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ÚVOD 
  
 Územní studie je územně plánovacím podkladem pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace a jejích změn a pro rozhodování v území. 
 I když územní studie, na rozdíl od regulačního plánu, není závazným podkladem pro územní rozhodování, je (pakliže je vložena do evidence územně plánovací činnosti) podkladem neopominutelným a odchylné rozhodnutí je třeba v územním rozhodnutí zdůvodnit a v 
odůvodnění prokázat, že bylo nalezeno z hlediska veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení.  
 Územní studie především prověřuje podmínky změn v území. Je zpravidla pořizována pro ověření možností využití konkrétního řešeného území, zastavitelných nebo přestavbových ploch nebo vybrané části nezastavěného území z hlediska komplexního řešení krajiny.  
 Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, 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. 
  
 Předkládaná územní studie řeší především urbanistickou koncepci, tedy prostorové uspořádání území, a vedení technické infrastruktury atd. Tato územní studie bude sloužit jako podklad při dohodě o parcelaci, pro dokumentaci k územnímu řízení, při návrhu dopravní a technické 
infrastruktury a při rozhodování o umístění rodinných domů. 
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A.1 ÚVODNÍ ÚDAJE 
A.1.1  Základní údaje 
Název akce:      ÚZEMNÍ STUDIE SÁZAVA u Žďáru nad Sázavou  - Lokalita 28 
Místo:      k.ú. Sázava u Žďáru nad Sázavou 
Stupeň PD:      územní studie 
Pořizovatel:       obec Sázava 
 
Zodpovědný projektant:    Ing. arch. Hana Maršíková 
Autoři návrhu:     Ing. arch. Hana Maršíková 
       Ing. arch. Ondřej Stolařík 
       Ing. arch. Kateřina Páterová 
Vodohospodářské řešení a zásobení plynem:  Ing. Tomáš Pohanka 
Zásobování elektrickou energií:   Ing. Jiří Hrnčíř  

 
 
A.1.2  Podklady a provedené průzkumy  
Pro zpracování projektu byly použity následující podklady: 
- geodetické zaměření území 
- katastrální mapa 
- vyjádření správců inženýrských sítí k existenci zařízení 
- zadání ÚS 
- terénní průzkum 
- geologický průzkum 
 
A.1.3  Údaje o zadání 
Zadáním územní studie je řešení nové výstavby včetně napojení na dopravní infrastrukturu a sítě, při zachování kvality a přírodního charakteru stávajícího územní. 
  
 
A.1.4  Vymezení a rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází ve východní části obce Sázava, ve svažitém terénu se západní orientací, v sousedství nové enklávy rodinných domů. Zájmové území je vymezeno z východu místní komunikací a linií vzrostlých modřínů, ze severu a západu svahem, místy velmi prudkým 
padajícím k tělesu bývalé železniční trati, z jihu pak hranici tvoří les a lesní cesta.  

Plocha řešeného území je cca 7771m2. 
V současnosti v řešeném území vegetují skupiny rozptýleného náletového porostu, střídané s travním společenstvem. Při okrajích území pak vegetují souvislé porosty. 
Z pohledu územního plánu se řešené území skládá z plochy označené jako č. 28 "U staré trati", která je určena k zastavění, s funkčním využitím SV - plochy smíšené a obytné, a dále ploch nezastavitelných  s funkčním využitím ZV - plochy veřejného prostranství a ZK - plochy 

smíšené nezastavěného území, krajinná zeleň. 
 
Seznam parcel v řešeném území: 

p.č. majitel výměra p.č. 
(m2) druh pozemku 

1064/14 SJM Hofmann Filip a Hofmann Ivona MgA.; Hofmann Filip, Haškova 2164/9, Žďár nad 
Sázavou 6, 59101 Žďár nad Sázavou; Hofmann Ivona MgA., Dvorská 485/45, Žďár nad 
Sázavou 2, 59102 Žďár nad Sázavou 

670 ostatní plocha 
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1064/16 dtto 156 ostatní plocha 
288/20 dtto 1003 ostatní plocha 
288/25 dtto 136 ostatní plocha 
288/26 dtto 672 ostatní plocha 
288/14 dtto 459 ostatní plocha 
288/27 dtto 85 ostatní plocha 
288/28 dtto 655 ostatní plocha 
288/21 dtto 511 ostatní plocha 
278/1 dtto 974 ostatní plocha 
288/13 dtto 2360 ostatní plocha 
288/107 dtto 90 ostatní plocha 

 
 
 A.2 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
  

Řešené území se nachází v severní části obce Sázava, na rozhraní nové obytné zástavby a krajiny. Plocha je vymezená skalnatým přírodním útvarem ze strany západní, ten se nachází nad bývalou železniční tratí. Ze strany východní místní komunikací, která je lemována 
stromořadím z modřínů, na tuto komunikaci pak navazuje z druhé strany „satelit rodinných domů“.  V současnosti je většina území využívána jako plocha lučního porostu v některých částech s nálety dřevin. 

 Zájmové území je výrazně svažité s orientací k západu v severní části převážně k severozápadu. Nejvyšší bod se nachází v nejzazší - jižní části území.  
Lokalita má velmi zachovalý přírodní charakter, genius loci, který by novou zástavbou neměl být výrazně narušen. Podél komunikace, v části veřejné zeleně je vedena tlaková kanalizace z čistírny odpadních vod. 
Obec Sázava se nachází v prostředí Českomoravské vrchoviny na horním toku řeky Sázavy. Zástavba v obci se dělí na původní „starou“ v jižní části obce, podél  místního toku a část novou – severní.  Zástavba se ve spodní části plynule rozlévá od potoka a postupně se po 

svazích rozšiřuje. Ale vždy jen po určitou výškovou úroveň a tak vrcholy kopců, respektive horizonty, zůstávají volné. Vyjma části severní, která je od původní obce rozdělena hlavní komunikací směřující do města Žďár a lesním porostem.  
 Zástavba v okolí zájmového území sestává převážně ze samostatných, případně řadových rodinných domů, Výraz domů je poplatný době jejich vzniku a jsou zde tak zastoupeny různá a často velmi rozdílná tvarosloví.  
 Řešené území je v dosahu centra obce, veřejné vybavenosti i hromadné dopravy.  

 

 A.3 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
  

Cílem návrhu urbanistického řešení je malá obytná lokalita, která se harmonicky začlení do stávajícího přírodního kontextu, a budoucím stavebníkům nabídne jasný princip, podle kterého budou moci umístit svou stavbu a využít přirozených předností místa. 
 Abychom toho dosáhli, pracujeme především s uspořádáním nové zástavby a parcelace tak, aby zůstal co nejvíce zachován přirozený rámec místa. To se týká i umístění zástavby a zpevněných ploch, terénních úprav a napojení parcel na automobilovou dopravu, včetně 

řešení zeleně. 
Jednotlivé parcely mají samostatné sjezdy na pozemek v místech, které logicky navazují na konfiguraci terénu parcel, aby nedocházelo k výrazným terénním úpravám. Zároveň místa vjezdu na pozemek jsou vymezeny šířkově, aby nebyly narušeny kořeny stávajícího porostu 

podél komunikace. Technické sítě jsou vedeny v rámci plochy veřejného prostranství a v místě vjezdů. Důležitým prvkem je stávající linie stromů, oddělující parcely od komunikace a vytvářející tak, jasné prostorové vymezení. Stromořadí je součástí veřejné zeleně, dle platného 
územního plánu a záměrem je ho zachovat. Veřejná zeleň se dotýká i dvou parcel v jižní části pozemku, jedná se o zalesněný prudký svah na skalnatém podloží. 

   
 V urbánním kontextu je žádoucí, aby budoucí zástavba navazovala na přírodní ráz lokality a původní vesnický charakter zástavby ve volné krajině. Navržená zastavitelná plocha umožňuje nepravidelné (při dodržení nepřekročitelné hranice) umístění rodinných domů při 

zachování soukromí obyvatel i požadovaných odstupů staveb. 
  Záměrem je, aby stavby byly umisťovány s ohledem na přirozenou konfiguraci terénu, orientaci na světové strany a možné výhledy.  Zástavba na pozemcích by měla být kompaktní – na každém z pozemků je umístěna jedna hlavní hmota stavby, zahrnující v sobě všechny 

funkce nutné k bydlení.  Při návrhu domu samotného jsou preferovány přírodní materiály.  
 
 

A.4 PARCELACE 
 Navržená lokalita je rozparcelována na charakteristicky 4 pozemky, orientované ve směru svahu. Území má v současnosti jednoho vlastníka, v budoucnosti se počítá s prodejem parcel. Navržená parcelace je zobrazena  

ve výkrese B.2.3. 
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označení p.   
P1  1771 m2 
P2  1900 m2 
P3  1573 m2 
P4  2527 m2 

 

 

A.5 KONCEPCE ZELENĚ 
 Základ koncepce zeleně tvoří stávající podoba území. Na svažitém terénu vegetují trávobylinná společenstva, skupiny dřevin a souvislé porosty, lesní porost po obvodu území. Linie vzrostlých modřínů podél místní komunikace je zvláště charakteristickým prvkem. 

Stavební zásahy a krajinářské úpravy budou brát na tuto podobu zřetel a přetvářet území jen v nezbytně nutném rozsahu. 
Úpravy zahrad budou tedy minimální, bez formálních a cizorodých prvků. Vysazované dřeviny budou druhy charakteristické pro místní oblast. 
Nepřípustné je vysazování exotických druhů dřevin, vysazování jehličnatých živých plotů (např. thuje). 

 
  

A.6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 Obsluha stavebních pozemků bude řešena vybudováním sjezdů z místní komunikace. Sjezdy jsou umísťovány s ohledem na terénní konfiguraci pozemku a především pak s ohledem na linii modřínů vegetující ve východní části území podél komunikace. Modříny mají 

stanovenou kořenovou zónu a sjezdy jsou umístěny tak, aby byl zásah do kořenového systému při jejich realizaci co nejmenší. 
Sjezdy mají šířku 3m a jsou umisťovány kolmo k místní komunikaci. Příjezdové cesty k jednotlivým domům mají rovněž šířku 3m a budou realizovány pouze s minimálními a zcela nezbytnými zemními pracemi. Násypy a zářezy nejsou přípustné.  
Materiály použité při realizaci příjezdové cesty a zpevněných ploch budou nestmelené povrchy jako zhutněný štěrkový povrch, mechanicky zpevněné kamenivo apod., přírodní dlažby položené na sucho (např. žulové kostky a odseky, nepravidelná kamenná dlažba), štěrkový 

trávník.  
 
 A.7  REGULATIVY 

Hmota domu  

Hlavní hmota domu má výrazně protáhlý obdélníkový půdorys s doporučeným poměrem stran 1:2 a delším (je možnost i tvary L, T a U) 

 

Tvar střechy 

Velká hmota symetrické sedlové střechy se sklonem 40-45° 

Hřeben střechy je orientován souběžně s delší stranou obdélníkového půdorysu.  

Vikýře a vestavby jsou prováděny tak, aby nebyl zásadně narušen tvar sedlové střechy 

 

Podlažnost 

Jedno nadzemní podlaží s minimální výškou úrovně přízemí nad terénem (do 60cm) bez pohledově přiznaného podzemního podlaží.  

Střecha je nasazena spodním okrajem v úrovni stropu v přízemí, bez půdní nadezdívky a polopater.  
 

Materiály a barevnost domu 

Doporučené materiály – preferované jsou materiály běžně používané při stavbách tradičních stavení – dřevo, omítka, jednoduchá skládaná krytina. Celkové barevné vyznění by mělo být harmonické a přirozeně se pojit s krajinou. Střechy navrhujeme řešit v šedé až černé, v málo 
plastickém rastru krytiny. Omítané fasády v bílé barvě, případně ve světlých přírodních odstínech. 

 

Roubené stavby nejsou přípustné.  
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Umístění stavby 

Maximální respektování stávajícího terénu. 

Při velkém převýšení se stavby umísťují do zářezu. 

Úpravy terénu okolí stavby jsou řešeny tak, aby plynule navázaly na stávající terén.  

Stavbu a její součásti není přípustné stavět na náspu.  

Vzhledem ke svažitosti terénu je možné stavět stavby i jdoucí kolmo na svah, avšak při dodržení podlažnosti viz.výše a  s minimální výškou úrovně přízemí nad terénem (do 60cm).  

 

Úpravy okolí 

Při zřizování oplocení, výsadbách, úpravě zahrad a okolí domu je respektován tradiční venkovský charakter. 

Oplocení 

V případě nutnosti oplocení jsou ploty řešeny co nejvíce průhledné v tradičních materiálech a obvyklé výšce max. 120cm v místě podél příjezdové cesty a v místě mezi stavebními parcelami. Ploty sousedící s veřejnou a krajinnou zelení kromě plotů podél příjezdové komunikace 
jsou ploty pletivové, s výškou max. 160cm.  V případě použití plaňkového, ráhnového nebo laťkového plotu max. 120cm. V západní části ve strmém svahu směrem k nevyužívané vlečce není přípustné jakékoliv oplocení. Plot podél příjezdové komunikace bude ráhnový a bude 
mít jednotný vzhled – viz referenční obrázek v příloze.   

Doporučené typy plotů: drátěné pletivo s kovovými/dřevěnými sloupky, dřevěné laťkové, plaňkové a ráhnové ploty bez podezdívek. 

Zpevněné plochy v okolí domu 

Zpevněné plochy v okolí domu by měly co nejvíce splynout s přírodním charakterem krajiny. Násypy a zářezy nejsou přípustné. Upravené okolí domu by mělo co nejvíce navazovat na stávající průběh terénu.  

Doporučené materiály zpevněných ploch u domu jsou propustné materiály: dlažby přírodního charakteru položené na sucho (žulové kostky a odseky, nepravidelná kamenná dlažba apod.), štěrkový trávník.  

Přípustné materiály příjezdových cest jsou nestmelené povrchy jako zhutněný štěrkový povrch, mechanicky zpevněné kamenivo apod., přírodní dlažby položené na sucho.  

 
A.8 ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 
8.1 Energetika  
8.1.1 STL plynovod 
Současný stav 
V současné době je veden STL plynovod PE63 na protější straně komunikace a je provedena jedna přípojka STL plynovodu pro parcelu P2. 
Návrh 
Ze stávajícího STL plynovodního řadu budou provedeny STL přípojky PE25 vedoucí sjezdem na pozemek (z důvodu ochrany kořenů vzrostlých stromů) k pilířům HUP. Přípojky budou vedeny podvrtem pod komunikací. 
Výpočet potřeby plynu 

 

        Roční potřeba 
plynu 
(m3/rok) 

Max. hodinová  
potřeba plynu 
(m3/h) 

4 x rodinný dům  3.000 3,6 

Celkem 12.000 14,4 

 
Zemní práce a uložení potrubí 
 Potrubí bude ukládáno v souladu s běžnými zvyklostmi pro tento materiál na podsypem urovnané dno rýhy a zasypáno pískem nebo původním prosátým materiálem, hutněným po vrstvách 20 - 25 cm. Ochranu proti porušení potrubí bude tvořit výstražná folie uložená 0,40 m nad 
potrubím. Potrubí z polyetylenu není nutné protikorozně chránit, pouze se souběžně s ním ukládá signalizační vodič, který musí být připevněn navrch potrubí a bude uchycen po 3 m. 
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Výška krytí plynovodů a přípojek 
Minimální krytí je 1m. 
 
8.1.2 Zásobování elektrickou energií 

Projektová dokumentace řeší napojení čtyř stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů. Příkony jednotlivých zařízení jsou uvedeny v tab.1.  Jako přípojné místo lokality bude použita nově osazená pojistková skčíň v pilíři, SR 322 na stávající vedení NN, ze které budou 
připojeny dvě nové kabelové trasy, kabelem CYKY 4x35 uloženým v chráničce DN63 v zemní rýze , vždy na společnou hranici dvou  pozemků, ukončené v pojistkových skříních SP200.  V další fázi budou investory osazeny elektroměrové rozváděče ER v těsné blízkosti skříní SP. 

  
Tab.1 - výpočet el. příkonů 

 Název zařízení Pi 
(kW) 

Soudobost Ps 
(kW) 

 Rodinné domy 
 - osvětlení 4RD 8 0,6 4,8 
 - zásuvky (stand.spotřebiče) 4RD 40 0,6 24 
 - topné rohože v koupelně 2 0,6 1,2 
 - el. vaření 4RD 28 0,6 16,8 
 - el.ohřev vody 8,8 0,8 5,28 
 - el.vytápění 48 0,6 28,8 
 - klimatizace 16 0,8 12,8 
 Rezerva 20  20 
 Celkem (zaokrouhleno) 171  114 

 
Hodnoty: 

Pi – instalovaný příkon el. zařízení v kW 
Soudobost – koeficient předpokládaného soudobého chodu jednotlivých zařízení, popř. soudobost zařízení jako celku. Soudobost stanovena na základě soudobostí obdobných zařízení v podobných provozech při běžném užívání. Ze strany investora nebyl vznesen požadavek na 

nadstandardní soudobost. 
Ps – vypočtený soudobý příkon el. zařízení v kW, Ps= Pi x soud. 
Pozn.: 
1.   předpokládané vybavení domu – 4 plotýnkový sporák+trouba (8,0kW, soudobost spotřebičů 0,6), zásuvky pro běžné spotřebiče do 16A (lednice, TV apod.),osvětlení, el. vytápění – elektrokotel, klimatizace, el. ohřev TUV 
2. Ps= Pi x soud. 

 
8.2 Vodohospodářství 

8.2.1 Vodovod 
Současný stav 
V současné době je veden veřejný vodovod PVC DN80 na protější straně komunikace a je provedena jedna přípojka vodovodu pro parcelu P2. 
 
Návrh 
Ze stávajícího veřejného vodvodního řadu budou provedeny vodovodní přípojky PE32, které budou vedeny sjezdem na pozemek, kde budou ukončeny a po výstavbě RD přivedeny k vodoměrné sestavě. Přípojky budou vedeny podvrtem pod komunikací. 
 
Výpočet potřeby vody 
Průměrná denní potřeba vody (stanovena dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích) 
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Předpokládaný 
počet obyvatel  

Směrné číslo 
roční potřeby 
vody (m3/rok) 

Roční 
potřeba 
vody 
(m3/rok) 

Měsíční 
potřeba vody 
(m3/měsíc) 

Průměrná 
denní potřeba 
vody (l/den) 

4 x 
rodinný 
dům 

16 55,8 892 74,4 2400 

Celkem 892 74,4 2400 

 
Uložení potrubí 
 Potrubí bude ukládáno v souladu s běžnými zvyklostmi pro tento materiál na podsypem urovnané dno rýhy a zasypáno pískem nebo původním prosátým materiálem, hutněným po vrstvách 25 cm. Ochranu proti porušení potrubí bude tvořit výstražná folie, uložená 0,40 

m nad potrubím. Souběžně s potrubím se ukládá signalizační vodič Cu 6mm2, který musí být připevněn navrch potrubí a bude uchycen po 3 m. Signalizační vodič bude vyveden v poklopech hydrantu a šoupat.  
 
Zásobování požární vodou 
Zdrojem požární vody jsou stávající hydranty na vodovodní síti. 
 
Kanalizace 
Současný stav 
V současné době je veden kanalizační řad splaškové i dešťové kanalizace na protější straně komunikace a je provedena jedna přípojka vodovodu pro parcelu P1.  
Návrh 
Dešťové vody nebudou odváděny do veřejného řadu, je navrhováno jejich vsakování. 
Splaškové vody budou odváděny sdruženými přípojkami vždy pro 2 RD. RD  na parcele P1 a P2 budou odkanalizovány do stávající přípojky splaškové kanalizace u parcely P1 a to z důvodu spádových poměrů, kdy RD na parcele P1 nelze výškově odkanalizovat do veřejného 

řadu samostatnou přípojkou. Parcely P3 a P1 budou odkanalizovány sdruženou přípojkou přivedenou k parcele P3 a to z důvodu, že kanalizační řad je ukončen před parcelou P3. 
 
 
 

 
Množství odpadních vod splaškových  
viz. výpočet potřeby vody 

Počet obyvatel Splaškové vody 
průměrné  denní  
množství  Qp   

m3 d-1 

Splaškové vody 
průměrné  denní  
množství  qp   

l s-1 

Maximální odtok qm   

 ls –1 

 

kh= 6,7 

 

16 38,4 2400 0,67 
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Uložení potrubí 
Potrubí bude ukládáno v souladu s běžnými zvyklostmi pro tento materiál. Potrubí bude uloženo na pískové lože pískem 10-15cm. Dále bude potrubí opatřeno obsypem (písek popř. zemina bez kamenů) do výše 30cm nad vrchol potrubí. Hutnění je třeba provádět z obou stran 

potrubí. Nad obsypem bude proveden zásyp vytěženou zeminou. 
 
 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně, prosinec 2018  
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P íklady umíst ní stavby na terénu

P íklady materiálového ešení stavby
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P íklady oplocení

P íklady materiálového ešení okolí

žulová kostka št rkový trávník kameny položené na sucho

pla kový plot

ráhnový plot - plot podél píjezdové cesty plot z ple  va s kovovými sloupky
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