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Základní identifika ní údaje
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k.ú. Sv tnov

Zadavatel:

Obec Sv tnov, Sv tnov 62, 591 02 Ž ár nad Sázavou

Po izovatel:

stský ú ad Ž ár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování
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2. Cíle a ú el ÚS
Cílem územní studie (ÚS) v lokalit Pod ápinami je posouzení využití území v okrajové ásti sídla
Sv tnov na provedená protipovod ová opat ení s pot ebou prov ení úprav plochy v souvislosti s dalším
vodohospodá ským využitím území.
ÚS v lokalit Pod
plánu.

ápinami zpodrob uje zp sob využití ploch, které jsou dány koncepcí územního

3. Vymezení území
Rozsah ešeného území je ur en zastavitelnými plochami platného ÚP Z24, Z25, Z27 - plochy smíšené obytné venkovského typu a dále plochou Z26 - plocha ve ejných prostranství a plochou zm n v krajin
- plocha smíšená nezastav ná vodohospodá ská K7. Plocha dot ená ešením ÚS má plošnou vým ru 4,04
ha.
4. P írodní podmínky
edm tné území je lokalizováno na východním okraji sídla. Jedná se o území ve sm ru p ívalových
vod do zastav né ásti obce, kde v dob p ívalových deš
i rychlého táni sn hu dochází k transportu a
depozici unášeného materiálu v podob p dních ástic. V údolnici je zem lský p dní fond veden v kultu e trvalý travní porost, na kterou navazují plochy orné p dy. Pom rn rovnom rn jsou v lokalit zastoupeny p dy BPEJ 8.50.11 (III. t . ochrany) a p dy BPEJ 8.37.16 (V. t . ochrany). Okrajov zasahuje
do ešeného území p da BPEJ 9.36.21 (I. t . ochrany).
Na ásti území je provedeno odvodn ní, které je poškozeno a vytvá í v místech hranic zastavitelných
ploch Z26 a Z27 podmá ené území. Z tohoto lze usoudit, že podloží není tvo eno siln propustnými zeminami.
Celé území obce Sv tnov je sou ástí CHKO Ž árské vrchy. Území prov ované územní studií se
nenachází v dosahu maloplošných chrán ných území ani na plochách ÚSES. Na území se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani významný nebo evidovaný krajinný prvek i památný strom.
5. Kulturní hodnoty
Na území ešené ÚS se nenachází žádné kulturní památky evidované v Úst edním seznamu kulturních památek R ani památky místního významu.
se nep edpokládají archeologické nálezy je t eba akceptovat oznamovací povinnost stavebník dle
§ 22 a 23 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i v platném zn ní.
6.

ešení územní studie

Koncepce návrhu ÚS vychází ze zadání ÚS a analýzy území. Hloubka zpracování je dána m ítkem
zpracování (1:1000), které má vyšší rozlišovací schopnosti než m ítko územního plánu (1:5000), tudíž i
vyšší vypovídací schopnost.
Oproti územnímu plánu p i ešení ÚS byla k dispozici Dokumentace skute ného provedení stavby :
Sv tnov - Komplexní protipovod ová opat ení, která byla vypracována Ing. Janem vrbou v íjnu 2014.
ešení ÚS se zam ilo na optimální využití území pod provedenými suchými nádržemi resp. t lesem
hráze suchých nádrží. Morfologie terénu a neur itý zp sob dosavadního využívání této podmá ené plo3

Územní studie POD

ÁPINAMI

chy vybízí k umíst ní malého rybníka, který by mohl podpo it systém již realizovaných protipovod ových opat ení. Zárove byl vymezen koridor pro stabilizaci dnes áste
zatrubn ného vodního toku pro
vytvo ení biotopu proudící vody. Výstavbu rybníka o p im ené vým e (cca 0,21 ha) s p írodním stavem
vodního toku je nutné považovat krom vodohospodá ského ú elu i za efektivní prvek revitalizace území.
ínos v efektivnosti využití tohoto území s pot ebou zvýšení kvality životního prost edí i estetiky
místa v ešené ásti obce je tak zásadní a d ležitý, že došlo k díl í úprav zastavitelné plochy smíšené
obytné venkovské (Z27) i zastavitelné plochy ve ejného prostranství (Z26).
Upravená zastavitelná plocha ve ejného prostranství navazuje na stávající ve ejné prostranství, na kterém je umíst na místní komunikace. Ve ejné prostranství v dosahu hrází suchých nádrží se rozši uje k
budoucí vodní ploše a umož uje instalaci informa ní tabule i pot ebného mobiliá e pro turisty a cykloturisty. Z stavší zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská je územní studií podrobn ji len na tak, že
i stávající místní komunikaci je situován pozemek umož ující výstavbu objekt pro bydlení a související innosti, pozemek na prot jší stran plochy za vodním tokem, (pro který je vymezen koridor) je uren pro zele soukromou - tedy zahradu.
Sm rem východním zhruba v úrovni územním plánem stanovené hranice zastav ného území (na kterou navazuje zastavitelná plocha Z25) je umíst na plocha pro hráz rybníka s p íslušnými funk ními objekty (výpustné za ízení, bezpe nostní p eliv atd.).
Kolem vodní plochy p i jižním b ehu je ešen pruh zelen soukromé, kontinuáln navazující na pozemky téhož druhu západn od hráze. Východní ohrani ení zahrady odpovídá vymezení ur eném v ÚP
pro zastavitelnou plochu Z27.
7. Dopravní infrastruktura
Stávající místní komunikace obsluhující zastav né území je vymezena na ploše ve ejného prostranství.
Jedná se o jednopruhovou místní komunikaci obousm rn pojížd nou, funk ní skupiny C.
Tato komunikace je v ÚS prodloužena až k hrázi suchých nádrží, kde se d lí na dv v tve ú elových
komunikací typu polní cesty vedlejší jednopruhové.
Po jižní stran

ešeného území je vymezena soukromá p ší cesta pro pot eby majitele pozemk .

Koncepce dopravního ešení odpovídá pot ebám a požadavk m území a je v souladu s koncepcí ÚP.
8. Technická infrastruktura
Východní ást lokality protíná el. vedení VVN 220 kV, které svým ochranným pásmem je limitou,
omezující urbanistický rozvoj sídla i sadovnické úpravy v prostoru provedených suchých hrází.
Pro p evedení zbytkových p ívalových vod je ve ve ejném prostranství položena stoka profilu DN
800 mm, která se v sídle napojuje na stávající deš ovou kanalizaci obce.
Jiné inženýrské sít se na území ešeném územní studií nenachází.
Napojení rozvojových ploch smíšených obytných (na obou stranách místní komunikace) bude prodloužením stávajících inženýrských sítí obce.
U ploch smíšených obytných bude vsakování deš ových vod zajišt no tak, že pom r vým ry ásti pozemku schopné vsakování deš ové vody k celkové vým e pozemku bude init min. 0,4.
9. Zajišt ní z hlediska civilní ochrany, zájmy MO R
Návrhem ÚS ani jeho d sledky nebudou dot eny nemovitosti ve vlastnictví MO R ani vojenské sít .
Na plochách smíšených obytných m že být realizována pouze zástavba nep ekra ující sou asnou hladinu
zastav ní. Z nových sítí technické infrastruktury se o ekává pouze napojení t í zastavitelných ploch na
inženýrské sít obce (voda, kanalizace, energie). Dopravní napojení bude z místní komunikace p ilehlé k
plochám smíšeným obytným.
i vzniku mimo ádné události budou pot ebné innosti a práce zajiš ovány obecním ú adem Sv tnov
v sou innosti se složkami IZS na úrovni Kraje Vyso ina.
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10. Ochrana ve ejného zdraví
Nejsou územní studií ešeny takové innosti, které by m ly p ímý nebo druhotný negativní dopad na
ve ejné zdraví.
11. Po adí výstavby
Není p edm tem stavby ani ešení ÚS.
12. Zhodnocení - záv r
ešení ÚS prokázalo udržitelnost využití této lokality "Pod ápinami", nebo p i zadržení p ívalových vod a usm rn ní jejich odtoku, lze efektivn a ú eln využít problémové území pod suchými nádržemi a p itom ponechat dostatek ploch (pozemk ) pro rozvoj smíšené obytné funkce obce. Plocha ve ejného prostranství zabezpe í prodloužení místní komunikace do míst, kde se komunika ní sí d lí na dv
tve ú elových komunikací, tedy místa, které se zcela jist stane odpo ívkou pro cykloturisty a turisty s
možným umíst ním pat ného mobiliá e.
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