
ING. ARCH. JAN PSOTA, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ  52, PS  591 01  Ž ÁR NAD SÁZAVOU 
TEL/FAX: 566 626 748       e-mail: projekce@studio-p.cz                I : 10116435 

 
 
 

 
 
 

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉHO 
 SOUBORU RODINNÝCH DOM   

CHROUSTOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Místo stavby : k.ú.  Chroustov u Bohdalova 
Zadavatel : M stys Bohdalov 
  Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov 
 
Zpracovatel : Ing. arch. Jan Psota, Studio P, Nádražní 52, 591 01  Ž ár nad Sázavou 
Hlavní projektant : Ing. arch. Jan Psota 
Vypracoval  : Pavel Ondrá ek 
 
 
 
Datum : únor 2017  Zakázkové íslo : A/II/17 



Územní studie OS RD Chroustov  02/2017 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z á z n a m   o   s c h v á l e n í   m o ž n o s t i   v y u ž i t í  
 
 
Název dokumentace:  Územní studie obytného souboru rodinných dom  Chroustov 
 
Datum schválení možnosti využití:   ................................................................ 
 

 

Po izovatel: 
stský ú ad Ž ár nad Sázavou, Odbor rozvoje a územního plánová-

ní, Žižkova 227/1, 591 31 Ž ár nad Sázavou 
 
oprávn ná ú ední osoba po izovatele: Ing. Darina Faronová 
funkce: referent  
 
 
podpis:  ..................................................................................... 
 

otisk ú edního razítka po izovatele: 

 
Správní orgán, který podal podn t k po ízení: stys Bohdalov, Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Územní studie OS RD Chroustov  02/2017 
 

3 

 
OBSAH DOKUMENTACE : 
 
TEXTOVÁ ÁST 
1. Základní identifika ní údaje 
2. Vymezení území 
3 Podklady územní studie (US) 
4. Cíle a ú el ÚS 
5. Sou asný stav území 
6. Pr zkumy a m ení se záv ry 
7.  Spln ní podmínek a požadavk  zadání ÚS 
8. Podmínky plynoucí pro danou lokalitu z územn  plánovací dokumentace a soulad ešení ÚS s 
 mito podmínkami 

8.1. Podmínky stanovené pro platnou územn  plánovací dokumentací 
8.2. Vyhodnocení souladu ešení územní studie s podmínkami stanovenými platnou územ-

 plánovací dokumentací 
9. Urbanisticko architektonická koncepce 

9.1. Urbanistická koncepce 
9.2. Navržené regula ní prvky 
9.3. Architektonické zásady 
9.4. Provozn  dispozi ní a stavebn  technické ešení objekt  
9.5. Vn jší úpravy staveb a oplocení 

10.  Ve ejná prostranství 
11. Koncepce dopravního ešení 

11.1. Automobilová doprava 
11.2. Doprava v klidu 

12. Koncepce návrhu technické infrastruktury 
12.1. Zásobování pitnou vodou 
12.2. Odkanalizování 
12.3. Zásobování zemním plynem 
12.4. Zásobování elektrickou energií 
12.5. Napojení na ve ejná elektronická vedení a sít  
12.6. Ve ejné osv tlení 

13. Odpadové hospodá ství 
14. Zabezpe ení z hlediska civilní ochrany, zájmy MO R 
15. Soulad s vyhláškou . 398/2009 Sb. 
16. Po adí výstavby 
17. Zábor ZPF a PUPFL 
18. Vzr stná zele  
19. Bilance ploch 
 
 
GRAFICKÁ ÁST 
01 - ŠIRŠÍ VZTAHY 1:10000  
02 - VYZNA ENÍ DO ORTOFOTOMAPY 1:2000 
03 - URBANISTICKÝ NÁVRH 1:1000 
04 - PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 1:1000 
05 - VYZNA ENÍ DO MAPY KN 1:2000 
 
 

PÍLOHY 
- ZADÁNÍ - Územní studie obytného souboru rodinných dom  Chroustov z 03.02.2017 
 
 
 
 
 



Územní studie OS RD Chroustov  02/2017 
 

4 

 
 

1. Základní identifika ní údaje 
Název akce:  Územní studie obytného souboru rodinných dom  Chroustov 
Místo: k.ú. Chroustov u Bohdalova, 606090 
Zadavatel: stys Bohdalov, Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov 
Zhotovitel: Ing. arch. Jan Psota, STUDIO P Ž ár nad Sázavou, Nádražní 52 
Datum:  únor 2017 
 

2. Vymezení území 
ešené územní je vymezeno zastavitelnou plochou bydlení v rodinných domech - venkovské 

ozna enou Z40 dle platného ÚP Bohdalov. 

 

3. Podklady územní studie (ÚS) 
- zadání územní studie 
- územní plám Bohdalov 
- vý ez z katastrální mapy k.ú. Chroustov u Bohdalova 
- polohopisné a výškopisné zam ení ásti ešeného území 
- údaje o vedení stávajících inženýrských sítí získané z ve ejných informa ních portál  správ-

 sítí 
- ve ejn  p ístupná mapová díla UZK (základní mapa R, ortofotomapa) 
 

4. Cíle a ú el ÚS 
Hlavním cílem ÚS je prov it možnosti využití vymezené zastavitelné plochy Z40 jako plo-

chy bydlení v rodinných domech - venkovské v souladu s požadavky platného ÚP Bohdalov a 
up esn nými pot ebami zadavatele ÚS. ešit urbanistickou koncepci s uspo ádáním jednotlivých 
funk ních složek zastavitelné plochy s ešením prostorového uspo ádání území s maximálním 
využitím stávající parcelace území a zohledn ním majetkových vztah . 

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

Územní studie je zpracována jako územn  plánovací podklad pro rozhodování v území podle 
§30 zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu ve zn ní pozd jších p edpis  
(dále jen stavební zákon). 

 

5. Sou asný stav území 
ešené území se nachází p i severozápadním okraji sídla Chroustov, které spadá do správní-

ho území m styse Bohdalov. Lokalita se nachází na severn  orientovaném svahu vpravo p i sil-
nici III/3537 ve sm ru p íjezdu od Bohdalova. Lokalita svou jižní stranou navazuje na zastav né 
území, východní strana je tvo ena silnicí III. t ídy, severní strana je vymezena stávající místní 
komunikací.  Západní strana pak navazuje na volnou krajinu. Nadmo ská výška lokality se po-
hybuje v rozmezí od 650 do 666 m n.m..  

Území je v sou asnosti p evážn  zem lsky využíváno, druh pozemku - trvalý travní porost 
a orná p da. Na území se nenachází vzr stná zele .  Na ešeném území ani v jeho bezprost ední 
blízkosti se nenachází žádné maloplošné chrán né území, žádná evropsky významná lokalita ani 
významný nebo registrovaný krajinný prvek a i památný strom.  
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 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 ást území zasahuje vzdálenost 50 m od okraje lesa a ochranné pásmo silnice III. t ídy. 
4ást ešeného území p i silnici je zatížena umíst ním stávajících inženýrských sítí - vodovodu, 
st edotlakého plynovodu, elekt iny a sd lovacích rozvod . 

 

6. Pr zkumy a m ení 
Na ešeném území nebyly provád ny žádné pr zkumy. P i dalších projektových pracích je 

eba provést hydrogeologický pr zkum k posouzení vsakovacích pom  podloží pro zasaková-
ní deš ových vod ze st ech zpevn ných ploch a komunikací, posouzení IG pom  pro zakládání 
RD a komunikací a posouzení t žitelnosti hornin. Dále se doporu uje provést pr zkum pro zjiš-

ní množství p dního radonu a stanovení stupn  radonového rizika. Tento pr zkum je možné 
provád t individueln  pro jednotlivé stavební parcely. 

 

7. Spln ní podmínek a požadavk  zadání ÚS 
Podmínky a požadavky zadání ÚS  p edaného zpracovateli územní studie byly spln ny. 
 

8. Podmínky plynoucí pro danou lokalitu z územn  plánovací dokumentace a soulad ešení 
územní studie s t mito podmínkami 

8.1. Podmínky stanovené platnou územn  plánovací dokumentací 
Platnou územn  plánovací dokumentací je územní plán Bohdalov, který nabyl ú innosti dne 

26.11.2015. 

Pro zastavitelnou plochu Z40 stanovuje v kapitoly A.3.2 následující podmínky využiti:  
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Pro plochy bydlení v rodinných domech - venkovské stanovuje v kapitole 6.1. Podmínky pro 
využití ploch tyto podmínky : 

 
8.2. Vyhodnocení souladu ešení územní studie s podmínkami stanovenými platnou územn  

plánovací dokumentací 

Podmínky stanovené platnou územn  plánovací dokumentací jsou ešením územní studie spl-
ny. Územní studie na ešené území umis uje 8 stavebních pozemk  umož ující výstavbu 8 

rodinných dom . Rodinné domy jsou ur eny jako p ízemní s možností využití podkroví.  

i vymezení vým r stavebních pozemk  byly n které z pozemk  vymezeny s  vým rou nad 
1200 m2. D vodem pro p ekro ení územním plánem stanovené maximální vým ry je skute -
nost, že významná ást t chto pozemk  je zatížená vedením inženýrských sítí a tedy bez mož-
nosti ú elného využití pro pot eby bydlení. Zatíženost území inženýrskými sít mi vytvá í z takto 
dot eného pozemku  do jisté míry  spíše ve ejný prostor, nebo  hustota vedení inženýrských sítí 
neumož uje bezproblémové umíst ní oplocení. Pozemky po ode tení vým ry pozemku zatíže-
ného inženýrskými sít mi pak maximální vým ru stanovenou územním plánem p ekra ují pouze 
u jedené parcely, kterou lze považovat za parcelu zbytkovou. 

Dopravní obsluha stavebních pozemk  je bu  ze stávající místní komunikace nebo ze silnice 
III. t ídy sdruženými sjezdy vždy pro dva stavební pozemky. 

Do vzdálenosti 25 m od hranice lesa nejsou navrhovány žádné stavby. 

9. Urbanisticko architektonická koncepce 
9.1. Urbanistická koncepce 

Urbanistická koncepce ešení lokality vychází ze stávajícího zp sobu zastav ní obce a p í-
rodních podmínek daného území. Koncepce zohled uje požadavky na ešení dopravní a technic-
ké infrastruktury.  

Uspo ádání nové lokality se snaží maximáln  využít vymezeného prostoru pro vytvo ení kva-
litního prost edí pro bydlení v rodinných domech se zajišt ním kvalitní obsluhy dopravní a tech-
nickou infrastrukturou. P i návrhu byly zohledn ny trasy vedení stávajících inženýrských sítí a 
rovn ž majetkové pom ry na daném území. 
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Navržené uspo ádání prostoru vytvá í skupinu 8 rodinných dom . Domy jsou situovány v 
lince kopírující stávající silnici a z ní odbo ující místní komunikaci.  Stávající silnice III. t ídy a 
stávající místní komunikaci zajiš ují dopravní obsluhu stavebních pozemk . P i místní komuni-
kaci územní studie navrhuje rozší ení ve ejného prostoru pro zajišt ní bezproblémové obsluhy 
území p ípadným vedením nových inženýrských sítí. 

Územní studie umož uje na pozemcích výstavbu rodinných dom  s obytným podkrovím jako 
hlavní stavbu a staveb plnících dopl kovou funkci ke stavb  hlavní. 

Zástavba rodinných dom  je limitována ur enými  stavebními arami, tak, aby nebyla fádní 
i živeln  pojatá.  
9.2. Navržené regula ní prvky 

 Pro pot eby dostate né flexibility využití území není územní studií ur en jeden typ rodinných 
dom , ale stanovena zásada, že rodinné domy budou vždy tvo it skupinu na vymezených pozem-
cích, kde si domy budou svým architektonickým a skladebným ádem blízké. To se projeví p e-
devším v zachování m ítka objekt , sklonu a tvaru st ech, návaznosti horizontálních prvk  zá-
stavby (st ešní ímsy, sokly apod.). 
 Použití výrazov  podobných rodinných dom  je žádoucí zejména na pozemcích 1-5, kdy p i 
zachování sou asné parcelace se bude jednat o ke komunikaci štítov  orientovanou zástavbu s 
menšími rozestupy mezi jednotlivými rodinnými domy.  U parcel 6-8 je možné vzhledem k v t-
ším vzdálenostem mezi rodinnými domy využít v tší volnost architektonického ztvárn ní, p esto 
by si sousední domy m ly být svým výrazem blízké. 

 P i zachování výše uvedených zásad jsou stanoveny následující regula ní prvky. 
Uli ní ára – hranice mezi pozemky sloužící výhradn  k soukromému užívání a pozemky slouží-
cími k obecnímu užívání bez ohledu na vlastnictví pozemk  - ve ejným prostranstvím.  
Stavební ára – vymezuje hranici pozemku ur eného k zastav ní a polohu výstavby hlavního ob-
jemu objektu. P ed tuto áru sm jí v p im eném rozsahu a tvaru vystupovat konstrukce íms, 
balkón , arký , rizalit  apod. Stavební ára vytvá í nezastavitelný prostor p edzahrádek a místo 
pro odstavení osobního automobilu ješt  p ed vraty garáže nebo prostorem garážového stání, kte-
ré je sou ástí hlavní stavby. 

Nezastavitelná ást stavebního pozemku daná zatížením vedením inženýrských sítí – ást sta-
vebního pozemku, na které není možné umis ovat žádné nadzemní stavby z d vodu zatížení plo-
chy vedením stávajících inženýrských sítí. Za dodržení podmínek správc  sítí je zde p ípustné 
provád t p ípojky inženýrských sítí, zpevn né plocha výsadbu zelen . 

Nezastavitelná ást stavebního pozemku – ást stavebního pozemku, kterou nelze zastav t stav-
bou hlavní ani stavbou plnící funkci stavby dopl kové ke stavb  hlavní. Nezahrnuje oplocení a 
stavby podzemní. 

Zastavitelná ást stavebního pozemku pro umíst ní hlavního objemu stavby – vymezuje ást sta-
vebního pozemku, na které je možné umístit stavbu hlavního objemu objektu. Mimo tuto ást 
sm jí z hlavního objemu objektu v p im eném rozsahu a tvaru vystupovat konstrukce íms, bal-
kón , arký , rizalit  apod.. P ípustné jsou stavby plnící funkci stavby dopl kové ke stavb  
hlavní, zpevn né plochy, podzemní stavby, oplocení. 

Zastavitelná ást stavebního pozemku s p evažující funkcí zahrady – vymezuje ást stavebního 
pozemku, u které p evažující funkcí bude funkce zahrad k rodinnému domu, tzn. výsadba zelen . 
Na této ásti stavebního pozemku nelze umístit stavbu hlavního objemu objektu. P ípustné jsou 
stavby plnící funkci stavby dopl kové ke stavb  hlavní, zpevn né plochy, podzemní stavby, 
oplocení. 

Vzájemné odstupy staveb – vzájemné odstupy staveb se ídí ustanovením § 25, vyhl. . 501/2006 
Sb. o obecných požadavcích na využití území v platném zn ní. Pro rodinné domy zejména usta-
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novení, že minimální vzdálenost mezi rodinnými domy je 7 m, doporu uje se dodržet minimální 
vzdálenost 3,5 m od hranice pozemku. 

Výška staveb – rodinné domy budou o jednom nadzemním podlaží s možným využitím podkro-
ví. Úrove  hlavního nadzemního podlaží se uvažuje max. 0,5 m od úrovn  upraveného terénu, 
nasazení ímsy 2,5 - max. 3,5 m nad upraveným terénem, výška h ebene stavby max. 9,5 m nad 
upraveným terénem. Tyto limitní hodnoty nebudou p ekro eny ani v p ípad  podsklepení objek-

. Požadavky na sv tlé výšky v RD  jsou dány §40 vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadav-
cích na stavby. Dopl kové stavby nep esáhnou výškou h ebene st echy výšku souvisejícího ro-
dinného domu, v p ípad  ploché st echy nep esáhne úrove  atiky úrove ímsy souvisejícího ro-
dinného domu  o více jak 0,5 m. 

Sklon a tvar st echy – jednopodlažní rodinné domy s obytným podkrovím budou mít st echy sed-
lové, pop . sedlové s polovalbou s h ebenem blízkým symetrii objekt  a sklonem st ešní roviny 
37°až 42°, domy p ízemní bez obytného podkroví (domy atriového typu)  mohou mít st echy 
sedlové nebo valbové se sklonem st ešní roviny 22° - 27°. Na zast ešení hlavního objemu stavby 
je nep ípustné použití st ech plochých, pultových stanových a obloukových. U dopl kových sta-
veb je p ípustné použití st ech sedlových, valbových, plochých i pultových, vždy s ohledem na 
architektonické ešení hlavního objemu stavby a jednotu celku. 
Ur ená orientace h ebene – h eben bude orientován vždy rovnob žn  s delší stranou objektu, 
ur ená orientace h ebene je vyzna ena v grafické ásti  

9.3. Architektonické zásady 
Stejn  jako pro regula ní prvky i pro architektonické zásady bude uplatn na zásada, že sou-

sední domy si musí být  použitými architektonickými výrazovými prvky blízké.  
Pro realizaci staveb je nutno z návrh  na realizaci vylou it objekty neobvyklých proporcí a 

tvar . 
Dopl kové objekty (p ístavby, zahradní domky, garáže apod.) by m ly být ešeny integrová-

ním t chto funkcí do hlavní hmoty objektu p ípadn ešeny tak, aby byly v souladu s architekto-
nickým ešení daného domu. 

9.4. Provozn  dispozi ní a stavebn  technické ešení objekt  

Provozn  dispozi ní ešení objekt  není v územní studii p edepsáno. Je však nutné splnit po-
žadavek, že každý RD s podlahovou plochou do 100 m2 musí mít minimáln  jedno garážové stá-
ní pro osobní automobil na vlastním pozemku. Rodinný d m s podlahovou plochou v tší jak 100 
m2 bude mít na svém pozemku min. 2 garážová stání. Garážová stání je možné ešit odd len  od 
hlavní stavby, stejn  tak i jako její sou ást, vždy ale s p ihlédnutím na ešení okolních stavebních 
pozemk .  

Stavebn  technické ešení staveb RD není p edepsáno. Bude ur eno jednotlivými projekty 
rodinných dom . 

9.5. Vn jší úpravy staveb a oplocení 

Bude užito tradi ních materiál  a zpracování, v etn  barevnosti, p ípadn  materiál , které 
jsou jim blízké. Omítky budou sv tlých barev s barevn  nekontrastujícím soklem. Barevnost ob-
jekt  vždy ešit v návaznosti na sousední objekty.  

Oplocení parcel z uli ní strany se  u parcel 1-4 doporu uje provést v jednotném stylu, zacho-
vat materiálové, výškové pop . i barevné ešení. Výška oplocení v uli ní e nep esáhne 1350 
mm a je dána umíst ním HUP, plynom ru, elektrom ru, dopisní schránky a v ad  neposlední i 
popelnice. U parcel 5-8 lze p edpokládat, že vzhledem k zatížení vedením inženýrských sítí bu-
dou parcely bez oplocení, pop . bude oplocení situováno až na úrove  hlavního objemu stavby. 

Oplocení mezi parcelami a oplocení zadních ástí parcel m že být r zné, nap . z drát ného 
pletiva, d ev né, a nebude p esahovat výšku 1,8 m. Pro oplocení mezi zahradami a volnou kraji-
nou je vhodné využít voln  rostoucí zelené ploty, nežádoucí jsou zde plné nepr hledné ploty.  



Územní studie OS RD Chroustov  02/2017 
 

9 

 
 

10. Ve ejná prostranství 
Ve ejným prostranství jsou  prostory p ístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecné-

mu užívání a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru (§ 34 zákona . 128/2000 Sb., o ob-
cích).  

Nejmenší ší ka ve ejného prostranství jehož sou ástí je pozemní komunikace zp ístup ující 
pozemek rodinného domu  je p i obousm rném provozu 8 m (§22, odst. 2, vyhlášky . 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území)  

Pro obsluhu ešeného území je využíváno stávající silnice III. t ídy a z ní odbo ující stávající 
místní komunikace. U silnice III. t ídy ve ejné prostranství spl uje výše uvedenou podmínku, u 
místní komunikace je upraveno vymezení ve ejného prostranství ur ení uli ní áry a s ní totož-
nou novou parcelací pozemk .  

Vým ra celého ešeného území nep esáhne 2 ha, není tak t eba ešit prostranství s klidovou 
funkcí v souladu s požadavky §7, odst.2) vyhl. . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na vý-
stavbu v platném zn ní.  

 

11. Koncepce dopravního ešení 
11.1. Automobilová doprava 

 Parcely pro výstavbu jsou v navržené lokalit  obsluhovány ze stávajících pozemních komu-
nikací a to: 
- parcely 1-4 sjezdy ze stávající místní komunikace  
- parcely 5-8 sdruženými sjezdy vždy pro dva stavební pozemky ze silnice III/3537 
 Na ešené území zasahuje ochranné pásmo silnice III. t ídy. ÚS do tohoto ochranného pásma 
neumis uje stavby rodinných dom  ani venkovní chrán né prostory. 

11.2. Doprava v klidu 

 Dle velikosti podlahové plochy RD budou mít domy 1 až 2 garážová stání pro osobní auto-
mobil na vlastním pozemku a dále min. 1 volné stání na vlastním pozemku (nap . prostor mezi 
oplocením a vraty do garáže).  

 Na území, které eší územní studie, nelze uvažovat s parkováním vozidel o hmotnosti v tší 
než 3,5 t. 
 

12. Koncepce návrhu technické infrastruktury 
ešené území je obsluhováno stávající technickou infrastrukturou. Pro pozemky 4-8 se po í-

tá s plným využitím stlávající technické infrastruktury pouze ešením p ípojek pozemk  na tuto 
infrastrukturu - stávající technická infrastruktura prochází p es tyto pozemky. 

 Pro pozemky 1-3 je t eba uvažovat s pot ebou vybudování nových v tví technické infrastruk-
tury (plyn, voda, elekt ina), pro které je navrženo dostate  široké ve ejné prostranství. 

 Navržená koncepce technické infrastruktury je sm rná a její ešení je možné upravit na zá-
klad  aktuálních skute ností p í zpracování dalších stup  projektové dokumentace. 

12.1. Zásobování pitnou vodou 

Zásobování ešené lokality se uvažuje z ve ejného vodovodu, kterého kapacita je dostate ná 
k zásobování p edm tné lokality rodinných dom . V lokalit  voda nebude využívána 
k technologickým ú el m.  

Navržený vodovod musí zajisti pot ebu požární vody pro novou zástavbu RD v souladu s po-
žadavky SN 73 08 73. Vodovodní ád tak bude osazen dostate ným po tem hydrant . 
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Možnost napojení  je t eba prov it v dalších stupních projektové dokumentace v sou innosti 
se správcem sít . 

Pot eba vody pro výstavbu: 
Po et rodinných dom    8 RD  
Orienta ní po et obyvatel        24 osob 
Specifická pot eba vody         120 l/os.den 
Pr rná pot eba vody           Qp = 120 x 24 = 2 880 l/den     
Maximální denní pot eba vody         Qm= Qp  x  kd    
   kd=1,5 sou initel denní nerovnom rnosti 
   Qm= 4 320 l/den  
Maximální hodinová pot eba vody     Qh = Qm x kh  
  kh = 2,1 sou in. hod. nerovnom. 24 (soust ed ná zástavba)  

                                             Qh = 378 l/h t.j. 0,105 l/s  
12.2. Odkanalizování 

V sídle Chroustov není v sou asnosti vy ešen a problematika likvidace splaškových vod.   

Pro likvidaci splaškových vod se pro ešené území uvažuje se systémem jímek na vyvážení 
budovaných samostatn  pro každý rodinný d m s vyvážením splaškových vod k likvidaci na 

OV Bohdalov.. 

   Výpo et množství splaškových vod a velikosti jímky na vyvážení pro 1 RD:   
 po et EO v 1 RD    3 EO 
 spec.spot . vody 1EO    120 l  
 pr rné množství odpadních vod   Qspl. = 3 x 120 = 360 l/den 
 maximální množství odpadních vod  Qmax. = Qspl. x 1,5 = 540 l/den 
 etnost vývozu jímky na vyvážení   1x m sí  
 minimální velikost jímky   16,2 m3 

Deš ové vody se navrhuje v co nejv tší mí e zasakovat. Zejména to platí pro deš ové vody 
na parcelách rodinných dom , kde je tak vhodné situovat zásobníky na deš ovou vodu a tu zp t-

 využívat na zavlažování, eventueln  jako vodou užitkovou.  S budováním deš ové kanalizace 
se v rámci ešeného území neuvažuje, nevylu uje s však její vybudování v rámci celkové kon-
cepce odkanalizování sídle. V tom p ípad  by následn  bylo možné na deš ovou kanalizaci do-
my napojit p ípojkami, které budou sloužily jako bezpe nostní p epad ze zasakovacích a reten -
ních nádrží na stavebních pozemcích s regulovaným pr tokem max. 2 l/s. 

12.3. Zásobování zemním plynem 

 Zásobování rodinných dom  zemním plynem se uvažuje pro vytáp ní, oh ev TUV a va ení. 
Napojení bude provedeno na stávající STL plynovod PE 63, který je veden podél silnice III. t í-
dy. Z tohoto ádu bude t eba ešit novou v tev pro stavební pozemky 1-3, zbylé pozemky budou 
napojeny p ímo jednotlivými p ípojkami. 

Možnost napojení  je t eba prov it v dalších stupních projektové dokumentace v sou innosti 
se správcem sít . 

Bilance spot eby plynu pro danou lokalitu: 
Bilance 8 RD (8 b.j.)………  8 x 3,6 m3/hod. = 28,8 m3/hod. 
Celková ro ní spot eba  3000 m3/rok  x  8 RD = 24 000 m3/rok 

12.4. Zásobování elektrickou energií 

 U rodinných dom  se po ítá s vytáp ním, oh evem TUV a va ením na plyn, proto na jeden 
rodinný d m se uvažuje jisti  3x25A, instalovatelný p íkon pro 1 RD je 11 kW.  

Instalovatelný p íkon pro 8 RD x 11 kW = 88 kW.  
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Napojení rozvod  NN pro ešený obytný soubor bude provedeno ze stávajícího vedení NN. 
Nov  bude t eba ešit rozvod NN pro pozemky 1-3, zbylé pozemky mohou bát napojeny p ípoj-
kami. 

Možnost napojení  je t eba prov it v dalších stupních projektové dokumentace v sou innosti 
se správcem sít . 

12.5. Napojení na ve ejná elektronická vedení a sít  

 V ešeném území je možnost na pojení na stávající sd lovací rozvody. Napojení bude ešeno 
individueln  pro jednotlivé stavební pozemky v rámci  dalších stup  projektové dokumentace. 

12.6. Ve ejné osv tlení 
 Ve ejné prostory a komunikace ve výše uvedené lokalit  si vyžádají dopln ní systému stá-
vajícího systému ve ejného osv tlení. Osv tlovací t lesa budou instalována na sloupech VO. P i 
návrhu ve ejného osv tlení je t eba p edvídat o ekávaný vzr st zelen .  

 

13. Odpadové hospodá ství 
V obytném souboru se bude vyskytovat pouze odpad komunální. Nádoby pro sb r komunál-

ního odpadu budou o objemu 110 i 120 l a budou uloženy v nice, která bude sou ástí oplocení 
každého RD. Interval odvozu bude shodný s etností odvozu pro celou obec. 

Nakládání s odpady se bude v souladu s platnými právními p edpisy a na ízeními. 
 

14. Zabezpe ení z hlediska civilní ochrany, zájmy MO R 
Jedná se o nízkopodlažní zástavbu, která nep ekro í hladinu stávajícího zastav ní. Návrhem 

ÚS ani jeho d sledky nebudou dot eny nemovitosti ve vlastnictví MO R. ÚS respektuje para-
metry p íslušné kategorie komunikací (silnic) a ochranná pásma stávajícího i plánovaného do-
pravního systému. V lokalit  se nenachází vojenské inženýrské sít .  

Obytný soubor bude zásobován požární vodou z ve ejného vodovodního ádu s osazením po-
ebného množství požárních hydrant . P íjezd požárních vozidel je zajišt n po místních komu-

nikacích. 
 

15. 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 bezbariérové 
užívání staveb 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. 

 

16. Po adí výstavby 
Po adí výstavby není pro dané území ešeno. Jedná se o území malého rozsahu, kde by sta-

novení po adí výstavby nebylo ú elné. Všeobecn  je t eba následn  dbát na to , aby se využívání 
území d lo v ucelených ástech tak, aby byla zajišt na jejich dopravní obsluha i obsluha technic-
kou infrastrukturou a nedocházelo k porušení princip  organizace ZPF.  

 

17. Zábor ZPF a PUPFL 
Rozsah navrženého obytného souboru výstavby odpovídá rozsahu plochy záboru ZPF Z40  

vymezené v ÚP Bohdalov. Pro zábory ZPF na jednotlivých stavebních parcelách budou vyhoto-
vena vyhodnocení záboru ZPF individuáln  v následných stavebních ízeních. 
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Ploch PUFL se ešení územní studie nedotýká. Na ást území (vymezené pozemky 3-8 zasa-
huje okrajov  vzdálenost 50 m od hranice lesa. Rozvojová plocha bydlení v rodinných domech v 
tomto území byla odsouhlasena orgánem ochrany PUPFL v rámci projednání územního plánu  za 
stanovení podmínky, že do vzdálenosti 25 m od hranice lesa nebudou umis ovány žádné nad-
zemní stavby s výjimkou oplocení. Tuto podmínku ešení ÚS napl uje. 

 

18. Vzr stná  zele  
Vzr stná zele  je d ležitým estetickým prvkem v urbanistickém ešení dané lokality. D leži-

tým prvkem budou vzr stné d eviny na soukromých parcelách, proto se doporu uje zahrady osá-
zet autochtonními d evinami a  už okrasnými i ovocnými nejlépe však vysokokmeny pop . po-
lokmeny. 

 

19. Bilance ploch 
 Tabulka bilance ploch vychází z grafické ásti, ze které je patrné rozmíst ní sledovaných je-

 v ešeném území, jedná se zejména o výkresy funk ního len ní nových parcel a výkres ur-
banistického návrhu. 
 

SLEDOVANÝ JEV  
vým ra ešené zastavitelné plochy I/1 11 152 m2 

po et navrhovaných RD 8 
uvažovaný po et obyvatel 24 

vým ra ploch soukromých parcel 10 758 m2 
vým ra ploch ve ejných prostranství 394 m2 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ár nad Sázavou, únor 2017 

Vypracoval : Pavel Ondrá ek 
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