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A. Vymezení řešeného území – širší vztahy, charakteristika stávajícího stavu lokality,  
problémová analýza řešeného území

Charakteristika obce z     hlediska širších vztahů:  

Obec Hraběšice má v rámci územního obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk příznivou 
polohu, protože je vzdálena jen 6 km od Šumperku. Z hlediska budoucího vývoje právě tato poloha 
dává dobré rozvojové předpoklady. Obec je tvořena dvěma sídelními útvary, vlastními Hraběšicemi a 2 
km vzdáleným sídlem Krásné u Šumperka,  které má především rekreační  funkci  a funkci  výrobní 
(těžební).

Obr. 1 : Výkres širších vztahů
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Charakteristika stávajícího prostoru Plochy 107 - Pod traťovkou v     k.ú. Hraběšice:  

Obr. 2: Ortofoto lokality

Zastavitelná  plocha  107  -  Pod  traťovkou  v k.ú.  Hraběšice  se  nachází  v severovýchovní  části 
zastavěného  území  obce  Hraběšice.,  Z jihozápadní  strany  sousedí  řešená  lokalita  přes  krajskou 
komunikaci III/44638 se stávajícím zastavěným územím obce, z ostatních stran sousední s plochami 
zemědělskými. 

Řešené území Zastavitelná plocha 107 - Pod traťovkou v k.ú. Hraběšice obsahuje dvě na sebe 
navazující  plochy, které jsou v současné době využívány jako  plochy zemědělské – travní  porost. 
Vymezené území je územním plánem určeno pro funkci SR – plochy smíšené obytné - rekreační.

Celková výměra řešeného území obou ploch činí dle textové zprávy územního plánu 5,69 ha. 
Terén v lokalitě je poměrně velmi svažitý jihozápadním směrem a v současné době se v lokalitě dle 

sdělení  zástupců obce,  dle místního šetření  a dle podkladů z územního plánu nenacházejí  žádné 
stavby,  pouze  nadzemní  vedení  VN.  Plocha  je  obsluhována  stávající  nezpevněnou  účelovou 
komunikací, navazující na krajskou komunikaci.

Problémová analýza řešeného území:

V řešeném území případně v těsném sousedství Zastavitelná plochy 107 - Pod traťovkou v k.ú. 
Hraběšice se v současné době nacházejí níže uvedené zařízení technické infrastruktury a je nutno 
respektovat následující územní limity:

- Elektrické nadzemní vedení VN včetně OP
- Pásmo 50m od okraje lesa
- V lokalitě současně probíhá projekční příprava – DUR - na realizaci veškerých inženýrských 

sítí a zpevněných ploch – územní studie toto respektuje a přebírá

Do  současné  doby  byly  vyprojektovány  pro  stupeň  DUR  objekty  dopravní  a  technické 
infrastruktury – územní studie tyto objekty respektuje. 
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B. Hlavní cíle řešení - dle územního plánu, dle zadání územní studie, podklady

Dle  §  30  stavebního  zákona  Územní  studie  navrhuje,  prověřuje  a  posuzuje  možná  řešení 
vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj  některých funkčních systémů v území, například 
veřejné infrastruktury,  územního systému ekologické stability,  které by mohly významně ovlivňovat 
nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

Územní studie (stejně jako územně analytické podklady) jsou územně plánovacími podklady, které 
ověřují  možnosti  a  podmínky  změn v  území;  slouží  jako  podklad  k  pořizování  politiky  územního 
rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

Z tohoto důvodu a v souladu s výše uvedeným ustanovením a po provedené důkladné analýze 
limitů  v území  je  hlavním  cílem  této  územní  studie  „prověřit  a  navrhnout  možnosti  využití  a 
prostorového  uspořádání  předmětné  lokality  určené  pro  funkci  SR  –  plochy  smíšené  obytné  - 
rekreační. Pro zástavbu stanovit prostorové regulační prvky v souladu s platným a účinným Územním 
plánem Hraběšice“.

Smyslem územní studie je  prověření možnosti využití  lokality a podmínek pro změny v území, 
slouží jako podklad pro koordinované rozhodování v území.

Vymezení a stanovení cíle a účelu územní studie dle vydaného platného Územního plánu 
obce Hraběšice:

Lokalita - severovýchodně od zastavěného území sídla 
Označení:  Zastavitelná plocha 107 - Pod traťovkou v k.ú. Hraběšice
Velikost:  lokalita 5,69 ha
Požadavek:  
podrobný funkční regulativ plochy - SR – plochy smíšené obytné - rekreační

Hlavní cíl řešení územní studie dle územního plánu: 

Pro Zastavitelnou plochu 107 - Pod traťovkou v k.ú. Hraběšice je územním plánem stanovena 
povinnost (podmínka) zpracování územní studie a tím prověřit řešení lokality. Tato podmínka marně 
uplynula,  přesto  vlastník  většiny  pozemků  v lokalitě  a  obec  trvají  na  jejím  zpracování  z  důvodu 
vytvoření podrobnějšího podkladu pro rozhodování v území, stanovení podmínek pro efektivní využití 
území a sjednocení výstavby.

Lokalita Zastavitelná plocha 107 - Pod traťovkou v k.ú. Hraběšice – podrobnější vymezení: - 
SR – plochy smíšené obytné - rekreační, řešeno bude zejména: 

- Navrhovaná plocha – smíšená obytná – rekreační lokality č. 107 bude díky svému rozsahu 
předmětem podrobnější územní studie. Podrobnější územní studie prověří vzájemný podíl 
staveb pro rodinnou rekreaci a rodinných domů, jejich rozmístění, vymezí podíl veřejného 
prostranství (vyhláška č. 269/2009 Sb.). Navrhne dopravní obsluhu dílčích ploch a návaznost 
na zařízení technické infrastruktury. Dále navrhne nezbytné lokality pro doplnění občanské a 
rekreační vybavenosti.

- Územní  studie  bude  zpracována  do  2  let  od  data  schválení  územního  plánu.  Po  jejím 
schválení pořizovatelem bude vložena do evidence územně plánovací činnosti nejpozději do 
1 roku po jejím schválení pořizovatelem.

- Návrhy územního plánu s rozdílným využitím jsou zařazeny do 1. etapy realizace. Pouze 
lokalita č. 107 – plochy smíšené obytné – rekreační je, díky podrobnějšímu rozpracování 
územní studií, zařazena do 2. etapy výstavby. Pokud však dojde k rychlejšímu zpracování a 
schválení územní studie je možné její využití zahájit rovněž v 1. etapě.

- V územním plánu se navrhuje rozšíření rekreačního potenciálu formou vymezení ploch pro 
smíšenou obytnou a rekreační zástavbu lokality č. 106 a 107. Rozsah plochy zejména č. 107 
umožňuje  doplnit  různé  formy  rekreačního  využití  (malá  hřiště,  doplnění  občanské 
vybavenosti, veřejné prostranství apod.).
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- doplnění zeleně a výsadba pásu zeleně v šířce do 5 m po obvodu rozvojové plochy č. 107 
mezi  zatáčkami  silnice  do  Rudoltic,  zachování  a  doplnění  liniového  mezového  porostu 
uprostřed plochy směru SV – JZ;

- Severně obce na jejím východním okraji je situovaná plocha pro bydlení s možností zřizování 
objektů  pro  individuální  rekreaci.  Částečně  je  omezována  ochranným  pásmem  lesa  a 
ochranným pásmem vedení elektrické energie. Je umístěná na ploše, která v současné době 
slouží jako orná půda a je mimo území CHKO Jeseníky. Pro její efektivnější využití bude 
třeba projednat případnou výjimku z ochranného pásma lesa. Do lokality 107 navazuje na 
zastavěné území a hranice bude sahat až k hranici lokálního biokoridoru. Její využití bude 
řešeno podrobnější územní studií.

- Na východní straně od zastavěného území je navržena rozvojová plocha pro smíšené plochy 
obytné a  rekreace.  Vzhledem k rozloze ploch a navržené páteřní  přístupové komunikaci 
odbočující z oblouku silnice III/44638 na východní straně a protnutím navrhované lokality č. 
107, se opět napojuje na silnici III/44638. Páteřní místní komunikace je navržena v kategorii 
MPK 10.

Podmínky funkčního využití dle územního plánu: 

A. Plochy smíšené obytné a rekreační (SR)

Hlavní využití:
- rekreační domy, rekreační plochy, rodinné domy.

Přípustné využití
- místní komunikace;
- parkoviště pro osobní automobily, přístřešky pro osobní automobily;
- občanské vybavení související s rekreací;
- nezbytná technická vybavenost;
- zahradní bazény;
- veřejné prostranství;
- hřiště pro sporty vyžadující malé plochy.

Podmíněně přípustné využití:
- rekreační domky pro celoroční využití;
- penziony a zařízení pro hromadné ubytování;
- vodní plochy.

Nepřípustné využití:
- veškeré  stavby  a  činnosti,  jejichž  negativní  účinky  na  životní  prostředí  překračují  limity 

uvedené ve  vyhlášce  č.  268/2009  Sb.,  o  technických požadavcích  na stavby  v  platném 
znění.

Podmínky prostorových regulativů dle územního plánu:

Pro podmínky prostorového uspořádání obecně platí pro zastavěné a zastavitelné území: 
Prostorové  uspořádání  nové  zástavby  musí  vycházet  z  charakteru  stávající  zástavby  a  musí 

respektovat stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Pro novou zástavbu 
v plochách smíšené obytné a rekreační se stanovují tyto podmínky:

Podmínky prostorové regulace:
- výšková hladina zástavby – maximálně dvě nadzemní podlaží;
- na  lokalitě  č.  107  bude  využití  území  řešeno  podrobněji  územní  studií,  přičemž  bude 

respektováno ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., doplněné vyhláškou č. 269/2009 Sb., § 
7,  odst.  2  „Pro  každé  dva  hektary  zastavitelné  plochy  bydlení,  rekreace,  občanského 
vybavení anebo smíšené obytné bude vymezena související plocha veřejného prostranství o 
výměře nejméně 1 000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace“.
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- Navrhovaná plocha – smíšená obytná – rekreační lokality č. 107 bude díky svému rozsahu 
předmětem podrobnější územní studie. Podrobnější územní studie prověří vzájemný podíl 
staveb pro rodinnou rekreaci a rodinných domů, jejich rozmístění, vymezí podíl veřejného 
prostranství (vyhláška č. 269/2009 Sb.). Navrhne dopravní obsluhu dílčích ploch a návaznost 
na zařízení technické infrastruktury. Dále navrhne nezbytné lokality pro doplnění občanské a 
rekreační vybavenosti.

- doplnění zeleně a výsadba pásu zeleně v šířce do 5 m po obvodu rozvojové plochy č. 107 
mezi  zatáčkami  silnice  do  Rudoltic,  zachování  a  doplnění  liniového  mezového  porostu 
uprostřed plochy směru SV – JZ;

Obecné podmínky:

Charakter zástavby
- není stanoven

Výšková hladina zástavby
- výška zástavby = maximálně dvě nadzemní podlaží;

Střechy
- nejsou řešeny,

Hustota obytné zástavby 
- není stanovena minimální výměra stavební parcely.

Zastavitelnost pozemku 
- není stanoveno procento zastavitelnosti.

Vymezení a stanovení cíle a účelu územní studie dle zadání územní studie: 
Územní plán Hraběšice vydalo Zastupitelstvo obce Hraběšice formou opatření  obecné povahy a nabylo účinnosti  dne 

26.10.2010. 
Jednou z rozvojových lokalit územního plánu je lokalita Pod Traťovkou, která byla vymezena jako zastavitelná plocha 107 o 

výměře 5,69 ha s funkčním využitím SR – plochy smíšené obytné - rekreační. 
Využití  zastavitelné  plochy  107 bylo  územním plánem podmíněno  zpracováním územní  studie  a  to  do  2  let  od  data 

schválení územního plánu. Lhůta pro její pořízení, schválení a vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti však po 
dvou letech od vydání ÚP marně uplynula, a je právně neúčinná.

Podnětem pro pořízení územní studie je zájem vlastníků pozemků o výstavbu v daném území.
Územní  studie  bude  zpracována  jako  územně  plánovací  podklad  pro  rozhodování  v území  podle  ust.  §  30  zákona 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
Zpracování územní studie patří mezi vybrané činnosti ve výstavbě podle ust. § 158 stavebního zákona. Proto bude územní 

studie  zpracována autorizovaným architektem, který  má podle  zákona  č.360/1992  Sb.,  o  výkonu povolání  autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, oprávnění vypracovávat územní studie.

Po schválení možnosti využití územní studie pořizovatelem bude předmětná studie zapsána do evidence územně plánovací 
činnosti na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Ústavu územního rozvoje (http://www.uur.cz/).

Cílem územní studie je prověřit a navrhnout možnosti využití a prostorového uspořádání předmětné lokality určené pro 
funkci  smíšenou  obytnou  a  rekreační.  Pro  zástavbu  stanovit  prostorové  regulační  prvky  v souladu  s platným  a účinným 
Územním plánem Hraběšice.

Účelem územní studie je stanovení jednotné urbanistické koncepce a vytvoření podmínek pro začlenění řešeného území 
do organismu obce a vyřešení veřejné infrastruktury v dané lokalitě.

Rozsah řešeného území

Lokalita - Zastavitelná plocha 107 - Pod traťovkou v k.ú. Hraběšice.

Podmínky využití území:

Plochy smíšené obytné a rekreační (SR)

Hlavní využití:
- rekreační domy, rekreační plochy, rodinné domy.

Přípustné využití
- místní komunikace;
- parkoviště pro osobní automobily, přístřešky pro osobní automobily;
- občanské vybavení související s rekreací;
- nezbytná technická vybavenost;
- zahradní bazény;
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- veřejné prostranství;
- hřiště pro sporty vyžadující malé plochy.

Podmíněně přípustné využití:
- rekreační domky pro celoroční využití;
- penziony a zařízení pro hromadné ubytování;
- vodní plochy.

Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti,  jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují  limity uvedené ve vyhlášce č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění.

Podmínky prostorové regulace:
- výšková hladina zástavby – maximálně dvě nadzemní podlaží;
- na lokalitě č.  107 bude využití  území řešeno podrobněji  územní studií,  přičemž bude respektováno ustanovení 

vyhlášky č. 501/2006 Sb., doplněné vyhláškou č. 269/2009 Sb., § 7, odst. 2 „Pro každé dva hektary zastavitelné 
plochy  bydlení,  rekreace,  občanského  vybavení  anebo  smíšené  obytné  bude  vymezena  související  plocha 
veřejného prostranství o výměře nejméně 1 000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace“.

- Navrhovaná plocha – smíšená obytná – rekreační lokality č. 107 bude díky svému rozsahu předmětem podrobnější 
územní studie. Podrobnější územní studie prověří vzájemný podíl staveb pro rodinnou rekreaci a rodinných domů, 
jejich rozmístění, vymezí podíl veřejného prostranství (vyhláška č. 269/2009 Sb.). Navrhne dopravní obsluhu dílčích 
ploch a návaznost na zařízení technické infrastruktury. Dále navrhne nezbytné lokality pro doplnění občanské a 
rekreační vybavenosti.

- doplnění zeleně a výsadba pásu zeleně v šířce do 5 m po obvodu rozvojové plochy č. 107 mezi zatáčkami silnice do 
Rudoltic, zachování a doplnění liniového mezového porostu uprostřed plochy směru SV – JZ;

Požadavky na obsah řešení územní studie

Územní studie bude zpracována na území vymezené jako zastavitelná plocha 107.
V rámci zpracované územní studie bude řešené území upřesněno členěním na jednotlivé pozemky dotčené řešením. 

Textová část územní studie bude zpracována ve formátu *.doc a bude minimálně obsahovat: 
1) Textová část územní studie

a) Obsah textové a grafické části
b) Základní údaje o studii
c) Vymezení řešeného území
d) Urbanistické řešení a zásady architektonického řešení
e) Majetkoprávní vztahy, reparcelace
f) Funkční a prostorové regulační zásady
g) Koncepce dopravní a technické infrastruktury
h) Zásady řešení veřejných prostranství
i) Etapizace výstavby (v případě, že bude navržena)
j) Podmínky, limity a omezení ve využití území

Grafická část bude zpracována ve formátu *.dgn (nebo *.dwg)  a *.pdf a bude minimálně obsahovat: 
2) Grafická část územní studie

a) Situace širších vztahů – výřez územního plánu            M 1 : 5 000
b) Komplexní urbanistické řešení, koordinační situace            M 1 : 1 000
c) Dopravní a technická infrastruktura            M 1 : 1 000
d) Etapizace výstavby (v případě, že bude navržena)            M 1 : 1 000
e) Vlastnické vztahy, reparcelace            M 1 : 1 000

V případě potřeby je možné obsah územní studie upravit či doplnit.

Územní studie bude projednána s vlastníky technické infrastruktury, s dotčenými orgány a zastupitelstvem obce. 

Podklady pro vypracování územní studie: 

Kompletní  podklady  pro  vypracování  územní  studie  lokality  Zastavitelná  plocha  107  -  Pod 
traťovkou v k.ú. Hraběšice poskytl ing. Peter Štefančík - Projekce DS s.r.o. - k projektové dokumentaci 
,,ZTI lokalita 107 v k.ú. Hraběšice,, - stupeň DÚR.

Územní plán Obce Hraběšice ve formátu PDF si zpracovatel územní studie opatřil samostatně 
z webových stránek Městského úřadu Šumperk.

V textové části této územní studie byly použity citace a fragmenty z:
- Vydaného územního plánu Obce Hraběšice, zpracovatel  KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32,  

294 74 Předměřice n. Jizerou, říjen 2010  - Ing. František Kačírek
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- Zadání územní studie, zpracovatel  Mgr.  Abdulla Azzani,  Ph.D., Městský úřad Šumperk, odbor  
strategického rozvoje, ÚP a investic, náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk

- DÚR akce ,,ZTI lokalita 107 v k.ú. Hraběšice,,, zpracovatel  ing. Peter Štefančík - Projekce DS 
s.r.o., Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín

C. Urbanistické řešení a zásady architektonického řešení

Koncepce urbanistického řešení:

Lokalita  Zastavitelná  plocha  107  -  Pod  traťovkou  v k.ú.  Hraběšice je  jako  celek  určena 
k zastavění.  Z větší  části  je  v majetku  jednoho vlastníka  pozemků,  pouze  západní  část  obsahuje 
parcelu, která je ve vlastnictví soukromé osoby, která hodlá na svém pozemku realizovat výstavbu 
objektu. Po dohodě se zástupci Obce Hraběšice byly vypracovány 4 varianty řešení koncepce lokality 
s tím,  že  zastavitelné  území  bylo  rozděleno  na  dvě  části,  z nichž  západní  bude  řešena  jako 
zastavitelná,  a  východní  bude  vedena  jako  nezastavitelné  území.  Koncepce  byla  předložena  ve 
variantách zastupitelstvu obce, které po několika jednáních nakonec odsouhlasilo variantu výslednou. 
Ostatní – viz část I. Odůvodnění koncepce řešení.

Vybraná koncepce řešení – před dopracováním do stupně DÚR

Vybraná koncepce řešení – po vypracování stupně DÚR

Obr. 3: Situace vybrané koncepce řešení – před a po vypracování dokumentace stupně DÚR
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Koncepce řešení  lokality  Zastavitelná plocha  107 -  Pod  traťovkou v k.ú.  Hraběšice je  řešena 
následovně:

Hlavní  obslužná  komunikace  je  napojena  na  stávající  krajskou  komunikaci  III/44638  a  při 
východním okraji řešené lokality stoupá v oblouku do horní severní části. Mezi totou komunikací a 
východním  okrajem  řešeného  území  je  vytvořenou  veřejné  prostranství,  které  slouží  pro  pěší 
propojení obce s krajinou nad lokalitou. Z této hlavní obslužné komunikace jsou západním směrem do 
centra bloku vyvedeny zaslepené vrstevnicové komunikace, které obsluhují vnitroblok lokality.

Hlavní i vedlejší obslužné komunikace šířky 5,5 m jsou oboustranně doplněny technickým pruhem 
šířky 2,75 m pro uložení inženýrských sítí a jednostranného odsazeného chodníku pro pěší v šířce 1,5 
m,  včetně  dle  grafického  řešení  podélnými  parkovacími  stáními.  Pozemky  je  možno  oplotit  ve 
vzdálenosti 2,75 m od vnějšího okraje komunikace, stavební čáry objektů RD jsou určeny 5,5 m od 
oplocení. Ostatní viz grafická a textová část.

Výškové  osazení  bude  řešeno  jednotlivými  dokumentacemi  konkrétních  rodinných  domů 
s ohledem na výškové řešení  nové komunikace a  v souladu s technickými  regulativy  této  územní 
studie. Ostatní viz grafická a textová část.

V nových stavebních parcelách je stanoveno maximální  možné zastavitelné území dle grafické 
části. Zástavba bude řešena jako volná. Takto vytvořená ulice v lokalitě Zastavitelná plocha 107 - Pod 
traťovkou v k.ú. Hraběšice bude odpovídat  charakteru stávající zástavby v obci,  nebude narušovat 
historickou stopu vývoje obce a bude v souladu s vydaným územním plánem obce.

Volná zástavba byla pro tuto lokalitu zvolena z důvodu logičtějšího využití prostoru této lokality. 
Odstavná stání jsou řešena v rámci pozemků jednotlivých stavebních parcel – garáže nebo krytá či 

otevřená stání dle technického řešení objektu rodinného domu, další stání v prostoru před a vedle 
objektu rodinného domu. 

Separovaný odpad bude řešen v souladu se systémem svozu TKO v rámci celé obce.
Prostor  pro  odpočinkovou  a  každodenní  rekreační  činnost  bude  soustředěn  v prosotru  veřejného 
prostranství  –  pásu  mezi  hlavní  obslužnou  komunikací  a  východním  okrajem  řešeného  území, 
případně v rámci stávajících zařízení v obci. 

Výškové  osazení  bude  řešeno  jednotlivými  dokumentacemi  konkrétních  rodinných  domů 
s ohledem na výškové řešení  nové komunikace a  v souladu s technickými  regulativy  této  územní 
studie. Ostatní viz grafická část.

Poznámka: 

Nutno konstatovat, že počet navržených parcel k zastavění je menší (15 stavebních parcel) než 
uvádí vydaný územní plán.

Koncepce architektonického řešení:

Z hlediska  architektonické  je  možno  konstatovat,  že  v tomto  případě  není  třeba  stanovovat 
samostatné zásady či popisy – vše je řešeno v kapitole „Prostorové regulační zásady“.

D. Podmiňující faktory v území – majetkoprávní vztahy, reparcelace - etapizace, 
veřejně prospěšné stavby, limity využití území

Majetkoprávní vztahy:

Vlastníkem většiny předmětných pozemků, které jsou součástí  předmětné lokality  Zastavitelná 
plocha 107 - Pod traťovkou v k.ú. Hraběšice, je investor akce a územní studie. Pozemek na západním 
okraji  je  ve vlastnictví  soukromé osoby,  a je řešen samostatně.  Obec Hraběšice vlastní  pozemek 
v rámci zeleného koridoru pro propojení a spojení obce s krajinou – viz grafická část – analýza stavu.

Reparcelace - etapizace:

Majetkoprávní vztahy v  lokalitě Zastavitelná plocha 107 - Pod traťovkou v k.ú. Hraběšice dovolují 
zrealizovat  nové  komunikace  a  potřebné  inženýrské  sítě  dle  grafické  části,  a  současně  provést 
reparcelaci  dle  návrhu této  územní  studie  a  souběžné  DÚR. Soukromý pozemek v západní  části 
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řešeného území bude řešen samostatně dle uvážení jeho vlastníka.
Etapizace (požadavek ze zadání územní studie) není řešena vzhledem k rozsahu a charakteru 

zástavby, zastavitelná lokalita dle grafické části bude řešena jako jeden celek.

Poznámka!

Definitivní reparcelaci je nutno a možno provést až po zkoordinování technického řešení  
komunikace, inženýrských sítí, kabelového vedení VN, NN a parkovacích stání. – po vydání ÚR.

Veřejně prospěšné stavby v lokalitě: 

V rámci  řešené  lokality  Zastavitelná  plocha  107  -  Pod  traťovkou  v k.ú.  Hraběšice jsou  dle 
vydaného územního plánu obce navrženy následující veřejně prospěšné stavby – VPS:

- silnice III/44638 – úprava oblouků při vstupu do Hrabešic … D 1
- místní komunikace v rozvojové ploše č. 107 … D 5
- vodovod návrh … J, J 1, J 2, J 3 a J 4 pro rozvojovou plochu č. 107
- LBC 4(59)
- LBK 3(53)

Limity využití území prostoru: 

Limity využití území dle územního plánu:

- stávající nadzemní elektrické vedení VN
- pásmo 50m od okraje lesa

Ostatní viz následující kapitola – Funkční, prostorové a časové regulační zásady.

E. Funkční, prostorové a časové regulační zásady

1. Funkční regulační zásady a využití:

V rámci této lokality  Zastavitelná plocha 107 - Pod traťovkou v k.ú. Hraběšice není nutno blíže 
specifikovat funkční využití  jednotlivých ploch, toto řeší územní plán včetně ustanovení stavebního 
zákona a  předpisů  souvisejících.  Velký  důraz  bude položen  na  režim a  systém parkování  všech 
uživatelů této lokality. 

Pro upřesnění uvádíme specifikaci funkčního využití řešených ploch řešených:
Zastavitelná plocha 107 - Pod traťovkou v k.ú.  Hraběšice -  podrobný funkční regulativ plochy pro 
zástavbu:

Plochy smíšené obytné a rekreační (SR)

Hlavní využití:
- rekreační domy, rekreační plochy, rodinné domy.

Přípustné využití
- místní komunikace;
- parkoviště pro osobní automobily, přístřešky pro osobní automobily;
- občanské vybavení související s rekreací;
- nezbytná technická vybavenost;
- zahradní bazény;
- veřejné prostranství;
- hřiště pro sporty vyžadující malé plochy.

Podmíněně přípustné využití:
- rekreační domky pro celoroční využití;
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- penziony a zařízení pro hromadné ubytování;
- vodní plochy.

Nepřípustné využití:
- veškeré  stavby  a  činnosti,  jejichž  negativní  účinky  na  životní  prostředí  překračují  limity 

uvedené ve  vyhlášce  č.  268/2009  Sb.,  o  technických požadavcích  na stavby  v  platném 
znění.

Obr. 4: Zákres lokality do platného územního plánu obce – soulad z hlediska funkčního využití. 

2. Prostorové regulační zásady:

Charakter stávající zástavby:

Z hlediska tvarosloví a dle vydaného územního plánu je zástavba sídla tvořena obytnými domy do 
max. 2 nadzemních podlaží převážně historicky ve volném typu zástavby, se sedlovými, valbovými a 
polovalbovými,  v hlavním objemu souměrnými střechami se sklonem 35°až 45°,  s  hřebenem nad 
hlavním objemem stavby,  orientovaným rovnoběžně s  ulicí.  Výškové osazení  vstupního obytného 
podlaží je podle terénu v jeho blízkosti, přitom je nástup do objektu u tradiční zástavby situován v 
blízkosti terénu bez vnějších předsazených schodišť. 

Charakter navržené zástavby:

Zástavba  lokality  Zastavitelná  plocha  107  -  Pod  traťovkou  v k.ú.  Hraběšice je  nevržena  jako 
izolovaná výstavba objektů dle funkčního využití formou volně stojících staveb. 

Z tohoto důvodu je charakter (viz část I Odůvodnění koncepce zástavby) stanoven na volný.

Závazné prostorové územně technické regulativy:

a) Stavební čára:

Vzhledem k obloukovým průběhům uličního  koridoru  je  stavební  čára stanovena  jako  tečna 
k uliční čáře v místě průniku středu hlavní hmoty delšího rozměru povolovaného objektu a spojnicí 
středu poloměru zakřivení  oblouku – viz přiložený nákres. Povolovaný objekt nesmí svými oběma 
koncovými body delšího rozměru hlavní uliční hmoty objektu přesahovat přes uliční čáru ven směrem 
k uličnímu koridoru. Povolovaný objekt musí mít svou hlavní uliční hmotu obdélníkového půdorys – 
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delší rozměr objektu musí být rovnoběžný se stavební čárou. Povolovaný objekt může být umístěn 
odsazeně v  prostoru  zastavitelné plochy parcely  –  viz  grafická část  –  za podmínky  splnění  výše 
uvedené podmínky rovnoběžnosti s vygenerovanou stavební čárou.

V lokalitě  Zastavitelná plocha 107 -  Pod traťovkou v k.ú.  Hraběšice je tato uliční  čára objektů 
stanovena na 5,5 m od majetkové hranice – linie možného oplocení (tzn. 11,0 m od osy komunikace). 
Uliční čára  vymezuje  minimální  vzdálenost  objektu  od  uličního  koridoru.  Současně  je  vymezen 
prostor pro maximální zastavitelnost pozemku (viz grafická část a jeho kótace). Z důvodu zabezpečení 
řešení  odstavných stání byla stavební uliční čára stanovena tak, aby byla vytvořena možnost pro 
řešení  těchto  odstavných  stání  před  stavbou  RD  na  pozemcích  v majetku  investora  stavby  za 
oplocením. 

Stavební čára je jasně definována - před uliční čáru může předstupovat a  je přípustná pouze 
střešní  římsa s okapem a svody uličního sedla sedlové střecha,  případně samonosná stříška bez 
podpor  nad  vstupem.  Kromě  výše  uvedeného  nejsou  přípustné jakékoliv  stavební  konstrukce, 
vyžadující  statickou  podporu  umístěnou  před  stavební  čáru,  či  konstrukce,  mající  charakter 
předsazených nosných stavebních prvků bez podpor – např. balkony, arkýře apod..

Obr. 5: Detail prostorových regulací pro osazení objektů

b) Boční odstupy staveb:

Minimální odstupy od společných majetkových hranic jsou stanoveny na 5 m. V případě dohody 
vlastníků sousedících pozemků je možno stanovit odlišnou formu zástavby z hlediska bočních odstupů 
staveb v souladu s ustanovením stavebního zákona a předpisů souvisejících. 

Při povolování jednotlivých staveb je nutno postupovat v souladu s výkladem územního plánu a 
dle ustanovení stavebního zákona a předpisů souvisejících, zejména pak § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů.
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Poznámka!

Ustanovení … a)Stavební čára … pro umístění samostatně stojící stavby na pozemku p.č. 460/1  
a  460/2  v západní  části  řešené  lokality  bude  posuzováno  samostatně,  ostatní  funkční  a  
technické regulativy musí tato stavba respektovat.

c) Výška objektů, výškové osazení:

Pro lokalitu je dle vydaného a platného územního plánu stanovena maximální výška zástavby o 
maximálně jednom plném nadzemním podlaží  s možností  podkroví,  případně s půdním prostorem 
v následujících variantách:

• Přízemí + půda nevyužitá k bydlení 
• Přízemí + obytné podkroví 
• Podsklepení je možné.

Maximální úroveň vstupního 1. nadzemního podlaží do objektu bude řešena maximálně 80 cm 
nad okolní stávající terén. 

Vzhledem k  terénním  poměrům v lokalitě  bude  výškové  osazení  jednotlivých  objektů  řešeno 
individuálně za podmínky dodržení bodu c),  zejména s ohledem na výškovou úroveň komunikace, 
úroveň 1. nadzemního podlaží objektů a na výškové osazení jednotlivých objektů mezi sebou a ve 
vazbě na výškovou a hmotovou harmonii uliční fronty. Je nutno v maximální míře respektovat původní 
rostlý terén a nevytvářet zásadní terénní úpravy za použití nadměrných opěrných zdí a přesunu hmot. 

d) Oplocení:

V lokalitě je možno pozemky v uliční frontě oplotit v pozici majetkové uliční hranice – tzn. 5,5 m od 
osy komunikace. Oplocení bude maximální výšky 1,5 m od upraveného terénu, který bude ve stejné 
úrovni jak z venkovní, tak z vnitřní strany oplocení. Ostatní oplocení do ploch krajinné zeleně a zahrad 
bude  vycházet  ze  situace  a  z dohody  vlastníků  těchto  pozemků  a  bude  řešeno  jako  drátěné 
průhledné.  Není  přípustné  oplocení  z  velkoplošných  betonových  prefabrikovaných  dílců.  Oplocení 
bude mít tvaroslovný charakter stejný jak hlavní hmota rodinného domu (materiály, měřítko, barevnost, 
rytmus apod.).

Oplocení  v rámci  ochranného  pásma  venkovního  elektrického  vedení  VN  bude  řešeno  dle 
podmínek činností v OP – ČEZ.

e) Tvar a sklony střech, hmotové regulace objektů, materiály:

Střechy  rodinných  domů v případě  řešeného podkroví  či  půdního  prostoru  budou řešeny  nad 
hlavním uličním objemem rodinného domu jako souměrné sedlové,  valbové  nebo polovalbové  (s 
oboustranně  stejným  sklonem i  délkou  střešních  rovin)  a  s hřebenem rovnoběžným s tečnou  na 
stavební čáru. Polovalbový nebo sedlový štít nesmí být orientován do ulice. Případný střešní vikýř 
nesmí mít  charakter plného hmotového podlaží svou hmotou či  četností.  Pro sklony střech všech 
objektů v lokalitě je stanoven minimální sklon 38°. Zastřešení rovnou střechou není přípustné. 

St ešní krytina je doporu ena skládaná nebo ř č hladká falcovaná plechová krytina v odstínu – erná,č  
tmav  šedá. Jiná barva krytiny ě není přípustná.

f) Zpevněné plochy, prvky technické infrastruktury:

Zpevněné plochy v rámci veřejné části  prostoru od obruby komunikace po oplocení budou mít 
pouze účel pro napojení pozemku investora na veřejnou komunikaci. V rámci vnitřního prostoru za 
oplocením je možno řešit zpevněné plochy dle uvážení investora rodinného domu, zejména s ohledem 
na  nutnost  zabezpečení  odstavných  parkovacích  míst  pro  uživatele  a  návštěvníky  jejich  objektu 
rodinného domu a na intenzitu zástavby a zastavitelnost pozemků. 

Veškeré nadzemní prvky měření a instalace technické infrastruktury a inženýrských sítí  budou 
umísťovány do konstrukce oplocení nebo na objekt.

g) Doplňkové stavby:

Výstavba  doplňkových  staveb  ke  stavbě  rodinných  domů  v řešené  lokalitě  bude  podléhat 
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ustanovením územního plánu obce a ustanovení § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

h) Závazné limity dle vydaného územního plánu:

- výška zástavby = dvě nadzemní podlaží;

ch) Materiálové a barevné řešení:

Materiálové  a  barevné  řešení  objektů  v lokalitě  bude  odpovídat  charakteru  horské  vesnické 
zástavby  (vzor  v tvarosloví  podmínek  CHKO),  zejména  použití  střešní  krytiny,  barevnost  fasád, 
barevnost otvorových prvků a podobně. 

Stavby charakteru dřevěné roubenky jsou přípustné. 

i) Doprava v klidu, parkování:

Nejsou  povoleny  jakékoliv  úpravy  povrchů  veřejného  prostoru  pro  účely  zřizování  dalších 
parkovacích  míst.  V rámci  výstavby  objektů  je  doporučeno  investorům  zabezpečit  parkování  a 
odstavování vozidel následovně: 

• minimálně 1 parkovací stání v garáži či krytém parkovacím stání vedle objektu rodinného 
domu (doporučeno dle podmínek stavebně technického řešení objektu RD)

• minimálně  1  parkovací  stání  uvnitř  parcely  mezi  objektem  a  oplocením  na  vnitřních 
zpevněných plochách

• minimálně  1  rezervní  parkovací  stání  v rámci  zbytkového  prostoru  parcely  buď  před 
anebo vedle objektu rodinného domu,

j) Zeleň:

Prostor veřejný od obruby komunikace po oplocení je možno ozelenit zelení podle koncepčních 
podkladů a rozhodnutí obce. 

k) Odpadové hospodářství:

Každý investor  objektu  bude řešit  své odpadové hospodářství  (TKO) na svém pozemku uvnitř 
stavební parcely – ne na ploše veřejného prostranství. 

2. Časové regulační zásady:

Časové zásady pro další přípravu a realizaci lokality jsou s ohledem na limity a ostatní podmínky 
v území následující:

- Vlastník většiny pozemků souběžně zabezpečil vypracování DÚR na předmětnou stavbu ZTI, 
podal ji na vyjádření a stanoviska DOSS, správců sítí, Obce Hraběšice 

- Vlastník většiny pozemků požádá o vydání územního rozhodnutí na předmětnou stavbu ZTI

F. Veřejná infrastruktura – dopravní řešení, inženýrské sítě, veřejné prostranství

Dopravní řešení:

Obsluha lokality  Zastavitelná plocha 107 - Pod traťovkou v k.ú. Hraběšice bude řešena novým 
sjezdem z krajské komunikace III/44638. Ostatní viz kapitola SO O2 – Zpevněné plochy – níže.

Odstavná a parkovací stání:

V rámci  lokality  Zastavitelná  plocha  107  -  Pod  traťovkou  v k.ú.  Hraběšice je  řešena  i  forma 
odstavných a parkovacích stání. 

Odstavná  stání jsou  řešena  v rámci  jednotlivých  stavebních  pozemků  –  vždy  na  pozemku 
stavebníka mezi objektem rodinného domu a oplocením -  ne v prostoru veřejného prostranství (viz 
grafická část).

Parkovací stání (podélná) - Prostor pro odstavná stání v šířce dle stylu parkování, tj. rovnoběžně 
s komunikací jsou řešena v prostoru veřejného prostranství při místní obslužné komunikaci. Normová 
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potřeba parkovacích stání při 15 rodinných domech činí: 15 RD x 4 osoby/1 RD = 60 osob: 20 = 3 
parkovací stání, z toho je nutno v dalším stupni PD vyhradit počet parkovacích stání pro OZP. 
Inženýrské sítě:

SO 01 … Vedení VN

Pro  lokalitu  Zastavitelná  plocha  107  -  Pod  traťovkou  v k.ú.  Hraběšice bude  zřízena  nová 
trafostanice ve vrchní části  řešené zastavitelné plochy, která bude napojena na stávající venkovní 
vedení VN kabelovým zemním vedením – viz grafická část. Projekční řešení bude v kompetenci firmy 
ČEZ.

Koncepce řešení vedení VN byla projednána se zástupcem firmy ČEZ – p. Bartoňem

SO 02 … Zpevněné plochy (komunikace, chodníky)

Komunikace – navržené pozemní komunikace lze rozdělit na tři větve. Větev hlavní, větev 1 a 
větev 2.

Hlavní  větev  je  připojena  na  silnici  III/44638  a  tvoří  páteřní  komunikaci  navržené  lokality. 
Komunikace je podél obou stran lemována silničními obrubníky s převýšením. 

Délka hlavní větve činí 329,50 m. Délka větve 1 je 91,44 m a délka větve 2 je 132,55 m. Šířka 
všech komunikací je shodná, a to mezi obrubníky je 5,50 m. V trase se nacházejí  dvě křižovatky 
s větvemi 1 a 2. Komunikace se nachází v příčném pravostranném sklonu 2,50 %. Větve 1 a 2 jsou 
navrženy v příčném sklonu 2,5 % k levému okraji (ve směru staničení). Odvodnění je řešeno pomocí 
uličních vpustí a příčného žlabu do poldru příp. do příkopu. Na koncích větví se nachází obratiště 
umožňující otočení vozidel IZS a vozidel pro svoz odpadu.

Komunikace s asfaltobetonovým krytem se skládá z ACO 11 tl. 50 mm ACP tl. 70 mm a dvěma 
vrstvami ŠD tl. 150 mm a 200 mm.

Chodník je navržen z betonové dlažby tl. 60mm v loži z drti tl. 40mm, podklad je tvořen štěrkodrtí 
0/32  tl.  200mm.Ve  vjezdech  je  navržena  dlažba  tl.  80  mm,  lože  tl.  40  mm,  kamenivo  stmelené 
cementem tl. 100 mm, podklad štěrkodrť 0/32 tl. 150 mm.

Podélné parkovací stání  – na každé z uvedených větví komunikace jsou navržena 3 podélná 
parkovací místa. Základní délka podélného stání je 5,75 m, krajní místa jsou prodloužena na 6,75 m. 
Šířka podélných parkovacích míst je 2,0 m. Povrch parkovacích míst je navržen z betonové drenážní 
dlažby umožňující maximální zasakování srážkových vod z parkovacích míst.

Chodník – trasa chodníku je navržena tak, aby byly splněny požadavky vyhláškyč. 398/2009 Sb. 
Chodník je rozdělen na tři samostatné úseky, které se kopírují trasu hlavní větve komunikace. Úsek 1 
je situován od napojení na sil. III/44638 po větev 1, kde místem pro přecházení navazuje úsek 2. 
Úsek 2 se nachází mezi větví 1 a větví 2. Úsek 3 začíná u větve 2, pokračuje podél navrženého úseku 
hlavní větve a končí u obratiště. Chodníky budou provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 6 cm, v 
místech vjezdů z dlažby tl. 8 cm. Navržená šířka chodníků je ve všech úsecích stejná, a to 1,50 m 
mezi obrubníky.Na pravé straně bude osazen chodníkový obrubník převýšený + 6 cm. Na straně levé 
bude osazen zapuštěný chodníkový obrubník, příp. se bude nacházet silniční obrubník komunikace. 
Na  koncích  chodníků  bude  provedena  bezbariérová  úprava  spolu  s provedením  varovných  pásů 
z dlažby  s odlišnou  strukturou  („slepecká  dlažba“).  Vodící  linii  chodníků  zajišťuje  převýšený 
chodníkový obrubník.

Odvodnění – srážková voda bude z komunikací svedena pomocí podélného a příčného sklonu do 
uličních  vpustí  s  odkalištěm,  které  budou  napojeny  na  vsakovací  jímky.  Vsakovací  jímky  budou 
provedeny z betonových skruží DN 1000 na kterých se nachází poklop s odvětráním. Na jímky bude 
napojeno odtokové potrubí sloužící  k odvedení vody při naplnění  kapacity jímky.  Odtokové potrubí 
bude vyústěno do poldru.

Příčný žlab nacházející se na začátku úseku hlavní větve, zabraňující srážkovým vodám vtoku na 
sil. III/44638 bude napojen na betonové potrubí rekonstruovaného propustku.

Řešení  zpevněných  ploch  bylo  převzato  od  zpracovatele  DÚR  akce  ,,ZTI  lokalita  107  v k.ú. 
Hraběšice,,, zpracovatel ing. Peter Štefančík - Projekce DS s.r.o., Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín.
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SO 03 … Kanalizace

Kanalizace splašková – není řešena – Každý stavební si vybuduje u svého rodinného domu 
systém  pro  likvidaci  splaškových  vod.  Bude  se  jednat  o  domáčí  ČOV,  která  bude  zaústěna  do 
akumulační jímky (může být i ta samá jako pro dešťové vody)  která bude zaústěna do zásakového 
objektu.

Dešťové vody komunikace - u komunikace se jedná o svedení dešťových vod přes dešťové 
vpusti  do zasakovacích šachet.  Tyto  šachty  budou provedeny z  prefa  šachet  DN 1000 mm, kde 
nebude instalováno kanalizační dno, tak aby byl možný volný odtok dešťových vod do podzemí.  je 
nutné aby spodní hrana byla min. 1,25 m nad max. hladinou spodních vod. Bude vyhloubena pro 
šachtu stavební jáma, kde její dno bude vyplněno štěrkem 16-63 mm o tl. min. 600 mm,  tento štěřk 
bude  uložen  na  geotextíli,  která  bude  oddělovat  stávající  terén  od  nové  konstrukce.  Na  takto 
upravené "dno" bude vyskládána šachta do které bude ústit dešťová vpusť. propojení bude provedeno 
pomocí potrubí  PVC a nebo PP min.  pevnost SN 8  a dimenze DN 160-200 mm. Z šachty bude 
proveden bezpečnostní přeliv i perfotovaného potrubí DN 160  určeného pro zásak vody. Toto potrubí 
bude zaústěno do příkopu, který je veden rovnoběžně s komunikací.  Přákop bude pobírat vodu z 
komunikace,  která  nebude  odvedena  vpustěmi.  Příkop  bude  konstruován  tak,  aby  docházelo  k 
průběžnému zásaku vody, dno nebude pokdyto betonem ale max. kamenným záhozem, který umožní 
zásak vody. tento příkop bude bude ve spodní části  rozšířen pomocí terénních úprav, tak, aby při 
větších deštích bylo možné tuto vodu pozdržet a řízeným odtokem přes potrubí DN 300 postupně 
pouštět to Hrabešického potoka.

Dešťové vody objekty -  každý stavební  si  vybuduje  u  svého rodinného domu systém pro 
likvidaci dešťových vod. Bude se jednat o akumulační jímku o objemu  5-7  m3  která bude zaústěna 
do zásakového objektu

Veškeré vody z domácností bude možno použít pro zálivku zahrady kolem RD

Řešení  kanalizace  bylo  převzato  od  zpracovatele  DÚR  akce  ,,ZTI  lokalita  107  v k.ú.  Hraběšice,,,  
zpracovatel ing. Peter Štefančík - Projekce DS s.r.o., Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín.

SO 04 … Vodovod

Vodovodní řad je rozdělen na tři větve hlavní řad „A“ - DN 80/ SDR 17 PE 100 RC Voda - 
358.0 m, se šesti podzemními hydranty. Bude se napojovat na stávající vodovod v lokalitě PEHD 110. 
Na tento vodovodní řad budou napojeny dva postranní vodovodní řady A1 a A2.

Vodovodní  řad „A1“  DN 80/  SDR 17 PE 100 RC Voda -  100.00 m s jedním podzemním 
hydrantem. Bude se napojovat na vodovod A.

Vodovodní  řad „A2“  DN 80/  SDR 17 PE 100 RC Voda -  129.0 m se dvěma podzemními 
hydranty. Bude se napojovat na vodovod A.

Celková  délka vodovodu bude – Vodovod:  A +  A1 +  A2 = 358+100+129 = 587,0  m a 9 
podzemních hydrantů.

Realizace vodovodního potrubí  musí  být v souladu s podmínkami stanovenými v ČSN 75 
5402 „Výstavba vodovodního potrubí“ a v ČSN EN 805 „Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a 
součásti“.  Domovní přípojky na vodovodních řadech nejsou součástí tohoto projektu a budou investicí 
jednotlivých majitelů nemovitostí. Řešeny budou tedy dodatečně.

Nový vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad PEHD 110 pomocí příruby usazené 
na stávající potrubí. Na osazenou přírubu bude napojen nový vodovod a bude dále opatřen uzavírací 
armaturou a hydrantem. Stavba dále tvoří jeden funkční celek, tedy jeden stavební objekt, v rámci, 
něhož bude proveden vodovod o celkové délce 587,5 m, který je rozdělen na tři větve A (358,0 m), 
A1(100 m) a A2 (129,0 m). Na tomto řadu bude osazeno celkem 9 hydrantů. Hydranty budou všechny 
dle požadavku provozovatele podzemní a vodovodní řad nebude provozován pro zásobováno požární 
vodou. Na hlavním řádu A jsou hraniční spádové hodnoty tj. 14,5 % v tomto úseku bude muset být 
hlavní řad zajištěn betonovými bloky.

Souběh nebo křížení s podzemními sítěmi či příprava křížení (i budoucími přípojkami) musí 
odpovídat ČSN 73 60 05 a požadavkům správců jednotlivých inženýrských sítí. 

Řad bude pokládán dle ČSN 75 5402 Výstavba vodovodních potrubí.  Před připojením na 
stávající  řad  se  nový  vodovod  odzkouší.  Tlakové  zkoušky  musí  být  provedeny  za  přítomnosti 
pověřeného zástupce VaK Šumperk, který rovněž zkontroluje položení trubního řadu. 
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Hloubka uložení nových řadů i přípojek se upraví podle skutečné hloubky stávajících potrubí. 
Před zahájením zemních prací budou ručně ověřeny sondami průběhy stávajících inženýrských sítí, a 
trasy stávajících kanalizačních přípojek. Hloubky uložení hlavních stok a řadů se nesmí měnit.

Řešení  vodovodu  bylo  převzato  od  zpracovatele  DÚR  akce  ,,ZTI  lokalita  107  v k.ú.  Hraběšice,,,  
zpracovatel ing. Peter Štefančík - Projekce DS s.r.o., Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín.

SO 05 … Plyn

Plynofikace není v lokalitě řešena.

SO 06 … Rozvody NN 

V lokalitě  Zastavitelná plocha 107 - Pod traťovkou v k.ú. Hraběšice bude vybudována nová síť 
vedení NN dle koncepce ČEZ, napojená na novou trafostanici  ve vrchní části  řešené zastavitelné 
plochy. Projekční řešení bude v kompetenci firmy ČEZ.

Vedení NN bude pravděpodobně navrženo kabelem NAYY 4x150mm2.

Koncepce řešení vedení NN byla projednána se zástupcem firmy ČEZ – p. Bartoňem

SO 07 … Sdělovací kabely – kabelová televize

Sdělovací  kabely  a  kabelová televize není  v lokalitě  řešena – je  prostorová rezerva na  jejich 
případné uložení.

SO 08 … Veřejné osvětlení

V rámci projektu řešeno nové veřejné osvětlení komunikace a chodníku. Veřejné osvětlení bude 
sloužit  ke  zlepšení  světelných podmínek v dané lokalitě.  Celková délka řešených částí  veřejného 
osvětlení je cca 360 m. Navržená svítidla VO jsou s LED zdroji.

Nové stožáry VO napojeny z nového pilířového rozváděče RVO vč. el. měření spotřeby v blízkosti 
nově budované trafostanice.  Hlavní trasa nového kabelového vedení VO mezi stožáry provedena 
kabelem CYKY 4Bx10mm2. Veřejné osvětlení rozděleno na 2 samostatně jištěné okruhy. Svorkovnice 
stožárů VO2/01A, VO2/07S a VO2/15A jsou odbočné. Výška všech stožárů 7 m nad zemí, výložníky 
délky 0,5 až 2 m tak, aby svítidla byla umístěna na hranici vozovky. Osa stožárů ve vzdálenosti 1 m od 
vozovky,  0,5m od  chodníku.  Spodní  část  stožárů  až  po  dvířka  opatřeny  antikorozní  úpravou  dle 
doporučení výrobce (např. nátěr, izolace, …)

Nové rozvody VO projektovány kabelem CYKY, uložené v zemi, vedené souběžně s komunikací a 
se  třemi  protlaky  pod  komunikací.  Nový  páteřní  rozvod  proveden  kabelem CYKY 4x10mm2.  Od 
stožárové svorkovnice veden ke svítidlu kabel CYKY-J 3x1,5 mm2. 

Řešení VO bylo převzato od zpracovatele DÚR akce ,,ZTI lokalita 107 v k.ú. Hraběšice,,, zpracovatel  
ing. Peter Štefančík - Projekce DS s.r.o., Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín.

SO 09 … Sadové úpravy

V lokalitě Zastavitelná plocha 107 - Pod traťovkou v k.ú. Hraběšice bude podrobněji řešena část 
veřejných prostranství v rámci veřejného uličního prostranství -  úprava zeleného pásu v uliční frontě 
technického koridoru je popsána v regulačních zásadách.

Veřejná prostranství:

V rámci  ploch  majících  charakter  veřejných  prostranství  řešených  touto  územní  studií  je 
specifikována plocha …  veřejných ploch a zeleně …, která ve své zásadní podstatě zahrnuje ve 
výkresové grafické části všechny plochy, které budou buď převedeny, nebo budou mít režim obecně 
veřejně přístupných pozemků. Jedná se o plochy koridorů pro komunikace a inženýrské sítě (mimo 
plochy vlastních komunikací, chodníků a parkovacích stání) – tyto se do výpočtu plochy veřejných 
prostranství  dle  ustanovení  novely  vyhlášky  č.  501  (§  7,  odst.  2  ve  znění  vyhl.  269/2009  Sb.) 
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nezapočítávají a nejsou níže dále řešeny, a poté veškeré plochy mající charakter právě veřejných 
prostranství pro účely odpočinku a rekreace pro splnění vyhláškou požadované výměry.

V souladu  s ustanovením  výše  uvedené novely  vyhlášky  č.  501  (§  7,  odst.  2  ve  znění  vyhl. 
269/2009 Sb.) je součástí lokality prostor pro rekreační a odpočinkovou činnost, který je soustředěn 
v hlavní míře v centrální části obce a vymezuje a stanovuje prostor a podstatu veřejných prostranství 
dle vyhlášky č. 501 (§ 7, odst. 2 ve znění vyhl. 269/2009 Sb.). 

Vzhledem k tomu,  že plocha řešeného zastavitelného území -  Zastavitelná plocha 107 -  Pod 
traťovkou v k.ú. Hraběšice - má rozlohu cca 3,6 ha a dle ustanovení výše uvedené vyhlášky musí být 
plocha souvisejících veřejných prostranství  pro zastavitelnou plochu bydlení  o výměře 20 000 m2 
minimálně 1000 m2,  je třeba specifikovat plochu veřejných prostranství o výměře min. 1.805 m2. 
Plocha  veřejného  prostranství  (zelený  koridor  ve  východní  části  zastavitelného  území)  dle  výše 
uvedeného mají výměru cca 3.986 m2 a tyto plochy mají charakter veřejných prostranství dle výše 
citované  vyhlášky.  Takže  návrh  splňuje  ustanovení  předmětné  vyhlášky.  V předmětném  prostoru 
lokality  Zastavitelná plocha 107 - Pod traťovkou v k.ú. Hraběšice je dle šířkových možností územní 
prostor pro zřizování dětských a odpočinkových koutů, pěších tras s mobiliářem a podobně omezen, 
takže pro odpočinkovou a rekreační činnost musí být využívány jiné prostory v obci,  k tomu účelu 
realizované a navržené.

G. Podmínky pro ochranu prostředí a zvláštních zájmů - ochranu hodnot a 
charakteru území, vytváření příznivého životního prostředí, bezpečnosti a ochrany veřejného 
zdraví

Ochrana hodnot a charakteru území, vytváření příznivého životního prostředí

Na základě vypracované urbanistické koncepce dle této územní studie a v souladu s vydanými 
funkčními a prostorovými regulačními zásadami je možno konstatovat, že pokud budou tyto zásady 
dodrženy  při  realizaci  veškerých  akcí  v lokalitě  Zastavitelná  plocha  107  -  Pod  traťovkou  v k.ú. 
Hraběšice, stávající hodnoty a charakter území bude zachován a nebude znehodnocen. Současně 
bude vytvořeno i odpovídající životní prostředí.

Veškeré  realizované objekty  budou v souladu s požárně bezpečnostními  předpisy  a  v souladu 
s vyhláškou  č. 398/2009  Sb.,  o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové 
užívání staveb – bude řešeno v dalších stupních dokumentací.

Inundace

Není řešeno.

Vodní eroze

Není řešeno.

Etické pásmo hřitova

Není řešeno.

Bezpečnost a ochrana veřejného zdraví

Posouzení z     hlediska možného zatížení lokality zdrojem hluku  

Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je v současné době upravena nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“).

Hodnoty  hluku  ve  venkovním prostoru  se  vyjadřují  ekvivalentní  hladinou  akustického  tlaku  A 
LAeq,T. 

Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se 
ekvivalentní hladina akustického tlaku stanoví pro celou denní a celou noční dobu.

Nejvyšší  přípustná  ekvivalentní  hladina  akustického  tlaku  ve  venkovním  prostoru  se  stanoví 
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součtem základní  hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB. Korekce pro stanovení hygienických 
limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb jsou uvedeny v příloze 2 nařízení vlády č. 272/2011 
Sb.. Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v 
chráněném venkovním prostoru jsou uvedeny v příloze 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb..
Zóny bydlení: Denní doba (600-2200):
základní hladina            LAeq,T   =   50 dB
hluk  z pozemní dopravy       k =   +5 dB
výsledná hladina            LAeq,T =   55 dB
Noční doba (2200-600):
základní hladina             LAeq,T =   50 dB
hluk  z pozemní dopravy       k =   +5 dB
korekce              k =  -10 dB  ( noční doba )
výsledná hladina            LAeq,T =   45 dB

Vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci řešené lokality se z důvodu 
jejího odsunutého umístění a polohy nepředpokládá. 

Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké 
a pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat nejbližší obytnou zástavbu. 

Vliv nové obytné zástavby na stávající obytnou zástavbu:

S ohledem na formu a rozsah trasování nové obslužné komunikace včetně řešení zástavby je 
možno konstatovat, že nová obytná zástavba lokality  Zastavitelná plocha 107 - Pod traťovkou v k.ú. 
Hraběšice nebude mít negativní vliv na stávající obytnou zástavbu. 

H. Příprava realizace lokality

V rámci další přípravy a možnosti využívání předmětného prostoru a možnosti povolení ZTV a 
objektů v lokalitě je nutno provést následující územní a správní procedury:

- Zabezpečit vydání územního rozhodnutí
- Zabezpečit projekční přípravu dopravní a technické infrastruktury v lokalitě,
- Zabezpečit projekční přípravu kabelizace vedení VN včetně trafostanice a vedení NN

Realizace objektů bude odvislá od finanční připravenosti jednotlivých stavebníků.

I. Odůvodnění koncepce řešení

Dle  §  30  stavebního  zákona  Územní  studie  navrhuje,  prověřuje  a  posuzuje  možná  řešení 
vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj  některých funkčních systémů v území, například 
veřejné infrastruktury,  územního systému ekologické stability,  které by mohly významně ovlivňovat 
nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. Citace – stavební zákon.

Smyslem územních studie je prověření možnosti využití lokality a podmínek pro změny v území, 
slouží jako podklad pro koordinované rozhodování v území.

Územní studie (stejně jako územně analytické podklady) jsou územně plánovacími podklady, které 
ověřují  možnosti  a  podmínky  změn v  území;  slouží  jako  podklad  k  pořizování  politiky  územního 
rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

Z tohoto důvodu a v souladu s výše uvedeným ustanovením je (po provedené důkladné analýze 
limitů v území) hlavním cílem této územní studie stanovit  pro zástavbu prostorové regulační prvky 
v souladu  s platným  a účinným  Územním  plánem  Hraběšice  a  v souladu  s horským  venkovským 
charakterem zástavby.  Předmětem řešení  územní  studie  bude  napojení  dané  lokality  na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu v obci..

Smyslem územních studie je prověření možnosti využití lokality a podmínek pro změny v území, 
slouží jako podklad pro koordinované rozhodování v území.

Vzhledem k tomu,  že koncepce byla  důkladně projednávána ve stadiu  vzniku a pro  lokalitu  je 
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v současné  době  vypracována  DÚR a  tato  je  kladně  projednávána  s DOSS,  správci  sítí  a  Obcí 
Hraběšice, odůvodnění není třeba blíže specifikovat.

Z výše uvedených důvodů byla tato územní studie vypracována v takovém rozsahu a formě.

J. Vyhodnocení způsobu zapracování stanovisek dotčených orgánů a 
správců sítí

Koncepce  byla  důkladně  projednána  ve  stadiu  vzniku  a  pro  lokalitu  je  v současné  době 
vypracována DÚR a tato je kladně projednávána s DOSS, správci sítí  a Obcí Hraběšice. Veškeré 
připomínky a požadavky byly zapracovány do DÚR, které tato územní studie převzala.

Ostatní viz textová část.

K. Grafická část

V.01   Situace širších vztahů M 1:5000
V.02   Analýza stávajícího stavu, problémový výkres, majetkoprávní vztahy M 1:1000
V.03   Urbanistické řešení, doprava M 1:750
V.04   Technická infrastruktura M 1:750

Výkres  etapizace  (požadavek  ze  zadání  územní  studie)  není  řešen  –  řešení  části  lokality  je 
vyznačeno v grafické části.

L. Tým zpracovatelů

Urbanismus
…. Ing. arch. Vladimír Bílý, Vinohrady 2553, 697 01 Kyjov …

Dopravní řešení
… Projekce DS s.r.o., Ing. Peter Štefančík, Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín …

Vodovod, kanalizace …
… Ing. Milan Nejezchleba, Krátká 1218, Velké Bílovice 691 02 …

Veřejné osvětlení
… ELPRO FLORIAN, Ing. Karel Florian, U Hřiště 965, Velké Bílovice, 691 02 …

VN, trafostanice,  NN …
… ČEZ …

V Kyjově červenec 2020
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