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1. Základní identifika ní údaje 

Název akce:  Územní studie Sv tnov Pod Hline níkem 

Místo: 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 

Zhotovitel: Pavel Ondrá ek, STUDIO P, Ž ár nad Sázavou, Nádražní 52, I  70401977 

  hlavní projektant : Ing. arch. Jan Psota, KA 1042 

Datum:  duben 2016 

2. Cíle a ú el ÚS 

Cílem územní studie (ÚS) v lokalit  Pod Hline níkem je prov ení možnosti umíst ní zástavby ro-
dinných dom  a souvisejících staveb p íslušenství rodinných dom  na zastavitelné ploše ve vydaném 
územním plánu Sv tnov ozna ené Z6. 

elem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující 
úpravy tohoto území.  Územní studie bude koordinovat ve ejné a soukromé zájmy na území, stanoví zá-
sadní koncepci rozvoje plochy s ur ením zásadních prostorových parametr  pro využití území. 

Územní studie lokality Pod Hline níkem je vyhotovena jako územn  plánovací podklad pro rozhodo-
vání v území dle §30 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní. 

3. Vymezení území 

Území, které eší územní studie je dáno zastavitelnou plochou Z6 platného územního plánu Sv tnov. 
Z d vodu ešení dopravní obsluhy vymezených stavebních pozemk  bylo ešené území rozší eno o plo-
chy zastav ného území, ze kterých dopravní obsluhu i obsluhu inženýrskými sít mi lze zajistit. Celková 
vým ra ešeného území iní 0,997 ha. 

4. P írodní podmínky 

ešené území se nachází na jihozápadním okraji sídla. Významná ást zastavitelné plochy Z6 je sou-
ástí zastav ného území, které je tvo eno zem lskou p dou kultury zahrada a orná p da. P dy jsou t o 

hn dé podzolové, slab  št rkovité. Navazující volná krajina je tvo ena trvale travními porosty, na kterých 
je v dostate ném odstupu od ešené plochy vymezen lokální biokoridor ÚSES. 

ešené území je mírn  svažité (do 5%) k jihu a jeho nadmo ská výška se pohybuje v rozmezí 592 – 
597 m n.m.. 

Správní území obce Sv tnov je sou ástí CHKO Ž árské vrchy. Území prov ované ÚS se nenachází 
v dosahu maloplošných zvlášt  chrán ných území, není zde evidován památný strom. 

5. Kulturní hodnoty 

 Na území ešené ÚS se nenachází žádné kulturní památky evidované v Úst edním seznamu kultur-
ních 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. Pr zkumy a m ení v území 

Na území, které je ešeno ÚS nebyly provedeny žádné pr zkumy. P i dalších projektových pracích je 
eba provést hydrogeologický pr zkum k posouzení vsakovacích pom  podloží, posouzení základo-

vých pom  pro zakládání staveb. Pod objekty pro bydlení je žádoucí již ve fázi zpracování dokumenta-
ce stavby pro územní ízení vyhotovit pr zkum zjiš ující množství p dního radonu se stanovením stupn  
radonového rizika. 
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7. Mapové podklady 

Územní studie je zpracována nad digitální katastrální mapou, která byla pro pot eby ÚS dopln na 
výškopisem s vrstevnicemi s ekvidistancí 2 m. Dalším mapovým podkladem byla základní mapa R 
v m . 1:10000. 

8. Postup zpracování 

Práce na ÚS probíhaly ve dvou základních fázích: 

 Fáze I se zabývala využitím zastavitelné plochy ekonomicky výhodným a funk  ú elným uspo-
ádáním zástavby pro bydlení v rodinných domech. Zohledn na byla sou asná parcelace plochy. 

Dopravní obsluha území byla v první variant  navržena ze silnice II/350 v místech využívaného 
sjezdu ú elové komunikace. Varianta druhá vycházela ze stejných zásad využití území, avšak do-
pravní napojení obytné skupiny rodinných dom  bylo na místní komunikaci sídla. Ob  varianty 
umož ovaly umíst ní až osmi rodinných dom . 

Vzhledem ke komplikovanosti dopravního napojení plochy obytné skupiny RD na „vyšší“ komu-
nika ní sí  byl problém konzultován s odborem dopravy M Ú Ž ár nad Sázavou, s výsledkem, že 
ani jedna varianta nenapl uje ustanovení SN 736102 „ Projektování k ižovatek na pozemních 
komunikacích“ a nelze je akceptovat. 

 Fáze II Na základ  jednání s vedením obce a po izovatelem ÚS bylo dohodnuto pokra ovat 
v prov ování využitelnosti zastavitelné plochy tak, aby byly vytvo eny podmínky pro umíst ní 
dvou stavebních zám  dvou potencionálních investor . Ostatní majitelé pozemk  ani ve výhledu 
neuvažují se zm nami v jejich využití. Jeden stavení zám r sleduje pot ebu rozší ení zázemí stáva-
jícího domu na pozemku parc. . 665 o p íslušenství rodinného domu. Druhým stavebním zám -
rem, je umíst ní rodinného domu s p íslušenstvím na pozemku parc. . 658. 

9. ešení územní studie 

ÚS pro umíst ní požadovaných zám  stanovuje podmínky, za kterých je možná jejich výstavby 
v daném území. 

9.1. Zám r na pozemku p. . 665 

- stavbu je možno umístit na k tomu vymezené ásti pozemku parc. . 665 – viz koordina ní výkres 

- stavba bude jednoduchých tvar  na výrazn  obdélníkovém p dorysu o ší ce užší strany cca 7 m. 
St echa bude sedlová se sklonem 40° - 45° s výškou h ebene do 8,0 m nad upraveným terénem 

- delší strana p dorysu stavby bude rovnob žná s jižní hranicí pozemku parc. . 665 – doporu ující 
ustanovení 

- dopravní obsluha zastavitelné ásti pozemku .p. 665 bude z navazujících pozemk  stavebníka, rov-
ž i napojení na pot ebné inženýrské sít  bude z pozemk  stavebníka 

- zp sob úpravy zastavitelné ásti pozemku .p. 665, na které nebude stát stavba se blíže neur ují 
(dlažba, zatravn ní, mlat atd.) 

- ást plochy pozemku bez možnosti umis ování nadzemních staveb (krom  oplocení) bude upravena 
tak, aby byl zajišt n p íznivý m kký p echod stavby a urbanizovaného území do volné krajiny. Vý-
znamnou úlohu zde bude hrát vzr stná zele  strom  

9.2. Zám r na pozemku p. . 658 

- stavbu rodinného domu v etn  p íslušenství rodinného domu lze umístit na k tomu vymezené ásti 
pozemku parc. . 658 – viz koordina ní výkres 

- stavba (soubor staveb) bude logického provozu, elegantního vzhledu, bez módních výst elk , ohle-
duplná ke krajinnému prost edí. Uspo ádání domu bude vycházet z tradice místního venkovského do-
mu. 

- výška zástavby bude 1 nadzemní  podlaží s využitelným podkrovím v sedlové (ev. polovalbové) st e-
še o sklonu 40° - 45°. Výška h ebene do 9,5 m nad upraveným terénem. Úrove  hlavního nadzemního 
podlaží se uvažuje max. 0,5 m nad upraveným terénem. Tyto ur ené výšky nelze p ekro it ani 
v p ípad  podsklepení objekt . 
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- dopravní obsluha zastavitelné ásti pozemku p. . 658 bude z navazujícího pozemku stavebníka p. . 
656. Totéž platí i pro v tšinu sítí technické infrastruktury, proto je nutné p ed návrhem na vydání 
územního rozhodnutí specifikovat vlastnická práva na nemovitostech. 

- vzdálenost zám ru stavby rodinného domu od ve ejného prostranství je více jak 100 m a proto vyža-
duje na ásti pozemku p. . 658 umožnit otá ení motorových vozidel. 

- ást zastavitelné plochy pozemku vymezené pro stavbu rodinného domu, která nebude využita pro 
stavby i pot ebné zpevn né plochy bude p em na na zahradu 

- ást plochy pozemku bez možnosti umis ování nadzemních staveb (krom  oplocení) bude upravena 
tak, aby byl zajišt n p íznivý m kký p echod stavby a urbanizovaného území do volné krajiny. Vý-
znamnou úlohu zde bude hrát vzr stná zele  strom  

9.3. Pozemky bez jmenovitých zám  

Mimo ásti ploch pro realizaci dvou výše uvedených zám  bylo t eba ešit i využití pozemk  bez 
navrhovaných aktivit. 

Pozemky stávajících zahrad z stávají i pro budoucnost zahradami. Pozemky orné p dy, které jsou již 
dnes užívány vesm s jako pozemky zahrad budou postupn  p evedeny do kultury zahrada. I pro tyto po-
zemky platí nemožnost umis ování nadzemních staveb v hrani ním pásmu ší ky 10 m od rozhraní urba-
nizovaného a neurbanizovaného území. Oplocení pozemk  odd lující urbanizované území od neurbani-
zovaného bude konstrukce jednoduché, lehké a pr hledné (nejlépe d ev ný ty kový plot). 

9.4. Stavby na pozemcích 

Stavby umis ované na pozemky budou ešeny dle "Obecných podmínek pro výstavbu v CHKO Ž ár-
ské vrchy" , které vydala Agentura ochrany p írody a krajiny eské republiky, Správa chrán né krajinné 
oblasti Ž árské vrchy a jsou p ílohou této územní studie.  

10. Dopravní infrastruktura 

Pro dopravní obsluhu území ur eného zastavitelnou plochou Z6 vydaného územního plánu nebylo 
možno vymezit ve ejné prostranství s místní komunikací. Z d vodu extenzivního zastav ní plochy je 
možno tolerovat dopravní obsluhu z plochy zastav ného území, kde je nutno v p edstihu specifikovat 
vlastnické i závazkové vztahy k nemovitostem. 

Rodinný d m koncipovat tak, aby zde bylo možno umístit min. 2 stání pro osobní automobil. Neuva-
žuje se s vymezováním parkovacích stání pro vozidla o hmotnosti vyšší jak 3,5 tuny. 

11. Technická infrastruktura 

11.1. Zám r na pozemku p. . 665 

Krom  napojení tohoto zám ru na el. rozvody sít  nízkého nap tí z domu, se kterým bude tvo it jeden 
funk ní celek není uvažována realizace jiných sítí technické infrastruktury. 

11.2. Zám r na pozemku p. . 658 

 Zásobování pitnou vodou se uvažuje z ve ejného vodovodu, kterého kapacita je dostate ná 
Pot eba pitné vody  - po et rodinných dom   1 
    - po et obyvatel   4 
    - specifická pot eba vody 120 l/os. Den 
    - pr rná pot eba vody Qp = 120 x 4 = 480 l/den 
    - max. denní pot eba vody Qm = Qp x kd 
        kd = 1,5 (sou initel denní nerovnom rnosti) 
        Qm = 720 l/den 

 Kanalizace, OV V obci Sv tnov je vybudovaná nová oddílná kanalizace, kde splašková kanaliza-
ce je ukon ená OV. Napojení budoucího rodinného domu je možné p es pozemek .p. 656 anebo 

ímo do kanaliza ního ádu ze Škrdlovic, který prochází p i západní hranici ešeného území. 

Deš ové vody se navrhuje v co nejv tší mí e zasakovat. U rodinného domu bude vhodné situovat 
zásobníky pro deš ovou vodu a tu zp tn  využívat pro zalévání i vodu užitkovou. 
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 Zásobování zemním plynem Uvažuje s napojením rodinného domu na stávající rozvody v sídle. ZP 
bude využíváno pro vytáp ní, oh ev TUV a va ení 
Pot eba zemního plynu  - hodinová 1 RD x 2,6 m3/hod = 2,6 m3/hod 
    -  ro ní   1 RD x 3000 m3/rok = 3000 m3/rok 

 Zásobování elektrickou energií  Pro pot eby zásobování el. energií je jihozápadn  od vymezené 
ásti pozemku parc. . 658 ur ené k výstavb  rodinného domu vybudován elektrom rový rozvad . 

12. Odpadové hospodá ství 

Po ítáno je pouze s výskytem komunálního odpadu, který bude ukládán v nádobách o objemu 110 – 
120 l. Interval odvozu bude shodný s etností odvozu pro sídlo. 

13. Zajišt ní z hlediska civilní ochrany a obrany státu 

V obou p ípadech se jedná o nízkopodlažní zástavbu, která nep ekro í sou asnou hladinu zastav ní. 
K výstavb  bude užito tradi ních materiál . V ešeném území se nenachází inženýrské sít  ani nemovitos-
ti MO R.  

Podmínkou realizace výstavby rodinného domu  ( ást pozemku parc. . 658) je zajišt ní odpovídající-
ho p ístupu pro požární techniku. 

14. Jak bylo spln no zadání ÚS 

Požadavky zadání ÚS byly spln ny. Území zastavitelné plochy Z6 bylo prov eno ve variantách a 
dopracována byla varianta, která nejlépe vyhovovala ve ejným a soukromým zájm m. 

Nebylo t eba zabývat se problematikou hluku ze silnice II. T ídy, nebo  rodinný d m bude situován 
v odsunuté vzdálenosti cca 120 m od osy této silnice. 

Vzhledem k nízké intenzit  zastav ní plochy Z6 a svým zp sobem již nemožnosti napojení na sil. II. 
ídy byla p ipušt na dopravní obsluha p es stávající zastav né plochy zastav ného území s podmínkou 

jasné specifikace vlastnických práv, i když dnes se jedná o rodinné p íslušníky. 

15. Po adí výstavby 

Nebylo zapot ebí ešit, nebo  požadované zám ry lze uskute nit samostatn  bez vzájemných vazeb i 
podmi ujících investic. 
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