN˝ � RODINNÉ DOMY

VEØEJN` PROSTRANSTV˝

OB¨. VYBAVEN˝ � VEØEJNOU INFRASTRUKTURU

MO�NÉ HRANICE POZEMKÙ

DOPRAVN˝ INFRASTRUKTURU

INFORMATIVN˝ PRVKY

BYDLEN˝ � RODINNÉ ¨I BYTOVÉ DOMY

LEGENDA

REGULACE Z`STAVBY

STAVEBN˝ ¨`RA

STAVEBN˝ HRANICE

STROMOØAD˝

POZEMKY PRO:

VEØEJN` PROSTRANSTV˝ � VEØEJNOU ZELEÒ

OPLOCEN˝ I

OPLOCEN˝ II

OB¨. VYBAVEN˝ � KOMER¨N˝ VYBAVEN˝

REGULACE



 

 

00513_70 ÚZEMNÍ STUDIE „BRATRUŠOVSKÁ“ 09 / 2019 © kn e s l  +  k yn č l  a r ch i t e k t i  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVĚŘENÍ ZPŮSOBU ŘEŠENÍ
    



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

00513_70 ÚZEMNÍ STUDIE „BRATRUŠOVSKÁ“ 09 / 2019 © kn e s l  +  k yn č l  a r ch i t e k t i  
 

ÚVOD 

1.1. ÚČEL A CÍLE ÚZEMNÍ STUDIE 

Územní studie Bratrušovská je zpracována dle §30 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“). Nejedná se o dokumentaci pro územní řízení, ale o územně plánovací podklad dle § 25 stavebního 

zákona. Tomu odpovídá měřítko a podrobnost zpracování územní studie.  

Územní studie je neopomenutelným podkladem pro další rozhodování státní správy při územních řízeních týkajících se 

konkrétních záměrů uvnitř řešeného území. Územní studie je rovněž podkladem pro rozhodování samosprávy města. 

Cílem územní studie Bratrušovská (dále jen „územní studie“) je v řešeném území navržení podrobnějšího využití 

území na základě prověření kapacity území a může tak být využita jako podklad při následné změně územního 

plánu. 

1.2. POUŽITÉ PODKLADY 

Pro zpracování územní studie byly použity následující podklady: 

 Zadání „Územní studie Bratrušovská“ (pořizovatel, 03/2019); 

 katastrální mapa města Šumperka (ČÚZK, 04/2019);  

 zaměření řešeného území (GEPROJEKT s.r.o., 05/2015); 

 ortofotomapa (ČÚZK, 2019); 

 Územně analytické podklady SO ORP Šumperk 2014; 

 data vybraných poskytovatelů v rámci poptání existence sítí; 

 fyzický průzkum území (04/2015); 

 Územní plán Šumperk (KNESL+KYNČL s.r.o., 2011); 

 Vyhledávací studie „Cyklostezka Brastrušov“ (Atelier DPK s.r.o., 03/2015). 

1.3. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

Řešené území má rozlohu cca 10 ha a nachází se při severním okraji zástavby města Šumperka východně od ulice 

Bratrušovská na rozhraní k. ú. Dolní Temenice (severní část řešeného území) a k. ú. Šumperk (jižní část řešeného 

území) V platném územním plánu je řešené území vymezené především plochami 277, 278, 279, 280, 284, 695 a 696 a 

jejich blízkým okolím. 

Území je dnes nezastavěné. Jižní část řešeného území tvoří zemědělská půda, v severní části je zahrádková kolonie. 

2. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU 

2.1. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Využití řešeného území je omezeno zejména limity a ochrannými režimy vyplývajícími z existence sítí technické 

infrastruktury. Významné omezení tvoří vedení vysokého napětí 22kV (nadzemní i kabelové) v severovýchodní a 

východní části území a hlavní vodovodní řad v jižní části území. Většina těchto limitů je navržena k přeložení tak, aby 

bylo možné lokalitu využít pro zástavbu, již v územním plánu města. 

Limity jsou zobrazeny na výkrese „Současný stav a limity využití území“. 

2.2. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 

Největší část řešeného území je ve vlastnictví města Šumperk (zahrádková kolonie a střední a jižní část řešeného 

území). Dalšími vlastníky pozemků je Státní pozemkové fond ČR, Milan Kulich, Jiří Komárek, Jan Kotrle a Aleš, Michal a 

Mikuláš Jehurnov (severovýchodní část řešeného území).  

Vlastnictví pozemků je znázorněno na výkrese „Majetkoprávní vztahy“. 
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2.3. SOUČASNÝ STAV ÚZEMÍ 

Morfologie území 

Terén řešeného území tvoří na západ až jihozápad orientovaný svah. Nejnižší místo řešeného území je na západě při 

ulici Bratrušovské (cca 340 m n. m.). Nejvyšší místo řešeného území se nachází při severní hranici (cca 365 m n. m.). 

Stávající využití území 

Řešené území územní studie se skládá z několika různě využívaných částí. Většina území je v současné době bez 

zástavby a je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda. Výjimku tvoří pouze severní část, která je využívaná jako 

zahrádková kolonie.  

Vstupy do území 

Území hraničí se stávajícími komunikacemi v ulicích Bratrušovská (silnice II/446) a U Sanatoria, ze kterých je možné 

zajistit napojení lokality na dopravní i technickou infrastrukturu. 

3. URBANISTICKÝ NÁVRH 

3.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Základní koncepce 

Území je řešeno jako obytná lokalita pro výstavbu bytových a rodinných domů s obslužnými komunikacemi se smíšeným 

provozem vozidel, cyklistů a chodců („Zóna 30“) a systémem veřejných prostranství pro každodenní rekreaci. 

Ulice 

Páteřní ulice s nejširší komunikací a stromořadím prochází územím od křižovatky ulic U Sanatoria a Riegrova po 

vrstevnici paralelně se silnicí II/446. Od páteřní ulice se odvíjí ortogonální rastr dalších komunikací. Toto rozvržení 

umožňuje vhodnou orientaci budov vůči světovým stranám i vůči terénu a adekvátní napojení na stávající komunikace. 

Zástavba 

Je navrženo osm nových ploch pro výstavbu bytových a rodinných domů (viz kapitola Regulace a Kapacity území) a 

dotvoření obytného bloku stávajících rodinných domů na severu řešeného území. Dále jsou navrženy dvě plochy pro 

výstavbu občanského vybavení – pro veřejnou infrastrukturu (např. mateřská škola) a pro komerční zařízení (např. 

kavárna, restaurace, obchod) v jižní části řešeného území. 

Rekreace 

Ke každodenní rekreaci obyvatel lokality jsou navrženy plochy s parkovou úpravou a možností umístění dětských a 

jiných hřišť. 

3.2. KONCEPCE DOPRAVY 

Pěší doprava 

Celé řešené území je navrženo v režimu Zóny 30, ve všech ulicích je podél komunikace navržen chodník. Je zachována 

pěší vazba mezi ul. Gagarinovou a ul. Reissovou směrem k příměstskému rekreačnímu lesu. 

Cyklistická doprava 

Podél silníce II/446 je na základě vyhledávací studie navržena cyklostezka ze Šumperka do Bratrušova. 

Protože je celé území řešené v režimu Zóny 30, je v navržených ulicích cyklistická doprava vedena v komunikacích 

spolu s vozidly. 

Hromadná doprava 

Územní studie navrhuje umístění nové zastávky MHD v ulici Bratrušovská pro obsluhu řešeného území i sídliště při ul. 

Gagarinova. 
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Nejbližšími stávajícími zastávkami veřejné hromadné dopravy jsou autobusové zastávky Šumperk, rozc. k sanatoriu na 

ul. Bratrušovské (vzdálená od jižního cípu řešeného území cca 200 m) a autobusová zastávka Šumperk, U sanatoria 

domov důchodců (vzdálená cca 50 m od východního cípu řešeného území), obě na lince č. 2 MHD Šumperk. 

Individuální automobilová doprava 

Všechny komunikace v území jsou navrženy jako obousměrné. Páteřní komunikace šířky  6 m, ostatní obslužné 

komunikace šířky 6 m a 5,5 m (s výhybnami). 

Statická doprava 

Odstavování vozidel je možné pouze na vlastním pozemku v souladu s právními předpisy. Parkování návštěv je řešeno 

ve veřejném prostoru, kde jsou navrženy zpevněné plochy, které mohou sloužit pro parkování. 

3.3. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Vzhledem k návaznosti řešeného území na zastavěné části města je nápojných bodů pro technickou infrastrukturu 

dostatek. Územní studie vymezuje koridory pro zásobování území, ve kterých je možno umístit sítě technické 

infrastruktury (viz výkres Technická infrastruktura). 

Využití území vyvolává nutnost přeložení částí sítí technické infrastruktury, které území nevhodně křižují. Přeložky 

významných vedení navrhuje již územní plán města. ÚS tyto přeložky přebírá, případně mírně upravuje tak, aby byly 

v souladu s navrženým řešením, a navrhuje přeložky sítí, které v územním plánu nejsou zobrazeny z důvodu nižší 

podrobnosti. 

Zásobování vodou 

Stávající vodovodní síť se nachází v blízkosti jižního i severního okraje řešeného území, takže je možné navrženou 

vodovodní síť zaokruhovat a budovat po částech.  

Řešené území je zásobeno stávajícími vodovody horního tlakového pásma z VDJ „Na Vyhlídce“ (650 + 500 + 

2 × 750m3, 389,35 m n. m.), VDJ Skalka (2 × 750 m3) a VDJ Háj (2000 m3). Pro zástavbu na kótě terénu 332–362 m n. 

m. budou tlakové poměry v rozmezí 0,56–0,21 MPa v souladu s normou a požárními předpisy.  

Hlavní stávající vodovodní řad DN 400, který vede přes část řešeného území, je třeba přeložit (v Územním plánu města 

Šumperk je jeho označení TV-06). Stávající řady v ul. Bratrušovské a U Sanatoria, na které bude možné zástavbu 

napojit, jsou DN 80–150. Do nové zástavby postačí rozšířit nové řady DN 80–100 (dle požární potřeby) včetně 

zaokruhování. Návrh je v souladu se stávajícími závěry ÚP a PRVK. 

Orientační spotřeba vody (Qp) pro 43 RD (172 obyv.), 14 BD (348 obyv.), MŠ a komerční objekt bude  

denní Qp = 52,0 m3/den (520 obyv. × 100 l/obyv./den včetně vybavenosti) 

roční  Qp = 18 720 m3/rok.  

Kanalizace 

V části města sousedící na jižní a západní straně s řešeným územím se nachází jednotná kanalizace (sběrač „B“) 

ukončená v ČOV, která má parametry umožňující rozvoj města. Území dle ÚP bude odkanalizováno do této kanalizace 

v ulici Bratrušovské DN 300 (kapacita 140 l/s) a pak do kanalizace DN 500 v ulici Gagarinova.  

Z plochy 10,03 ha může být povolen max. odtok srážkových vod 30 l/s (10,03 ha × 3 l/s/ha). V nové zástavbě budou 

srážkové vody likvidovány vsakem dle hydrogeologických podmínek dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. § 20, 21 v platném 

znění a to u RD na vlastním pozemku, u ostatních objektů a komunikací vsakem ve zdržích a průlezích podél 

komunikací. Stávající dešťová kanalizace se nachází v ulici Reissova (jihovýchodně od řešeného území). Západně od 

řešeného území (zhruba ve stejné vzdálenosti) teče Bratrušovský potok, kam by bylo případně možné dešťové vody 

z veřejných prostranství odvést. 

Množství splaškových vod bude Qp= 52,0 m3/den (resp. 18 720 m3/rok). 

Plyn 

Při jižní hranici řešeného území v ulici U Sanatoria a Bratrušovské se nachází stávající vedení STL plynovodů, na které 

je možné novou zástavbu napojit. S centrálním zásobováním tepla se nepočítá, každý objekt bude řešen samostatně. 

Přes část řešeného území vede STL plynovod, který je možno přeložit a částečně využit pro napojení nové zástavby. 
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Celkovou spotřebu plynu lze těžko odhadnout, neboť bude odvislá od návrhu jednotlivých objektů (energetická 

náročnost budov dle vyhl. 406/2000 Sb. v pozdějším znění včetně navazujících vyhlášek) a jak budou využity 

alternativní zdroje tepla a energií zejména u RD.   

Orientační spotřeba může být  

pro 43 RD 47,3 m3/hod (43 × 1,1) a 86.000 m3/rok (43 × 2000) 

pro 14 BD 128,7 m3/hod (143 b.j. × 0,9) a 257.400 m3/rok (143 × 1800) 

pro vybavenost 10 m3/hod (2.500 m3/rok). 

Teplo 

Pozemky západně od páteřní ulice se nachází v Oblasti specifického energetického režimu, což znamená, že pro 

vytápění případných bytových domů lze použít pouze centrální zdroj tepla. Toto omezení se týká pouze nejzápadnější 

plochy pro výstavbu, kde je možnost umístění pozemků bytových domů. Stávající teplovod se nachází v jihozápadní 

části řešeného území při ulici Bratrušovská. Případné konkrétní řešení napojení a vedení včetně kapacity bude 

předmětem podrobnější dokumentace navržené v součinnosti s dotčenými orgány. 

Elektřina 

V blízkosti severní i jižní hranice řešeného území se nachází distribuční trafostanice elektrické energie, vedení VN 22 kV 

se nachází také při východní hranici řešeného území. Nové rozvody elektrické energie v řešeném území budou 

provedeny pod zemí. Ve střední části území je navrženo přeložení vzdušných vedení 22 kV (dle územního plánu). Dále 

je navržena přeložka vzdušného vedení a trafostanice v jižní části území. Toto nové vedení bude podzemní, trafostanice 

bude posunuta tak, aby nebyla ve střetu s navrženou páteřní komunikací. Konkrétní řešení napojení a vedení včetně 

kapacity (kapacita bude dimenzována vždy pro celé území řešené touto studií) bude předmětem podrobnější 

dokumentace navržené v součinnosti s dotčenými orgány. 

Elektronické komunikace 

Stávající vedení elektronických komunikací se nachází v ulici Bratrušovské i v ulici U Sanatoria, odtud je tedy možné 

napojení. Je navržena přeložka optického kabelu, který prochází přes střední část území. Konkrétní řešení napojení 

a vedení včetně kapacity bude předmětem podrobnější dokumentace navržené v součinnosti s dotčenými orgány. 

Veřejné osvětlení 

Stávající vedení veřejného osvětlení se nachází v ulici Bratrušovské i v ulici U Sanatoria. Konkrétní řešení napojení 

a vedení včetně kapacity (kapacita bude dimenzována vždy pro celé území řešené touto studií) bude předmětem 

podrobnější dokumentace navržené v součinnosti s dotčenými orgány. 

3.4. KONCEPCE ZELENĚ 

Parky 

Územní studie navrhuje několik prostorů ke každodenní rekreaci, z nichž nejvýznamnějším je park s hřišti v centrální 

části řešeného území. Dalším pobytovým prostorem s dětským hřištěm je zelený pás na západě řešeného území, který 

odděluje obytnou část od silnice II/446 a je lemován stromořadím.  Na jihu řešeného území (severně od areálu Domova 

mládeže) je poslední plocha veřejné zeleně s parkovou úpravou. 

Stromořadí  

Stromořadí je navrženo ve všech ulicích směřujících severojižním směrem, podél ulic v severní části řešeného území 

a podél cyklostezky na západě řešeného území, kde působí jako izolační zeleň mezi obytnou zástavbou a silnicí II/446. 

Ostatní veřejná zeleň 

Ostatní plochy zeleně tvoří převážně trávníky, jejich pásky tvoří v ulicích prostor pro vsakování, případně pro umístění 

sítí technické infrastruktury. Plochy zeleně pod stromořadím budou v ulicích přerušeny vjezdy k domům.  
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4. REGULACE 

4.1. VYUŽITÍ POZEMKŮ 

Pozemky pro bydlení 

Územní studie navrhuje pozemky pro bydlení. Na pozemcích mohou být umístěny rodinné nebo bytové domy, 

(viz výkres Regulace). 

Ostatní pozemky 

Dále jsou navrženy pozemky pro občanské vybavení – veřejnou infrastrukturu, pozemky pro občanské vybavení – 

komerční zařízení, pozemky pro veřejná prostranství, pozemky pro veřejná prostranství – veřejnou zeleň a pozemky pro 

dopravní infrastrukturu. Využití těchto pozemků bude v souladu s podmínkami využití ploch stejných názvů stanovených 

územním plánem. 

4.2. PROSTOROVÁ REGULACE 

Hierarchizace prostorového uspořádání spočívá v určení stavební čáry a stavební hranice a v nastavení maximální 

výšky zástavby. 

Stavební čára 

Stavební čára určuje závazné umístění převažující části průčelí hlavní stavby na pozemku vzhledem k veřejnému 

prostranství. Stavební čára je stanovena jako nepřekročitelná pro umístění jakékoli stavby nebo její části vyjma ohrazení 

pozemku. Ostatní stavby mohou být „uvnitř“ stavební čáry umístěny libovolně. Hlavní stavby na jednotlivých pozemcích 

mohou tvořit souvislou (tzv. řadovou zástavbu) i přerušovanou (tvořenou samostatně stojícími domy) zástavbu. Stavební 

čáry a kóty určující jejich odstup od hranice sousedního pozemku jsou zobrazeny na výkrese „Regulace“. 

Stavební hranice 

Stavební hranice je stanovena jako nepřekročitelná linie pro umístění jakékoliv budovy nebo její části vyjma arkýřů, 

markýz, stříšek, vyrovnávacích zídek apod. Určuje rozhraní mezi zastavitelnou částí pozemku a jeho nezastavitelnou 

částí, vyjma ohrazení pozemku. Stavby mohou být na pozemku „uvnitř“ stavební hranice umístěny libovolně. Stavební 

čáry a kóty určující jejich odstup od hranice sousedního pozemku jsou zobrazeny na výkrese „Regulace“. 

Oplocení I 

Oplocení pozemků směrem do ulice bude řešeno jednotně a to tak, že ploty budou na pozemcích umístěny v jedné linii 

buď na úrovni uliční čáry (tzn. na hranici soukromého a veřejného prostranství) nebo na úrovni stavební čáry (tzn. na 

úrovni uličního průčelí domu). Ploty budou mít jednotný výraz a budou tvořeny plným soklem (z kamene, betonu, apod.) 

max. výšky 0,5 m se sloupky a průhlednou výplní (dřevěné laťování, kovové pletivo, apod.); maximální výška oplocení 

bude 1,5 m. Oplocení I a kóty určující jeho odstup od hranice sousedního pozemku jsou zobrazeny na výkrese 

„Regulace“. 

Oplocení II 

Oplocení zástavby rodinných domů v bočních ulicích; s podezdívkou max. výšky 0,5 m a průhlednou výplní;  maximální 

výška oplocení bude 1,5 m. Oplocení II a kóty určující jeho odstup od hranice sousedního pozemku jsou zobrazeny 

na výkrese „Regulace“. 

Oplocení III  

Oplocení mezi jednotlivými pozemky rodinných domů; z drátěného pletiva, maximální výška oplocení bude 1,8 m. 

Maximální výška zástavby 

Územní studie prověřila v řešeném území výškovou regulaci určenou Územním plánem Šumperk a navrhuje ji dále 

nezpodrobňovat (10/14 m pro bytové domy, 7/10 m pro rodinné domy). Územní studie navrhuje použít regulaci 

maximální výšky na pozemcích staveb pro bydlení, pro veřejné vybavení a pro komerční vybavení.  

Maximální výška zástavby vyjadřuje nepřekročitelnou výšku stavby. Je určená dvěma hodnotami, z nichž první je 

maximální výška římsy nebo okapní hrany a druhá maximální výška hřebene střechy nebo ustupujícího podlaží pod 

úhlem 45°; to vše měřené v nejnižším místě původního terénu při obvodu stavby orientovanému k nejbližšímu 
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veřejnému prostranství. Výška může být překročena pouze technickými zařízeními, např. antény, komíny, 

fotovoltaickými zařízeními. Stavba může být i nižší než je stanovená hodnota. 

5. ETAPIZACE A PODMÍNKY VÝSTAVBY 

Navržená etapizace vychází z majetkoprávních poměrů v území a ze stávajícího stavu, kdy se předpokládá ukončení 

existence zahrádkové kolonie v dlouhodobém časovém horizontu. Z toho důvodu jsou navrženy tři etapy výstavby 

v lokalitě. 

Etapa 1 

V první etapě je možno vybudovat části lokality na pozemcích nezasahujících do zahrádkové kolonie, které jsou 

napojitelné na stávající sítě dopravní a technické infrastruktury. Jedná se o části při jižním okraji řešeného území. 

Podmínkou pro realizaci zástavby je vybudování obslužných komunikací a nezbytných přeložek technické infrastruktury.  

Etapa 2 

Druhá etapa spočívá ve využití pozemků zahrádkové kolonie a navázání na již vybudovanou strukturu etapy 1. 

Realizace etapy 2 je podmíněna vybudováním komunikací z etapy 1, na které se etapa 2 napojuje. Podmínkou pro 

realizaci zástavby je vybudování obslužných komunikací a nezbytných přeložek technické infrastruktury. 

Etapa 3 

Třetí etapa naváže strukturou na části vybudované v etapě 2, čímž dojde k dokončení struktury lokality. Realizace 3. 

etapy je podmíněna vybudováním komunikací z 1. a 2. etapy, na které se 3. etapa napojuje. Podmínkou pro realizaci 

zástavby je vybudování obslužných komunikací. 

6. KAPACITY ÚZEMÍ 

6.1. ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ EKONOMIE 

Pozemky pro bydlení   44 785 m2 

Pozemky pro veřejné vybavení    5 035 m2 

Pozemky pro komerční vybavení    1 444 m2 

Ulice     25 717 m2 

Parky     17 268 m2 

6.2.  OBYVATELSTVO A BYTOVÉ JEDNOTKY 

Rozdělení parcel a využití pozemků je řešeno dle současného trendu výstavby. Menší část pozemků je navržena 

s možností výstavby bytových domů o 8 bytových jednotkách (malobytovky) nebo 20 bytových jednotkách, zbytek je 

určen pro rodinné domy. V území je navrženo 43 parcel rodinných domů o výměře cca 680-1000 m2 a 13 parcel pro 

bytové domy o výměře cca 650-3100 m2. Průměrná obydlenost rodinného domu je počítána 4,0 obyv./1 rodinný dům, 

průměrná obydlenost bytů v bytových domech je počítána 1 obyv./1 obytná místnost. V takto řešeném území lze 

předpokládat přítomnost 520 trvale žijících obyvatel. 

7. ZÁVĚR 

V územní studii bylo prověřeno využití předmětné lokality zejména ve prospěch bydlení, veřejného vybavení a občanského 

vybavení. Kromě pozemků vymezených pro tyto způsoby využití byly vymezeny i pozemky veřejných prostranství sloužící 

pro jejich obsluhu, rekreaci a pro napojení na okolní sítě dopravní a technické infrastruktury. Součástí územní studie je i 

podrobnější řešení a technické infrastruktury. V územní studii byly stanoveny hlavní požadavky na prostorové uspořádání 

budoucí zástavby (stavební čára, oplocení, umístění stromořadí), které vytváří vhodné podmínky pro vznik kvalitní 

urbanistické struktury. 

Návrh územní studie vychází z dosud platného územního plánu, ale v části řešení se od něj liší. 
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Ï

N̋
 ̈

R̀
A

U
L
Ï
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