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Účelem této studie je prověření možnosti a technické náročnosti využití daného území 

pro vybudování lokality pro zástavbu izolovaných RD včetně inženýrské a dopravní 

infrastruktury. Zpracování studie je pro danou lokalitu ozn. jako „Z-5“ vyžadováno 

platným územním plánem obce, který dané území vymezil jako novou zastavitelnou 

plochu pro bydlení venkovského charakteru.   

Předmětem řešení jsou parcely č. 612/1, 612/2, 612/3, 612/4, 612/5, 612/6, 612/7, 

612/8, 612/9, vše v k.ú. Senice na Hané. 

Celková plocha řešených pozemků je 73.930 m2. 

 

1. Výchozí stav: 

Plocha pro novou lokalitu RD se nachází v severní okrajové části obce, v části zvané 

„Žižkov“. Vymezené území má zjednodušeně tvar obdélníka o rozměrech cca 290 x 260 

m. Severozápadní strana území je dána areálem základní školy, od něhož je dle 

územního plánu odděleno pásem veřejné sídelní zeleně (plocha Z-2). Jihovýchodní 

stranu tvoří hranice zahrad rodinných domů z ulice Havlíčkova. Jihozápadní hranici 

představuje ulice Školní, podél níž je v územním plánu navržena plocha veřejného 

prostranství Z-48. Na severovýchodě je území vymezeno cestou, která spojuje ulice 

Havlíčkova a Žižkov; zde jde o plochu Z-3, také určenou pro veřejné prostranství.  

Dané území se nachází v rovinatém terénu a v současné době jde o plochy orné půdy 

využívané v rostlinné zemědělské výrobě. 

Majetkoprávně se jedná o soubor několika pozemků ve vlastnictví nezávislých 

fyzických osob. 

 

2. Celkové urbanistické řešení: 

V území je navržena nová parcelace, které umožní racionální využití daných pozemků a 

zároveň respektuje technické a dopravní možnosti pro výstavbu a připojení na místní 

infrastrukturu. Celková plocha pozemků pro výstavbu RD je navrhována na 61.639 m2. 

Navrhováno je 49 nových stavebních parcel pro individuální výstavbu o velikosti v 

rozmezí od cca 850 m2 do cca 1500 m2. Proti územnímu plánu, který zde počítal s cca 
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70 RD, jde tedy o snížení jejich počtu. Důvodem je reálná poptávka po bydlení v 

dané lokalitě a také ekonomicko-technická hledisko, kdy pro další parcely by potřebná 

inženýrská a dopravní infrastruktura byla neúměrně nákladnější na vybudování i na 

vlastní provoz. Dalším argumentem jsou příliš malé plochy takto případně vzniklých 

parcel, které by byly v rozmezí jen cca 800-850 m2. V tomto případě by nebyla 

naplněna podstata „bydlení venkovského charakteru“.  

 

Navrhovaná veřejná prostranství v plochách splňujících parametry dle vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území jsou řešena částečně jako 

otevřené plochy a částečně jako přidružený pás podél ploch pro komunikace – zde 

navrhujeme řešit alejovou výsadbu vzrostlých listnatých dřevin, která scelí a lépe zapojí 

budoucí výstavbu RD do krajiny. Plochy veřejných prostranství jsou navrženy na 

celkem 8.168 m2. Jejich velikost a rozvrh v území jsou navrhované tak, aby v jejich 

rámci bylo možné řešit odpočinkové a klidové zóny. 

 

3. Doporučené regulativy pro architektonické řešení zástavby: 

Pro umístění rodinných domů na jednotlivých parcelách jsou v návrhu vyznačeny 

příslušné plochy s doporučenou polohou stavby. Umístění plochy na konkrétní parcele 

vychází z požadovaných odstupových vzdáleností od sousedních pozemků a veřejných 

prostranství. Pro zachování integrity nové výstavby doporučuji dodržet pro umístění 

staveb stavební čáru, která je navržena 2,0 či 6,0 m od hranice pozemku s veřejným 

prostranstvím na straně ke komunikaci. 

Architektura jednotlivých domů bude věcí konkrétních investorů, pro udržení celkového 

charakteru území však studie předpokládá a doporučuje zapracovat do dalších stupňů 

projektové přípravy tyto základní regulativy: 

- max. zastavěnost pozemku každého RD bude do 25% jeho celkové plochy 

- v případě staveb s plochou či pultovou střechou bude max. podlažnost 2 NP a celková 

výška budovy nepřesáhne 7,5 m 

- v případě staveb v případě staveb se střechami šikmými bude podlažnost omezena na 

max. 1 NP + obytné podkroví s tím, že celková výška budovy bude max. 9,0 m. 

 

4. Dopravní řešení: 

Návrh počítá s vybudování nové obslužné komunikace, která povede přibližně středem 

území tak, aby obsloužila všechny přilehlé parcely RD. Navržená je zde obousměrné 

komunikace. Pro napojení na stávající komunikace jsou vybrána místa s vyhovujícími 

prostorovými a rozhledovými parametry. Koridor vymezený pro umístění komunikací 

nabízí také dostatečný prostor pro vybudování odděleného chodníku; tento 

předpokládáme jednostranný. 

Pozemky navrhované podél JZ a SV strany jsou přístupné z dnešní komunikační sítě, 

která však bude vyžadovat celkovou rekonstrukci a rozšíření. 

Zastavění pozemků c. 1,2, 3, 4 a 5 je možné řešit s předstihem před ostatními a to tak, 

že k pozemkům č. 2 -5 bude vybudována neveřejná jednopruhová komunikace pro 

přístup k nim včetně obratiště pro požární techniku; pro zahájení výstavby na parcelách 

č.6 – 11 bude cesta rozšířena na dva jízdní pruhy tak, aby splňovala požadavky na 

veřejnou komunikaci. 

Odstavná a parkovací místa pro potřebu jednotlivých RD budou v kapacitách daných 

legislativou řešena výhradně na vlastních pozemcích domů. Pro vjezd na pozemky RD 

jsou v návrhu řešeny sjezdy pro dopravní připojení se standardními parametry a 
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v polohách koordinovaných s návrhem inženýrských sítí. Případné požadavky na 

parkování pro zásobování bude řešeno podle upřesnění jejich nároků v územním řízení 

V návaznosti na vznikající komunikační síť budou na veřejných plochách umísťovány 

stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad. Jejich počet, kapacita a přesné umístění 

budou předmětem dotčeného územního řízení. 

 

5.  Inženýrské sítě: 

Pro připojení nových staveb na místní infrastrukturu budou dle vyjádření dotčených 

správců dostačovat stávající kapacity dostupné v širším okolí místa.  

Připojení nových odběrných míst elektrické energie je navrženo z přípojkových skříní 

na hranici pozemku; rozvody budou vedeny podzemním NN kabelem. Napájení je 

uvažováno ze stávající trafostanice spol. ČEZ Distribuce a.s. umístěné ze základní 

školou; pro případ potřeby zřídit novou trafostanici, je pro tuto navržena doporučená 

poloha v centrální zóně řešeného území tak, aby trasy nového vedení mohly být vedeny 

podél komunikací a nezasahovaly do soukromých pozemků RD. Nové NN rozvody 

budou výhradně zemní kabelové, v soustavě TN-C, AC 400/230V. 

Souběžně s novou komunikací je třeba řešit rozšíření sítě veřejného osvětlení. Zde 

předpokládáme připojení na existující rozvody VO v ulici Školní a rozmístění nových 

svítidel na samonosných sloupech. Napájení z rozvodné sítě NN je uvažováno novým 

odběrným místem na stávající distribuční síti a déle zemními kabely. S ohledem na 

provozní náklady a životnost doporučujeme jako zdroje světla navrhovat LED 

reflektory. V případě potřeby lze nové sloupy VO použít jako nosiče reproduktorů 

obecního rozhlasu. 

Připojení pozemků na plynovod je řešeno rozšířením existující STL sítě spol. Gasnet 

a.s. s napojením v místě křižovatky ulic Školní a Žižkov. Trasy nového plynovodu jsou 

navrženy v souběhu s ostatními sítěmi podél nových komunikací. Odběrná místa s 

měřením a HUP jsou situována do pilířů na hranici pozemků, kde jsou koordinovány 

s přípojnými skříněmi el. energie NN. Materiálové provedení plynovodů 

předpokládáme v PE se signálním vodičem. 

Zásobování nové výstavby pitnou vodou je navrženo rozšířením stávajícího obecního 

vodovodního řadu v ulici Školní. Trasy navrhujeme provést zokruhované; použit bude 

materiál PEHD. Vodoměrné sestavy doporučujeme řešit v systémové nevlezné šachtě 

na hranici pozemku stavby. 

Likvidace splaškových odpadních vod je navrhována rozšířením sítě stávající obecní 

gravitační kanalizace v ulicích Školní a Žižkov - předpokládá se doplnění dalších větví, 

převážně v souběhu s navrhovanými komunikacemi. Stoky i přípojky budou 

v plastovém provedení PP; přípojky budou ukončeny revizní a připojovací šachtou na 

hranici pozemku stavby. 

Pro odvedení srážkových vod z ploch veřejných komunikací je navrženo rozšíření 

obecní sítě dešťové kanalizace. Alternativním řešením je svádět tyto srážkové vody do 

lokálních vsakovacích jímek umístěných v širokém zeleném pásu podél vlastních 

komunikací. Počet a technické provedení vsaků by bylo předmětem návrhu v další 

projektové fázi záměru s tím, že nezbytně nutné bude nejprve provedení 

hydrogeologického průzkumu a vsakovacích zkoušek. 

Likvidace dešťových odpadních vod ze střech a zpevněných ploch samotných RD je 

uvažována individuálně vsakem na vlastních pozemcích s předřazeným zásobníkem pro 

druhotné využití vod (zálivka, atp.). Pro potvrzení možnosti vsaků a jejich návrh opět 

doporučujeme provést hydrogeologický průzkum a vsakovací zkoušky.  
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 Rekapitulace kapacit návrhu: 

Celková plocha řešeného území: 73.930 m2 

Celková plocha parcel pro RD: 61.639 m2 

Celková plocha pro veřejná prostranství: 4.123 m2 

Celková plocha pro veřejné komunikace: 8.168 m2 

Počet stavebních parcel pro RD: 49 

Plocha 1 stavební parcely, min. / max., cca: 850 m2 / 1500 m2 

 

Předpokládaný počet obyvatel v území, cca: 250 osob 

Spotřeba vody, celková roční / max. okamžitá: 16.500 m3   /   1,08 l/s 

Spotřeba el. energie NN, max. soudobý příkon: 150 kVA 

Spotřeba plynu, celková roční / max. okamžitá: 170.000 m3  /  70 m3/hod 

 

 

 

Vypracoval: Ing. arch. Petr Doležal, autorizovaný architekt ČKA 

 

V Šumperku: 28.07.2017 

  

 


