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1. Základní identifika ní údaje 
Název akce:  Územní studie VELKÁ LOSENICE - Areál u žel. stanice Sázava 
Místo: k.ú. Velká Losenice 
Zadavatel: Obec Velká Losenice, Velká Losenice 230, 592 11 Velká Losenice 
Po izovatel: stský ú ad Ž ár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování 
 Žižkova 227/1, 591 31 Ž ár nad Sázavou 
Zhotovitel: Ing. arch. Jan Psota, STUDIO P Ž ár nad Sázavou, Nádražní 52 
Datum:  erven 2011 

2. Vymezení území 
ešené území je vymezeno zastavitelnou plochou výroby a skladování - lehký pr mysl (VL) 

ozna enou Z12 dle platného územního plánu Velká Losenice.  

3. Cíle a ú el ÚS 
Hlavním cílem ÚS je prov it možnosti využití vymezené zastavitelné plochy v souladu 

s požadavky platného ÚP Velká Losenice a up esn nými pot ebami zadavatele ÚS specifikova-
nými v zadání ÚS. ešit urbanistickou koncepci s uspo ádáním jednotlivých funk ních složek 
zastavitelných ploch s ešením prostorového uspo ádání území s koncepcí napojení na ve ejnou 
infrastrukturu. 

elem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro 
navazující úpravu tohoto území. 

Územní studie je zpracována jako územn  plánovaní 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. Stávající stav 
Lokalita je situována na území trojúhelníkového tvaru, Ze severovýchodní strany území vy-

mezuje t leso železni ní trati . 250 (Ž ár nad Sázavou-Havlí v Brod), ze západní strany sil-
nice II/352 a t etí jižní stranu uzavírá stávající lesní porost.  

Území lokality je v sou asnosti p evážn  zem lsky využíváno. Na ásti území se nachází 
oplocené pozemky využívané jako sklad d eva, tyto pozemky jsou v území zahrnuty jako plochy 
stabilizované. Pro  tyto stabilizované plochy je ze silnice II/352 vybudován stávající sjezd.   

Pozemky lokality se nachází na p dách BPEJ 75011 za azených do III. t ídy ochrany, BPEJ 
73211 - II. t ída ochrany a 73241 - V. t ída ochrany (dle vyhl. 48/2011 Sb. o stanovení t íd 
ochrany). Na lokalit  nejsou dle dostupných údaj  provedeny plochy odvodn ní. 

i silnici II/352 j taženo vzdušné vedení VN 22 kV zakon ené stávajíc trafostanicí. 
i hranici mezi lesním porostem a navrženou plochou vede stávající ú elová cesta, která dá-

le p ekra uje železni ní tra  a obsluhuje p ilehlé pozemky. 
 Na ešeném území se nenachází žádné kulturní památky zapsané v úst edním seznamu kul-

turních 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 ar-
cheologického výzkumu. 

Na ešené území zasahují ochranná pásma dráhy, silnice, lesa a vedení VN. Ochranná pásma 
jsou vyzna ena v grafické ásti. 

5. Pr zkumy a m ení 
Na ešeném území nebyly provád ny žádné pr zkumy. Dle charakteru a rozsahu projektova-

ných staveb je t eba p i dalších projektových pracích provést hydrogeologický pr zkum k po-
souzení vsakovacích pom  podloží pro zasakování deš ových vod ze st ech, zpevn ných ploch 
a komunikací, posouzení IG pom  pro zakládání staveb a komunikací a posouzení t žitelnosti 
hornin. Dále se doporu uje provést pr zkum pro zjišt ní množství p dního radonu a stanovení 
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stupn  radonového rizika. Tento pr zkum je možné provád t individueln  pro jednotlivé staveb-
ní parcely. 

K p ípadnému zpracování další dokumentace bude nutné geodetické zam ení prostoru pro 
výstavbu s polohopisem a výškopisem a zákresem všech podzemních a nadzemních inženýr-
ských sítí a pr tem katastrální mapy. 

6. Spln ní podmínek a požadavk  zadání ÚS 
Podmínky a požadavky zadání ÚS z ervna 2011 p edaného zpracovateli územní studie byly 

spln ny. 

7. Urbanisticko architektonická koncepce 
V dob  zpracování územní studie nebyly známy zám ry ani požadavky p ípadných investor . 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé stavební programy mohou mít velmi rozdílné prostorové poža-
davky, urbanistická koncepce lokality ned lí území na jednotlivé parcely, ale na území vymezuje 
plochy ve ejných prostranství pro dopravní a technickou infrastrukturu, plochy ur ené výstavb , 
stabilizované plochy a koridory vedení technické infrastruktury. 

Urbanistická koncepce ešení lokality uvažuje s využitím spole ného ve ejného prostranství 
i hranici stávajícího lesa pro umíst ní obslužné komunikace s obratišt m, která jediná by ústila 

na stávající silnici II/352. Z této navržené komunikace by následn  byly dopravn  zp ístupn ny 
jednotlivé stavební pozemky, v etn  pozemk  ploch stabilizovaných. Navržené ve ejné prostran-
ství by rovn ž sloužilo k vedení inženýrských sítí a umíst ní ve ejných odstavných stání. Parko-
vací stání zam stnanc  se uvažují již na soukromých pozemcích. Nedílnou sou ástí ve ejného 
prostranství by byla výsadba vzr stné zelen . 

Koridor pro vedení inženýrských sítí je navržen p i silnici II/352 v ochranném pásmu el. ve-
dení VN. 

Pro plochy ur ené pro výstavbu objekt  výroby a sklad  lehkého pr myslu se ur uje koefici-
ent zastav ní, který m že dosáhnout hodnoty cca 0,50 s tím, že zpevn né plochy mohou tvo it 
dalších až 30% plochy. Minimáln  20% plochy musí být vy len no pro zele .  

Využití ploch pro výstavbu i vyzna ených ploch stabilizovaných, musí být v souladu 
s podmínkami využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ozna ením VL - Plochy výroby a 
skladování - lehký pr mysl, platného ÚP Velká Losenice. 

U staveb na výrobních plochách preferovat horizontální uspo ádání p ed uspo ádáním verti-
kálním. Maximální výška h ebene nebo atiky navržených staveb nep esáhne 12 m. 

Urbanistická koncepce pro návrh využívá i plochy v ochranném pásmu dráhy, tyto plochy ur-
uje jako podmíne  p ípustné k výstavb  objekt  a sklad  lehkého pr myslu za podmínek sta-

novených drážním správním ú adem. 
Ostatní plochy v ochranných pásmech jsou využívány v souladu s podmínkami inností 

v t chto ochranných pásmech, pop ípad  došlo k dohod  se správcem (snížení ochranného pás-
ma lesa z 50 na 25 m). 

ešení dané lokality umož uje existenci p írodn  hodnotné lokality jižn  od plochy (pl. K4 
platného ÚP Velká Losenice). 

8. Dopravní ešení 
8.1. Automobilová doprava 

 Pro automobilovou dopravu je sm rn  navrženo vedení nové místní komunikace v minimální 
požadované ší ce 6m zakon ené obratišt m. Tato místní komunikace se napojuje na silnici II/352 
a p jde o jediné napojení na tuto silnici, budování dalších sjezd  ze sil. II/352 územní studie ne-

ipouští. Dopravní p ístup na jednotlivé pozemky bude ešen v rámci navrženého ve ejného 
prostranství z místní komunikace. Územní studie nevylu uje dopln ní sít  místních komunikací 
v ešeném území i na plochách mimo navržené ve ejné prostranství (plochy ur ené k výstavb  
objekt  a sklad  lehkého pr myslu). 
 P i návrhu místních komunikací je t eba vycházet z SN 73 6110 Projektování místních ko-
munikací. P i napojení navržené místní komunikace na silnici II/352 musí být v plném rozsahu 
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spln ny rozhledové pom ry dané SN 73 6102 Projektování k ižovatek na pozemních komuni-
kacích. 

ešení komunikací, jejich ší kové, výškové a sm rové uspo ádání, bude ešeno v dalších 
stupních projektové dokumentace. 

8.2. Doprava v klidu 
 Navržené ve ejné prostranství umož uje umíst ní ve ejných parkovacích stání. Odstavná a  
parkovací stání spojená s provozem jednotlivých objekt  (parkovišt  zam stnanc , p ípadné par-
kování vozidel nad 3,5 t) budou ešena na soukromých pozemcích. 
 Pot ebu parkovacích stání ur it dle SN 736110 na základ  skute né nápln  stavebního zá-

ru. 
8.3. Vlaková doprava 

 Železni ní stanice Sázava disponuje ve ejnou železni ní vle kou eských drah. Dále se ve 
stanici nachází soukromá železni ní vle ka vedoucí p i severovýchodním okraji ešeného území, 
která obsluhuje stávající stabilizované plochy.  
 Využití t chto železni ních vle ek je otázkou smluvních vztah , které je t eba do ešit p i 
vstupu do území p i jednotlivých stavebních zám rech. 

9. Koncepce návrhu technické infrastruktury 
 Pro vedení technické infrastruktury a napojení jednotlivých stavebních pozemk  je navržen 
koridor vedení inženýrských sítí p i silnici II/352 a navazující ve ejné prostranství. M ení spo-

eby energií bude zajiš ováno individuáln  u jednotlivých stavebních projekt , p edpokládá se 
jejich umíst ní v pilí ích na hranici stavebních pozemk  a ve ejného prostranství. 

ešení technické infrastruktury bude dále up esn no v následujících stupních projektové do-
kumentace. P i následném návrhu budou dodrženy požadavky SN 73 6005 Prostorové uspo á-
dání sítí a další platné technické normy a p edpisy. 
 Vedení inženýrských sítí v lokalit  budou navržena zemí, tzn. s vedením inženýrských sítí 
vzduchem se neuvažuje. 

9.1. Zásobování pitnou vodou 
Zásobování dané lokality vodou bude ze stávajícího vodovodního ádu DN 90 v obci Sázava. 

Pro zásobení lokality bude projektován nový vodovodní ád vedený v soub hu s trasou silnice 
II/352 a dále navrženým ve ejným prostranstvím. Na novém vodovodu budou osazeny požární 
hydranty pro požární zajišt ní dané lokality. 

9.2. Odkanalizování 
 V ešené lokalit  je uvažováno s likvidací splaškových vod v nepropustných jímkách na vy-
vážení pro jednotlivé stavební projekty.  
 Deš ové vody budou uvád ny do vsaku, p ípadn  druhotn  využívány jako užitková voda. 
 Zp sob likvidace splaškových a deš ových vod je nutné prov it v jednotlivých stavebních 
projektech. 

9.3. Zásobování zemním plynem 
 Zásobování lokality zemním plynem je možné ze stávajícího plynovodního ádu v obci Sá-

zava. Uvažuje se s vybudováním nového plynovodu v soub hu se silnicí II/352 a dále navrženým 
ve ejným prostranstvím. 

9.4. Zásobování elektrickou energií 
Stávající trafostanice u železni ní stanice je výkonov  vy erpána. Daný výkon posta uje pou-

ze k napojení stabilizovaných výrobních ploch. Napojení stabilizovaných ploch je ešeno zpra-
covanou projektovou dokumentací, ze které byla do územní studie p evzata vyprojektovaná trasa 
el. vedení. 

Pro lokalitu se uvažuje s vybudováním nové trafostanice napojené ze stávajícího vedení VN. 
Trafostanice bude umíst na p i vjezdu do lokality ze silnice II/352 v navrženém ve ejném pro-
stranství. Z této trafostanice se uvažuje z rozvodem NN zemními kabely pro jednotlivé stavební 
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projekty. Výstavbu nové trafostanice je nutno prov it a nadimenzovat podle požadavk  jednot-
livých stavebních projekt . 

9.5. Napojení na ve ejná elektronická vedení a sít  
 V navrženém ve ejném prostranství je dostatek prostoru pro položení sd lovacího kabelu. 
Jeho pot ebu ešit na základ  požadavk  stavebních projekt . 

9.6. Ve ejné osv tlení 
 Ve ejné osv tlení bude v ešené lokalit  provedeno po ve ejných prostranstvích p i navržené 
místní komunikaci. Napojení bude ešeno samostatn  z navrhované trafostanice. Ve ejné osv t-
lení na soukromých pozemcích bude ešeno individuáln  v rámci jednotlivých stavebních projek-

. 

10. Odpadové hospodá ství 
Odpadové hospodá ství bude ešeno jednotlivými stavebními projekty v souladu s platnými 

právními p edpisy a na ízeními. 

11. Zabezpe ení z hlediska civilní ochrany, zájmy MO R 
Návrhem ÚS ani jeho d sledky nebudou dot eny nemovitosti ve vlastnictví MO R. ÚS re-

spektuje parametry p íslušné kategorie komunikací (silnic) a ochranná pásma stávajícího i plá-
novaného dopravního systému. V lokalit  se nenachází vojenské inženýrské sít .  

Lokalita bude zásobována požární vodou z ve ejného vodovodního ádu s osazením pot eb-
ného množství požárních hydrant . P íjezd požárních vozidel je zajišt n po místních komunika-
cích. 

12. Soulad s vyhláškou . 398/2009 Sb. 
i zpracování dalších stup  projektové dokumentace musí být dodrženy požadav-

ky vyhlášky . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících užívání sta-
veb v platném zn ní. 

Zejména je t eba dbát na spln ní podmínek ásti ešící p ístupy do staveb, p ístupnost komu-
nikací a ve ejných ploch a p ílohy . 1 této vyhlášky. 

13. Po adí výstavby 
Vzhledem k neznámým požadavk m stavebních projekt  a neujasn nému rozsahu výstavby 

nebylo po dohod  po adí výstavby stanovováno. Nutno však sledovat, aby se využívání území 
lo v ucelených ástech tak, aby byla zajišt na jejich dopravní obsluha i obsluha technickou 

infrastrukturou a nedocházelo k porušení princip  organizace ZPF.  

14. Zábor ZPF a PUPFL 
Rozsah navrženého obytného souboru výstavby odpovídá rozsahu plochy záboru ZPF . Z12 

v platném ÚP Velká Losenice. 
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 sta-
vebních parcelách budou vyhotovena vyhodnocení záboru ZPF individuáln  v následných sta-
vebních ízeních. 

Ploch PUFL  se ešené území nedotýká. Na ešené území však zasahuje ochranné pásmo lesa 
50 m od hranice lesa. V rámci projektových prací došlo k dohod  na snížení tohoto ochranného 
pásma na 25 m. V tomto sníženém ochranném pásmu nebudou budovány objekty ani oplocení. 
Uvažuje se v n m s vybudováním ve ejného prostranství a místní komunikace s obratišt m. 

15. Vzr stná zele  
Vzr stná zele  bude d ležitým estetickým prvkem v urbanistickém ešení dané lokality. Pro 

její výsadbu je navrženo dostate né ve ejné prostranství. Zde výsadba zelen  bude tvo it p echod 
mezi urbanizovanou ástí lokality a plochou stávajícího lesa. Vzr stná zele  by se m la objevit 
také na soukromých parcelách v rámci jednotlivých stavebních projekt . 
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16. Bilance ploch 
 Tabulka bilance ploch vychází z grafické ásti, ze které je patrné rozmíst ní sledovaných je-

 v ešeném území. Uvedené vým ry jsou sm rné a pom r ploch se muže v rámci dalších pro-
jektových prací zm nit.  
 

SLEDOVANÝ JEV  

vým ra ešeného území 54 085 m2 
vým ra plochy ve ejného prostranství 10 282 m2 

vým ra koridoru technické infrastruktury 1 351 m2 
vým ra ploch výroby a sklad  územn  stabi-

lizovaných 10 010 m2 

vým ra ploch ur ených pro výstavbu objekt  
výroby a sklad  32 442 m2 

z toho plocha podmín  p ípustná pro vý-
stavbu objekt  výroby a sklad  9 960 m2 

 
 
 
 
 

Poznámka : 
 

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

ár nad Sázavou, erven 2011 
Vypracoval : Pavel Ondrá ek 
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