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Urbanistická koncepce plochy Z5 
 
Na pozemky p.č. 508/2 a  p.č. 508/1 zasahuje pás významné zeleně s velkým výškovým 
převýšením a proto z důvodů optimálního využití zastavitelných částí  pozemku 
překračuje celková plocha  pozemku 900 m2. Zastavitelná  plocha na pozemku 508/1 je 
841 m2. Zastavitelná plocha na pozemku 508/2 je  1329 m2. Pozemek nelze dále 
rozdělit, tak aby pozemky splňovaly minimálně požadovaných  700 m2 a z toho důvodu 
není pozemek dále rozdělen. 
Pozemek p.č. 507  je na kraji obce a přechází do volné krajiny, proto z důvodu 
zachování koncepce volné zástavby na okraji a z důvodů optimálního využití 
zastavitelných částí  pozemku překračuje celková plocha  pozemku 900 m2. 
Zastavitelná plocha pozemku je 1063 m2.  Pozemek nelze dále rozdělit, tak aby 
pozemky splňovaly minimálně požadovaných  700 m2 a z toho důvodu není pozemek 
dále rozdělen. 
Na pozemcích   p.č. 507 a 508 /1  je vymezen veřejný prostor pro vybudování nové 
komunikace v šířce 4 m s napojením na silnici III. třídy. Zbytek vymezené plochy je 
určen pro zeleň. 
 
Charakter výstavby 
 
Předpokládá se výstavba izolovaných rodinných domů, charakter zástavby otevřený 
s objekty soudobého výrazu, které našly inspiraci v architektuře tradičního 
venkovského 
domu. Návrh musí být v souladu s požadavky Správy CHKO Žďárské vrchy. 
 
Doporučené východisko pro hmotové řešení domu: hlavní hmota domu odcloňuje silnici 
II třídy a vytváří prostor pro pobytovou zahradu, orientovanou na jih. 
 
Stavebníci mají oznamovací povinnost dle § 23 odst. 2 zák.č. 20/1987 Sb., o památkové 
péči v platném znění v případě realizace staveb.  
 
Regulace jednotlivých staveb rodinných domů ve vztahu k prostoru ulice: 
 
Ve většině území solitérních rodinných domů je stanovena regulace 2 m od hranic 
pozemku. 
Na pozemku 507 ( číslo 1 ) je stanoven jiný  odstup  vlivem ochranného pásma lesa. 
Na pozemku 508/2 j( číslo 2 ) je stanoven odstup 7 m od stávajícího objektu na hranici 
pozemku. Na pozemcích p.č. 508/2 a  p.č. 508/1 zasahuje pás významné zeleně s velkým 
výškovým převýšením a tento pás navrhujeme nezastavět.  
Míra využití je dána koeficientem zastavěné plochy 0,20 - 0,30 a koeficientem zeleně, 
který je 0,65 - 0,55. Koeficient zeleně vyjadřuje podíl ploch zeleně vztažený 
k vymezenému stavebnímu pozemku.   
 
Ochranné pásmo lesa 
 
Na pozemek 507 zasahuje PUFL. Dle územního plánu je umístění a rozdělení tohoto 
pozemku provedeno tak, aby bylo možné umístit stavební objekty ve vzdálenosti do cca 
20 m od lesa. 



 
 
Stávající zeleň  
 
Na pozemcích 508/2 , 508/1 je významný pruh zeleně, jež je doporučen zachovat.  
 
Extravilánové vody  
 
Stavby na  pozemku 1 ,  p.č. 507  mohou ohrozit extravilánové splachy.  
Možné opatření navrhujeme v založení objektů, které umožňují průchod vody pod 
domem ( piloty, patky). Případně je možné vybudovat retenční poldr ( ne val )na  vrchní 
hranici pozemků  p.č. 507 sousedící s poli.  
Koncepce ÚP požaduje zvyšovat retenční schopnosti krajiny, dešťové vody maximálně 
uvádět do vsaku či je zadržet. Na pozemcích budou dešťové vody odváděny do 
retenčních nádrží a následně zasakovány na pozemku. 
Nově navržená komunikace bude vybavena dešťovou kanalizací ( déšť. vpusti, liniové 
žlaby a vyústěna do  příkopu podél komunikace III. třídy. Následné zacházení s dešť. 
vodami není předmětem této studie. Je možné dobudovat podél silnice III třídy oddílnou 
dešťovou kanalizaci  s napojením na stávající, případně řešit dešťovou kanalizaci 
zpevněním  stávajícího příkopu podél komunikace. 
 
Dopravní řešení 
 
Ochranné pásmo silnice III. třídy 
Na  pozemky p.č. 508/2 a 507 ( parcely 1,3) zasahuje ochranné pásmo silnice III třídy. Je 
doporučeno zástavbu umístit mimo ochranné pásmo silnice. 
Dopravní napojení 
Pozemek p.č. 508/2  bude napojen sjezdem na silnici III. Třídy. Pozemek p.č. 508/1 bude 
napojen sjezdem na místní komunikaci na pozemku 1610/1 , 510 , 511 /4, která je v ÚP 
území označeném Z 6 , jež není předmětem  této studie. ( Na ploše PV je možné 
realizovat místní komunikaci propojující nový obytný soubor RD s místní komunikací 
ústící na sil. III. třídy.)  
Pozemek p.č. 507 je nutné propojit novou místní komunikací ústící na silnici III. třídy 
.Na pozemcích   p.č. 507 a 508 /1  je vymezen veřejný prostor pro vybudování 
nová komunikace v šířce 4 m s napojením na silnici III. třídy. Zbytek plochy je 
určen pro zeleň. 
Pozemek 1611 má být zachován jako koridor pro pěší. 
 
Doprava v klidu 
Na pozemcích bude ke každému bytu 1 stání pro osobní automobil. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
Zelený koridor na pozemcích 508/2 , 508/1 
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