
 

stský ú ad Ž ár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 31 
ár nad Sázavou, jako po izovatel Územní studie Sv tnov – Pod Hline níkem, dle § 30 odst. 2 

zák. . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis , 
ur il na základ  platného Územního plánu Sv tnov v zadání územní studie obsah, rozsah, cíle 
a ú el územní studie pro zastavitelnou plochu Z6. Územní plán Sv tnov nabyl ú innosti 
08.01.2013. 

 

Z A D Á N Í  
Ú Z E M N Í  S T U D I E  S V T N O V  –  P O D  H L I N E N Í K E M   

Vymezení ešeného území 

ešené území je vymezeno plochou ozn. Z6 územního plánu (ÚP) Sv tnov 80% plochy 
se nachází v zastav ném území. 

Požadavky na území vyplývající z ÚP 

 Územní studie bude vycházet z požadavk  daných platným územním plánem Sv tnov 
pro plochu Z6 : 
 systém zastav ní plochy se neur uje, bude siln  ovlivn n požadavkem na p íznivé 

vnímání staveb p i vstupu do sídla. 
 zabývat se problematikou hluku ze silnice ll. t ídy. 

 po obvodu plochy ve sm ru od volné krajiny doplnit vzr stnou zele  zajiš ující 
vhodn jší za len ní do obrazu vesnice. 

 prov it možnosti dopravní obsluhy plochy. Nedoporu uje se dopravní obsluha 
novostaveb p es stávající zastav né ásti stavebních pozemk . 

 zabývat se napojením plochy na technickou infrastrukturu obce. 

  Dále pro využití plochy platí:  

  Obecné podmínky pro výstavbu v Chrán né krajinné oblasti Ž árské vrchy. Zapsané 
památky v Úst edním seznamu kulturních památek R, ani památky tzv. místního významu 
se v ešeném území nenachází 

Požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu  
 prov it nejsnadn jší zp sob dopravní obsluhy území    
 každý byt musí mít na své parcele anebo pozemku k bytu náležejícímu vytvo eny 

alespo  dv  stání pro osobní automobil. Nep edpokládá se vymezování parkovacích 
stání pro vozidla o hmotnosti v tší jak 3,5t. 

 v územní studii uvést zásady návrhu napojení rodinných dom  na technickou 
infrastrukturu obce   

 územní studie bude obsahovat základní kapacitní údaje technické infrastruktury. 

Zvláštní zájmy 
 

 jedná se o nízkopodlažní zástavbu RD na zastavitelné ploše platného územního 
plánu, kterou nedojde ke st etu se zájmy MO R ani s požadavky CO 

Obsah dokumentace 

 Textová ást 



 
Bude vyhotovena v pot ebném rozsahu výstižn  charakterizující zám ry návrhu 

územní studie. 

 Grafická ást 
 širší vztahy      1:10000  
 hlavní výkres     1:1 000 
 koordina ní výkres      1:1 000 

Nevylu uje se možnost vyhotovení dalších výkres , p íloh dle uvážení zpracovatele zvlášt  
za ú elem objasn ní problematiky území anebo slou ení výkres  – krom  výkresu p ehledná 
situace. 

Po et vyhotovení 

 Územní studie bude p edána zadavateli ve t ech vyhotoveních v autorizovaných 
výtiscích a 1x na CD ve formátu .pdf 

 Požadavky územního plánu budou územní studií zp esn ny na základ  aktuáln  
zjišt ných skute ností, které však nep ekro í stanovenou koncepci územního plánu. 

el územní studie 

 Ú elem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a 
pro navazující úpravy tohoto území 

 Koordinovat ve ejné a soukromé zám ry na zm ny v území vyvolané pot eby výstavby. 

 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“).   

Cíle územní studie 

 Prov it a posoudit zám ry na umíst ní zástavby rodinných dom  a staveb p íslušenství 
rod. dom  na vymezené zastavitelné ploše Z6 

 Stanovit koncepci rozvoje plochy s ur ením urbanistických, architektonických i 
estetických požadavk  na prostorné uspo ádání území 

Požadavky na ochranu hodnot území 
 Zástavbu na ploše p ipustit jako jednopodlažní s mužností využití podkroví 
 Využít p íznivé orientace plochy Z6 ke sv tovým stranám  
 Prov it možnost zachování maximálního množství vzr stné zelen  a navrhnout 

umíst ní nové vzr stné zelen  
 Na ploše nebude umíst no za ízení ve ejného ob anského ani ostatního (nap . 

komer ního) vybavení  
 Nelze zde umis ovat innosti narušující svým provozováním a užíváním kvalitu 

obytného prost edí 
 Na ešeném území se nenachází kulturní památky     


