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1) ANAL⌅ZA SOU�ASNÉHO STAVU ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

 1.1) ⇤ir í vztahy  
 Obec Podluhy le⇣í na úpatí brdsk✏ch les�, po obou b↵ezích Podlu⇣ského potoka. Historické jádro tvo↵í ves s 
nepravideln✏m p�dorysem a s mírn  protáhlou trojúhelníkovou návsí, kolem ní⇣ jsou na nepravideln✏ch parcelách 
soust↵ed ny usedlosti, severní okraj obce zaujímá velk✏ hospodá↵sk✏ dv�r. 
 Navrhovan✏ obytn✏ soubor rodinn✏ch dom� o rozloze cca 2,5 ha je situován v poloze �áste�n  vklín né 
mezi novodobou zástavbu Podluh, severozápadní �ást je je�t  sou�ástí otev↵ené zem d lské krajiny. Jihozápadní okraj 
je v kontaktní pozici s historick✏m jádrem vesnice (stodoly zem d lsk✏ch usedlostí). Lokalita má v✏borné napojení na 
ve↵ejnou infrastrukturu (Mate↵ská �kola, zastávka BUS).
 Lokalita je pohledov  exponovaná zejména od severozápadu.

   Podluhy s vyzna�ením historického jádra (fialová), kontaktní zelen  (zelená) a vstupu do zájmového území (⇣lutá)
 - ortofoto 2019 (�ÚZK)

 Pohled na lokalitu od v✏chodu  - vpravo hrani�ní cesta mezi krajinou a potenciální zástavbou
 - (Googlemaps.cz)

 1.2) Majetkové vztahy 
 ⌅e�ené území je dle zadání ÚS tvo↵eno pozemky, které jsou sou�ástí plochy Z2. Z⌘pohledu vlastnické 
struktury se jedná o pozemky v soukromém vlastnictví. Majetkové vztahy jsou vyzna�eny v p↵íloze P1.
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2) P⇥ÍRODNÍ PODMÍNKY, LIMITY VYU⇧ITÍ ÚZEMÍ

 2.1) P�írodní podmínky

 Klima
 Podle klimatologického t↵íd ní �SR (Quitt 1971) se zájmové území nachází v mírn  teplé klimatické oblasti 
MT11. Charakteristické je dlouhé léto, teplé a suché, p↵echodné období krátké s mírn  tepl✏m jarem a mírn  tepl✏m 
podzimem, zima je krátká, mírn  teplá a velmi suchá s krátk✏m trváním sn hové pokr✏vky. Sn hová pokr✏vka se v 
oblasti udr⇣í kolem 50 dn� s maximální pr�m rnou v✏�kou sn hu 20 cm. Tento fakt siln  ovliv⌦uje i vegetaci. Ve v t�í 
�ásti území je zna�ná p↵evaha mezofilních prvk� a jejich spole�enstev.
 Pr�m rná ro�ní teplota se zde pohybuje mezi 7,5 - 8,5° C. Pr�m rné ro�ní úhrny srá⇣ek se pohybují mezi 
500 a 600 mm, ve vegeta�ním období spadne 350 mm. Nejvíce srá⇣ek spadne v �ervenci, okolo 80 mm, minimální 
úhrn srá⇣ek p↵ipadá na únor, kolem 27 mm.
 P↵eva⇣ující sm r v tr� je západní a⇣ jihozápadní. Dna údolí jsou studená a vlhká, zatímco horní �ásti svah� 
jsou v✏razn  su��í a teplej�í. Podstatn✏ je také vliv expozice, ji⇣n  orientované svahy b✏vají vystaveny zv✏�ené teplot  i 
v✏paru. Teplotní inverze, projevující se vytvá↵ením mrazov✏ch kotlin, je známa i z m lk✏ch depresí na plo�inách, �asto 
p↵i nepatrn✏ch v✏�kov✏ch rozdílech.

 Geologické podmínky
 Podklad ni⇣�ích poloh území  je tvo↵en paleozoick✏mi horninami Barrandienu  zvrásn n✏mi, 
nemetamorfovan✏mi (droby, pískovce, prachovce, jílovité b↵idlice, apod.). Ploché dno sní⇣eniny p↵ekr✏vají v nivních 
polohách aluviální nánosy potok�, na svazích svahové ulo⇣eniny.

 Geomorfologie
 ⌅e�ené území se nachází v provincii �eská vyso�ina, subprovincii Poberounská soustava, v Brdské oblasti. 
Severní �ást území (k.ú. Podluhy) spadá do celku Ho↵ovická pahorkatina, podcelku Ho↵ovická brázda a okrsku 
Komárovská brázda. 
 Pr�m rná nadmo↵ská v✏�ka k.ú. Podluhy se pohybuje mezi 374 a⇣ 490 m n.m; nadmo↵ská v✏�ka 
zastav ného území obce Podluhy pak ⌘390 a⇣ 416 m n.m. Zájmové území le⇣í mezi kótami cca 414 m n.m. a 406 m 
n.m., plo�ina je mírn  uklon ná k v✏chodu sm rem k zastav nému území.

 P�dní pom ry - BPEJ
 Pozemky zahrnuté do územní studie jsou za↵azeny do zem d lského p�dního fondu (orná p�da) dvou 
BPEJ:
 BPEJ 5.48.11
 Pseudogleje p↵evá⇣n  na mírn✏ch svazích se v�esm rnou expozicí a celkov✏m obsahem skeletu do 25 %. 
P�dy hluboké a⇣ st↵edn  hluboké v mírn  teplém, mírn  vlhkém klimatickém regionu a velmi málo produk�ní.
Bonitovaná p�dn  ekologická jednotka 5.48.11 legislativn  spadá dle Vyhlá�ky o stanovení t↵íd ochrany �. 48/2011 Sb. 
do IV.⌘t↵ídy ochrany zem d lského p�dního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlá�ky k provedení zákona o 
oce⌦ovaní majetku (oce⌦ovací vyhlá�ky) �. 441/2013 Sb. je 5.44 K� za m2 a bodová v✏nosnost této p�dy je na 
stupnici od 6 do 100 vyjád↵ena hodnotou 37. Jedná se o velmi málo produk�ní p�dy.
 BPEJ 5.47.13 
 Pseudogleje p↵evá⇣n  na mírn✏ch svazích se v�esm rnou expozicí a celkov✏m obsahem skeletu 25 - 50 %. 
P�dy hluboké v mírn  teplém, mírn  vlhkém klimatickém regionu a produk�n  málo v✏znamné.
Bonitovaná p�dn  ekologická jednotka 5.47.13 legislativn  spadá dle Vyhlá�ky o stanovení t↵íd ochrany �. 48/2011 Sb. 
do V.⌘t↵ídy ochrany zem d lského p�dního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlá�ky k provedení zákona o 
oce⌦ovaní majetku (oce⌦ovací vyhlá�ky) �. 441/2013 Sb. je 4.29 K� za m2 a bodová v✏nosnost této p�dy je na 
stupnici od 6 do 100 vyjád↵ena hodnotou 25. Jedná se o produk�n  málo v✏znamné p�dy.

 Hydropedologické charakteristiky
 P�dy s nízkou rychlostí infiltrace i p↵i úplném nasycení, zahrnující p↵evá⇣n  p�dy s málo propustnou vrstvou 
v p�dním profilu a p�dy jílovitohlinité a⇣ jílovité.

 Hydrogeologické podmínky - posouzení zájmového území
 Pro území bylo zpracováno hydrogeologické posouzení (RNDr. Milo� �eleda, únor 2020). 
 Provedené hydrogeologické posouzení bylo zam ↵eno na posouzení mo⇣nosti likvidace srá⇣kové vody z 
povrchu projektovan✏ch asfaltov✏ch obslu⇣n✏ch komunikací nov  projektované obytné zóny (cca 16 parcel pro RD v 
k.ú. Podluhy). 
 Vzhledem k uva⇣ovan✏m hydrogeologick✏m a geologick✏m podmínkám doporu�ujeme ↵e�it likvidaci 
srá⇣kov✏ch vod akumulací a následn✏m zasakováním v pom rn  objemn✏ch zasakovacích objektech, nap↵. v drénech 
vypln n✏m �t rkem �i podzemních zasakovacích blocích. P↵i uva⇣ovan✏ch velmi nízk✏ch hodnotách propustnosti 
podlo⇣í a navr⇣en✏ch rozm rech vsakovacích objekt� byla v✏po�tov  prokázána p↵íznivá bilance pro funk�nost tohoto 
↵e�ení. Pro realizaci toto ↵e�ení je v�ak t↵eba pom rn  rozsáhl✏ch zemních prací, za dal�í nev✏hodu je mo⇣no 
pova⇣ovat i mo⇣nost relativn  rychlé kolmatace p↵írodního prost↵edí a ztrátu funk�nosti (dal�í sní⇣ení infiltra�ní 
schopnosti post↵edí). 
 Dal�í a z↵ejm  i mén  náro�n j�í variantou by byla pouhá akumulace srá⇣kov✏ch vod v kombinaci se 
↵ízen✏m odtokem plus bezpe�nostním p↵epadem s tím, ⇣e z↵ejm  i ↵e�ení s p↵e�erpáváním (do vodote�e) by bylo 
mo⇣né. V p↵ípad  návrhu dal�ích variant projektantem se autor posudku bude i nadále aktivn  podílet na 
technickoekonomickém v✏b ru nejv✏hodn j�ího ↵e�ení.

 Hydrologie
 V ↵e�eném území se nenachází ⇣ádná vodote�. 
 Z  hydrologického hlediska se nejedná o ⇣ádné v✏znamné území. 
 Zájmové území spadá do útvaru povrchov✏ch vod tekoucích: do hydrologického povodí III. ↵ádu
 1-11-04 Litavka a Berounka po Lod nici - ⌘díl�í povodí: 1-11-04-016  Podlu⇣sk✏ potok.

 Potenciální vegetace
 Dle mapy potenciální p↵irozené vegetace (Neuhäuslová a kol., 2001) je potenciální p↵irozenou vegetací v 
↵e�eném území je �ern✏�ová dubohab↵ina (Melampyro nemorosi-Carpinetum):
- Nej�ast j�í d↵eviny stromo↵adí: t↵e�e⌦ pta�í, lípa srd�itá, lípa velkolistá, javor mlé�, o↵e�ák královsk✏, hru�e⌦  
 obecná,  hybridní topoly, mén  jablo⌦ domácí a �vestka domácí. 
- Vhodné d↵eviny pro soliterní v✏sadbu a rozpt✏lenou zele⌦: lípa srd�itá, dub zimní a letní, habr obecn✏, t↵e�e⌦ 
 pta�í, lípa velkolistá, svída krvavá, pta�í zob obecn✏, hloh jednosemenn✏ a obecn✏, líska obecná. 
- Vhodné sm si pro zatrav⌦ovaná místa: kost↵ava �ervená, kost↵ava lu�ní, srha ↵ízna�ka, lipnice lu�ní, lipnice  
 obecná, v su��ích polohách psine�ek obecn✏, lipnice smá�knutá.
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 2.2) Ochrana p�írody, ÚSES

 Zvlá�t  chrán ná území
 Zvlá�t  chrán ná území do zájmového území nezasahují.

 V✏znamná zele⌦, p↵írodní biotopy
 V✏znamná zele⌦ se v zájmovém území nevyskytuje. Návrh respektuje poz�statky zelen , ↵adí je do ploch 
ve↵ejné zelen  �i privátních zahrad. Zele⌦ tudí⇣ není nutno kácet z d�vod� nové v✏stavby.
 V následujících fázích územního i stavebního ↵ízení bude nutno provést biologick✏ pr�zkum z d�vodu 
v✏skytu p↵írodních biotop� (podmínka z ÚP Podluhy). 
 
 ÚSES
 Prvky ÚSES do zájmového území nezasahují.
 
 2.3) Charakter krajinného rázu
 Lokalita spadá do oblasti krajinného rázu Ho↵ovicka.
 Jedná se o zem d lsky vyu⇣ívané území p↵i ji⇣ní hranici kontaktní s CHKO Brdy. V t�í �ást území tvo↵í bloky 
zem d lské p�dy.  
 Navrhovan✏ obytn✏ soubor rodinn✏ch dom� je situován v poloze �áste�n  vklín né mezi novodobou 
zástavbu Podluh, severozápadní �ást je je�t  sou�ástí otev↵ené zem d lské krajiny. Jihozápadní okraj je v kontaktní 
pozici s historick✏m jádrem vesnice (stodoly zem d lsk✏ch usedlostí).
 Podmínky ochrany:
 - podporovat roz�í↵ení mimolesní vegetace v otev↵en✏ch partiích zem d lské krajiny - v návrhu  
  liniová zele⌦ po okraji cesty (sever),
 - dodr⇣ováním stavebních zvyklostí venkovské zástavby zlep�ovat urbanistick✏ v✏raz sídel �i tento  
  v✏raz obnovovat - v návrhu podmínky prostorového uspo↵ádání.

! 2.4) Ochrana dopravní a technické infrastruktury

 Ochranná pásma leti�� a leteck✏ch koridor�
 Obec Podluhy v�etn  rozvojové lokality Z1 se nachází v zájmovém území leti�t  Tlustice (u Ho↵ovic). V 
↵e�eném území je  nutno respektovat ochranná pásma leti�t  Tlustice s v✏�kov✏m omezením staveb. V lokalit  
nebudou navrhovány ⇣ádné v✏�kové stavby.
 Studií je rovn ⇣ respektována ochrana leteckého koridoru LKR - 5 Jince a LK TSA 5 Brdy. Koridor zasahuje do 
ji⇣ní �ásti zájmového území.

 Investice do p�dy
 Dle sd lení Státního pozemkového ú↵adu se na pozemcích p.�. 77, 254/6, 254/18, 254/19, 254/20, 254/27, 
254/28,⌘ 254/29, 254/30,⌘ 254/31, 254/34 a 257⌘ v k.ú. Podluhy nenachází ⇣ádná stavba vodního díla – hlavní 
odvod⌦ovací za↵ízení v majetku státu a p↵íslu�nosti hospoda↵it Státního pozemkového ú↵adu. ⌘
 Dle dostupn✏ch podklad� se na pozemcích p.�. 77, 254/6, 254/18, 254/19, 254/20, 254/27,⌘ 254/29, 
254/30,⌘ 254/34 a 257 nachází podrobné odvod⌦ovací za↵ízení – drená⇣ní sí�, která je p↵íslu�enstvím pozemk�.⌘ Na 
pozemcích p.�. 254/28 a 254/31, se podrobné odvod⌦ovací za↵ízení nenachází. Závlahové a protierozní opat↵ení na 
zájmov✏ch pozemcích není evidováno.⌘ Dostupné podklady - údaje o POZ (investicích do p�dy za ú�elem zlep�ení 
p�dní úrodnosti) jsou neaktualizovan✏mi historick✏mi daty, která po↵ídila Zem d lská vodohospodá↵ská správa 
digitalizací analogov✏ch map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, ⇣e neexistuje evidence meliorací (odvodn ní a závlah) a 
jejich následn✏ch zm n (zru�ení, roz�í↵ení) od doby po↵ízení t chto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich 
následná digitalizace prob hla p↵ibli⇣n  v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skute�nému rozsahu 
meliorací na jednotliv✏ch pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke sta⇣ení na Portálu farmá↵e 
(http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS/⌥ivotní 
prost↵edí/Nitrátová sm rnice/Ulo⇣ení hnojiv – detail/Meliorace.⌘
 V p↵ípad  realizace navr⇣ené v✏stavby v plo�e odvodn ní, bude povinností investora mj. zajistit funk�nost 
zb✏vající �ásti odvodn ní. V rámci budoucí realizace staveb je nutno drená⇣ní systém podchytit vn  zájmového území 
záchytn✏mi drény a svést vody do nejbli⇣�ích recipient�, p↵ípadn  provést rekonstrukci odvod⌦ovacího systému. 
Naru�ení �ásti systému se projeví na funk�nosti celého systému. Sou�ástí odvod⌦ovacího systému jsou hlavní 
meliora�ní za↵ízení (HMZ) - otev↵ené vodote�e, odvod⌦ovací p↵íkopy a trubní vedení.  Jedná se o regulované vodote�e 
v⌘poli. Detail odvod⌦ovacího za↵ízení je ve vlastnictví a správ  jednotliv✏ch vlastník�. Hlavní meliora�ní za↵ízení je ve 
správ  Státního pozemkového ú↵adu, odd lení správy vodohospodá↵sk✏ch d l p↵i odboru ↵ízení správy nemovitostí.
 
 Komplexní pozemkové úpravy
 V k.ú. Podluhy byla komplexní pozemková úprava zahájená 30.6. 2016 a dosud není ukon�ená.. Pozemky 
p.�.⌘ 77, 254/6, 254/18, 254/19, 254/20, 254/27,⌘ 254/29, 254/30,⌘ 254/34 a 257 se nachází mimo obvod 
pozemkové úpravy. V rámci plánu spole�n✏ch za↵ízení zde nebyla navr⇣ená ⇣ádná protierozní a vodohospodá↵ská 
opat↵ení.

Ochranná pásma elektrick✏ch za↵ízení
 ⇧í↵ka ochrann✏ch pásem rozvodn✏ch za↵ízení z↵izovan✏ch po 31.12. 1994 je dána energetick✏m zákonem �. 
222/1994 Sb. Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svisl✏mi rovinami veden✏mi po obou stranách vedení 
ve vodorovné vzdálenosti kolmo na vedení od krajního vodi�e (u kabelov✏ch vedení od krajního kabelu) na ka⇣dou 
stranu; v závorce jsou uvád ny hodnoty dle zák. �. 458/2000 Sb. pro nová za↵ízení:
 u venkovních vedení 22 kV (do 35 kV) 7 m
 u kabelov✏ch vedení (do 52 kV) 1 m
 u venkovních vedení do 220 kV 15 m
 u venkovních vedení do 400 kV (v�etn ) 20 m
 u el. stanic (do 52 kV) 7 m
 u el. stanice kompaktních a zd n✏ch (do 52 kV) 2 m od obrys� stanice.
 V p↵ípad  zájmového území zde ve�kerá d↵íve instalovaná za↵ízení (venkovní vedení VN 22 kV a distribu�ní 
trafostanice) mají ochranné pásmo 10 m na ka⇣dou stranu dle zák. �.79/1957 a provád cích p↵edpis� �.80/1957. �EZ 
Distribuce, a.s. sou�asn  po⇣aduje zachovat voln✏ pr�jezdn✏ (neoplocen✏, bez p↵eká⇣ek) pruh pod vedením VN 22 kV.
 Do zájmového území zasahuje ochranné pásmo venkovního vedení 22 kV vedené po okraji lokality. V tomto 
pásu bude vylou�ena v✏stavba rodinn✏ch dom�.

 2.5) Ochrana podzemních a povrchov↵ch vod 
 Na pozemkové parcele 254/27 se nachází studna. Tento zdroj u⇣itkové vody (v sou�asnosti nevyu⇣ívan✏) je 
návrhem ↵e�ení respektován (v�etn  OP vymezeného 10 m od zdroje).
 Celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupn  hygienické ochrany odb ru vody z Vltavy pro 
úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.
 Celé St↵ední Brdy jsou vyhlá�eny jako CHOPAV neboli chrán ná oblast p↵irozené akumulace vod, kde je ↵ada 
funkcí, jako nap↵. v✏stavba �i zmen�ování plochy lesa, vylou�ena zn ním vodního zákona. Práv  existence CHOPAV 
p↵edstavuje nejsiln j�í nástroj ochrany p↵írody St↵edních Brd.  
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 2.6) Ochrana kulturních hodnot v zájmovém území

 Archeologické nálezy
 Území s archeologick✏mi nálezy je definováno metodikou NPÚ. Jedná se o území, na n m⇣ se primárn  
vyskytují archeologické nálezy nemovité povahy vytvo↵ené �lov kem, nebo vzniklé p↵írodním procesem na základ  
p�sobení �i vyu⇣ití �lov kem a archeologické nálezy movité povahy. V p↵ípad  archeologického nálezu je nezbytné 
dodr⇣et ustanovení § 23 zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, v platném zn ní, a to zejména oznamovací 
povinnost a povinnost zaji�t ní archeologického nálezu a nalezi�t  proti pozm n ní situace, po�kození nebo odcizení.
 ÚAN jsou pracovn  rozd leny do �ty↵ kategorií (I a⇣ IV). Zájmové území spadá do ÚAN I. kategorie 
(�ervená), II. kategorie (modrá) a nepatrn✏ okraj do III. kategorie. 
 I. kategorie – území s⌘pozitivn  prokázan✏m v✏skytem archeologick✏ch nález�: vrcholn✏ st↵edov k - areál  
 sídli�t  - Archeologick✏ v✏zkum �p. 3 v roce 1975 na návsi obce. Z okolí vsi známé nálezy z doby bronzové a  
 hal�tatské (1997 M P↵íbram - nedokumentovaná akce). Nejsou blí⇣e lokalizovány.
 II. kategorie – území, kde se pravd podobnost v✏skytu archeologick✏ch nález� pohybuje v⌘rozmezí 51 –  
 100%. 

 Území s archeologick⇧mi nálezy (http://isad.npu.cz)

3) PO⇧ADAVKY VYPL⌅VAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 Podle vydaného Územního plánu Podluhy se ↵e�ená lokalita Z2 nachází v plo�e bydlení -⌘rodinné domy 
venkovské (BV), plo�e ve↵ejn✏ch prostranství (PV) a plo�e ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV). P↵i zpracování 
územní studie bude z⌘ vydaného územního plánu respektována zejména urbanistická koncepce a podmínky vyu⇣ití 
ploch v�. specifick✏ch po⇣adavk� pro lokalitu Z2.

 

 V⇧⌅ez z koordina�ního v⇧kresu ÚP
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Ozna�ení plochy: Z2
Funk�ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
  plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV)
Popis: Prioritní rozvojová plocha v severní �ásti Podluh ur�ená p↵evá⇣n    
pro bydlení v rodinn✏ch domech (cca 16-17 RD) s privátními zahradami, ve↵ejnou zelení a komunikací.
Omezující podmínky: Plocha bude prov ↵ena územní studií.
 OP nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanice, plo�né meliorace - drená⇣e
  v následujících fázích územního i stavebního ↵ízení bude nutno provést biologick✏ 

pr�zkum z d�vodu v✏skytu p↵írodních biotop�
 

4)  KONCEPCE ⇥E⇤ENÍ

 4.1) Základní pojmy

 Plochou 
 je �ást území tvo↵ená jedním �i více pozemky nebo jejich �ástí, která je vymezena v územním plánu, 
pop↵ípad  v územn  plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo po⇣adovan✏ zp�sob jejího vyu⇣ití a její 
v✏znam.
 Stavba
 Stavbou se rozumí ve�kerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montá⇣ní technologií, bez z↵etele na 
jejich stavebn  technické provedení, pou⇣ité stavební v✏robky, materiály a konstrukce, na ú�el vyu⇣ití a dobu trvání. 
Do�asná stavba je stavba, u které stavební ú↵ad p↵edem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se pova⇣uje také v✏robek 
plnící funkci stavby.
 Soubor staveb
 je ozna�ení pro vzájemné provozn  a ekonomicky související stavby, jimi⇣ se uskute�⌦uje v✏stavba na 
souvislém území nebo za spole�n✏m ú�elem.
 Rodinn✏ d�m
 Stavba pro bydlení, ve které více ne⇣ polovina podlahové plochy odpovídá po⇣adavk�m na trvalé rodinné 
bydlení a je k tomuto ú�elu ur�ena

 Podla⇣í
 Podla⇣ím p↵ístupná �ást budovy vymezená dv ma nad sebou následujícími vrchními líci nosné   
 konstrukce stropu nebo vrchním lícem hrubé podlahy na terénu nebo konstrukcí st↵echy; za jedno  
 podla⇣í se pova⇣ují i ty �ásti budovy, které mají rozdílné úrovn  podlah a⇣ do v✏�ky poloviny tohoto  
 podla⇣í; p↵i�em⇣
- podzemním podla⇣ím se rozumí podla⇣í,které má úrove⌦ p↵eva⇣ující �ásti podlahy ní⇣e ne⇣
 0,8 m pod nejvy��ím bodem p↵ilehlého terénu v pásmu �irokém 3,0 m po obvodu stavby,
- nadzemním podla⇣ím se rozumí ka⇣dé podla⇣í krom  podla⇣í podzemních, a to v�etn 
 podla⇣í ustupujícího a podkrovního,
- podkrovním podla⇣ím se rozumí podla⇣í nad posledním plnohodnotn✏m podla⇣ím nebo nad
 jin✏m podkrovním podla⇣ím, p↵evá⇣n  vymezené konstrukcí �ikmé st↵echy,

 Ve↵ejnou infrastrukturou jsou pozemky, stavby, za↵ízení, a to:
1.  dopravní infrastruktura, nap↵íklad stavby pozemních komunikací, drah a s nimi souvisejících  za↵ízení;
2.  technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozn  související za↵ízení technického 

vybavení, nap↵íklad vodovody, vodojemy, kanalizace, �istírny odpadních vod, stavby ke sni⇣ování ohro⇣ení 
území ⇣ivelními nebo jin✏mi pohromami, stavby a za↵ízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické 
vedení, komunika�ní vedení ve↵ejné komunika�ní sít  a elektronické komunika�ní za↵ízení ve↵ejné 
komunika�ní sít , produktovody;

3.  ob�anské vybavení, kter✏m jsou stavby, za↵ízení a pozemky slou⇣ící nap↵íklad pro vzd lávání a v✏chovu, 
sociální slu⇣by a pé�i o rodiny, zdravotní slu⇣by, kulturu, ve↵ejnou správu, ochranu obyvatelstva; 

4.  ve↵ejné prostranství,
 z↵izované nebo u⇣ívané ve ve↵ejném zájmu, jsou jím v�echna nám stí, ulice, tr⇣i�t , chodníky, ve↵ejná zele⌦, 

parky a dal�í prostory p↵ístupné ka⇣dému bez omezení, tedy slou⇣ící obecnému u⇣ívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru;

 4.2) Urbanistická koncepce
 (v✏kres A, p↵íloha P2) 
 Navrhovan✏ obytn✏ soubor rodinn✏ch dom� je situován v poloze �áste�n  vklín né mezi novodobou 
zástavbu Podluh, severozápadní �ást je je�t  sou�ástí otev↵ené zem d lské krajiny. Jihozápadní okraj je v kontaktní 
pozici s historick✏m jádrem vesnice (stodoly zem d lsk✏ch usedlostí). Lokalita má v✏borné napojení na ve↵ejnou 
infrastrukturu (Mate↵ská �kola, zastávka BUS).
 Lokalita je pohledov  exponovaná zejména od severozápadu.
 Ji⇣ p↵i zpracování územního plánu byl zám r rozpracován na díl�í funk�ní plochy mj. s cílem chránit koncové 
zahrady a stodoly historického jádra obce. Do t chto kontaktních poloh byly navr⇣eny plochy ve↵ejné zelen . Cílem 
územní studie je zp↵esnit rozvr⇣ení ploch ve↵ejné zelen , ve↵ejného prostranství a bydlení, zp↵esnit návrh dopravní a 
technické obslu⇣nosti a zejména navrhnout parcelaci souboru s p↵íslu�n✏mi prostorov✏mi regulativy. V soub hu se 
studií ji⇣ vlastníci pozemk� podnikají kroky s projektantem ↵e�ícím dokumentaci pro rozhodnutí o umíst ní stavby 
(komunikace a sít ).

 Osnova zástavby, parcelace
 Vlastní �len ní na jednotlivé bloky parcel p↵es ro�t komunikací je dán zejména zám rem vytvo↵it 
ekonomicky efektivní systém dopravní a technické obsluhy (p↵eva⇣ující oboustranná zástavba) s návazností na 
zastav n✏ soubor v sousední - v✏chodní poloze, snahou zachovat intimitu historického jádra v ji⇣ní poloze a vytvo↵it 
podmínky pro to, aby sm rem do volné krajiny (západ a sever) se zástavba p↵íli� neuplat⌦ovala.
 Soubor o celkové rozloze cca 2,5 ha je vyjma ve↵ejného prostranství tvo↵en �estnácti parcelami pro rodinné 
domy v zahradách. Parcely jsou obslou⇣eny nov  navr⇣en✏mi komunikacemi (dv  v tve sever - jih o délce cca 160 m 
a cca 130 m, a v tev v✏chod - západ o délce cca 90 m) navazujícími na nedávno dostav nou komunikaci pro soubor 
osmi dom� (u Mate↵ské �koly). Komunikace tvo↵í základní osnovu souboru a d lí je na dva stavební bloky. První blok 
(cca 70x130 m) tvo↵í soubor osmi parcel (�íslo 1-8) v dimenzi cca 32x35 m. Druh✏ blok (cca 35x200 m) vytvá↵í 
soubor �esti parcel v dimenzi cca 25x35 m (�íslo 10-15), kter✏ je ukon�en koncovou parcelou �íslo 16. Tato jediná 
parcela má prostorov✏ potenciál pro zástavbu a⇣ dv ma rodinn✏mi domy. Parcela �íslo 9 uzavírá blok související se 
zahradami zem d lsk✏ch usedlostí. 
 Ve studii jsou ur�ena pravidla pro umis�ování jednotliv✏ch staveb s preferenci opakovaného a pravidelného 
umis�ování hmot dom� v��i parcele a komunikaci. Cílem je vytvo↵it t↵i fronty dom�, které dr⇣í jednotnou linii zástavby 
blí⇣e ke komunikaci a jednotnou v✏�kovou hladinu, do uli�ního prostranství jsou nastaveny p↵ísn j�í regulativy pro 
oplocení. Sm rem do krajiny (západ) budou umis�ovány zahrady, podél ú�elové komunikace (sever) bude zalo⇣ena 
liniová zele⌦.
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 Hmotová skladba zástavby, zele⌦
 Prostorové regulativy jsou nastaveny tak, aby charakter zástavby byl jednotn✏ tzn. nízkopodla⇣ní domy se 
shodn✏mi objemov✏mi proporcemi, pravideln✏m a opakujícím se osazením na pozemku (v��i sob ), zástavba bez 
zjevn✏ch stavebních dominant �i jin✏ch okázalostí. Cílem je zabránit stylov  nesourodé zástavb  nehodící se na 
venkov. Jde zejména o katalogové domy nehodící se do venkovského prost↵edí a vycházející z jiného geografického a 
kulturního prost↵edí (sruby, alpské domy, bungalovy na p↵evá⇣n  �tvercovém p�dorysu �i rozvoln ném p�dorysu s 
nepravideln✏mi v✏klenky, r�zného typu zast↵e�ení (zejména stanová �i mansardová st↵echa)).
 Sjednocující prvky zástavby jsou reáln j�í za p↵edpokladu stav ní stavebníky, kte↵í si p↵izvou architekty 
chápajícími ducha místa. Domy by m ly b✏t provedeny precizn  a v materiálov  kvalitním standardu. V rámci 
modelového zobrazení lokality jsou na záv r presentovány n které p↵íklady soudobé kvalitní architektury. Na 
uveden✏ch p↵íkladech je hodnotné zejména nenásilné propojení bydlení s krajinou.
 Nedílnou sou�ástí ka⇣dého návrhu je nejen stavba, ale i  zele⌦. Podobn  jako domy, tak i zele⌦ (ve↵ejná, 
vyhrazená) musí b✏t provedena citliv , vzhledem k místu, kter✏ je krajinou s p↵írodními hodnotami. Podrobn  se tomu 
v nuje kapitola 6 textové �ásti.
 Etapizace není územní studií navr⇣ena.

 Návrhová velikost, hustota osídlení
 Je stanovena návrhová velikost za p↵edpokladu statisticky sledované obsazenosti bytov✏ch jednotek - 3 
osoby na jednu bytovou jednotku:
 - maximální po�et rodinn✏ch dom� lokalit  je 17 ~ 19 bytov✏ch jednotek1 ~ 57 obyvatel.

 obr. osnova zástavby, parcelace, ve⇥ejná prostranství - dimenze uli�ních prostranství a stavebních �ar (kótováno v 
metrech)
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5) PROSTOROVÉ REGULATIVY

 5.1) Regula⌃ní prvky prostorového uspo�ádání dané zákonem
 Musí b✏t spln ny podmínky a po⇣adavky dané vyhlá�kou 501/2006 Sb. a to zejména: 
(§21) Na pozemcích rodinn✏ch dom� lze dále (vyjma rodinn✏ch dom�) umístit jednu stavbu pro   
 podnikatelskou �innost do 25 m2 zastav né plochy a do 5 m v✏�ky s jedním nadzemním podla⇣ím,  
 podsklepenou nejv✏�e do hloubky 3 m.
(§25) Vyhlá�ka �. 501/2006 Sb., o obecn✏ch po⇣adavcích na vyu⇣ívání území ur�uje vzájemné odstupy staveb. Pro  
 rodinné domy, gará⇣e a dal�í související stavby se bude vycházet z odst. 2, 5.

 Doporu�ené pozice pro umíst ní rodinn✏ch dom� a dopl⌦kov✏ch staveb jsou sou�ástí v✏kresové 
dokumentace.

 5.2) Regula⌃ní prvky prostorového uspo�ádání navr�ené územní studií 
 Územní studií jsou stanoveny tyto regula�ní prvky prostorového uspo↵ádání (viz. té⇣ grafická p↵íloha P2):

 Základní uli�ní prostor (uli�ní prostranství)
- Základním uli�ním prostorem je �ást ve↵ejného prostranství tvo↵ená v�emi ulicemi a t mi cestami a  
 plochami, které vytvá↵ejí základní sí� obsluhy a prostupnosti území; m�⇣e b✏t tvo↵en jak zpevn n✏mi,  
 tak i nezpevn n✏mi plochami; základní uli�ní prostor je obvykle vymezen uli�ní �arou. 

 Stavební �ára 
- Stavební �ára, která vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné �ásti bloku,
 . její⇣ zástavba nesmí nikde ustupovat (to se nevztahuje na gará⇣e umíst né mimo hlavní objekt a dal�í  
 dopl⌦kové stavby, které mohou b✏t umis�ovány i samostatn  v hloubce parcely (p↵íklady mo⇣n✏ch umíst ní  
 dopl⌦kov✏ch staveb jsou sou�ástí v✏kresové dokumentace),
 . její hranice je u parcel 1-8 stanovena ve vzdálenosti 5 m od uli�ní �áry v nov  zakládaném uli�ním  
 prostoru,
 . její hranice je u parcel 10-15 stanovena ve vzdálenosti 3 m od uli�ní �áry v nov  zakládaném uli�ním  
 prostoru.

 Prvky p↵ed stavební �arou
 stavební �áru mohou p↵ekro�it:
-  základy, sokly, obklady fasád, stavební prvky, které architektonicky �lení pr��elí, za↵ízení a prvky
 a dodate�né zateplení budovy do vzdálenosti 0,2 m,
- korunní ↵ímsa a st↵echa do vzdálenosti 1 m,
-  podzemní �ásti staveb, nep↵ekro�í-li zárove⌦ �áru uli�ní.

 Zastav nost
- Je stanovena maximální procentuální hodnota pro zastav nou plochu na jednu stavební parcelu 25%.

 Zastav ná plocha pozemku 
- je sou�tem v�ech zastav n✏ch ploch jednotliv✏ch staveb. Zastav nou plochou stavby se rozumí plocha 

ohrani�ená pravoúhl✏mi pr�m ty vn j�ího líce obvodov✏ch konstrukcí v�ech nadzemních i podzemních 
podla⇣í do vodorovné roviny. Plochy lod⇣ií a ark✏↵� se zapo�ítávají. U objekt� poloodkryt✏ch (bez n kter✏ch 
obvodov✏ch st n) je zastav ná plocha vymezena obalov✏mi �arami veden✏mi vn j�ími líci svisl✏ch konstrukcí 
do vodorovné roviny. U zast↵e�en✏ch staveb nebo jejich �ástí bez obvodov✏ch svisl✏ch konstrukcí je 
zastav ná plocha vymezena pravoúhl✏m pr�m tem st↵e�ní konstrukce do vodorovné roviny.

 Po⇣adavky na stavby 
- na parcelách je p↵ípustné stav t izolované rodinné domy; na velké parcele 16 m�⇣e b✏t v✏jime�n  umíst n  
 dvojd�m, p↵ípadn  je parcelu mo⇣no rozd lit na dv  (pro dva rodinné domy) ,
- domy vytvá↵ející souvislou uli�ní frontu (vyjma parcel 9 a 16) budou mít v��i stavební �á↵e �títovou  
 orientaci,
- domy budou p↵ízemní s vestav n✏m obytn✏m �i nevyu⇣it✏m podkrovím, úrove⌦ podlahy p↵ízemí m�⇣e b✏t  
 maximáln  0,5 m nad p↵ilehl✏m terénem,
- p�dorys bude obdéln✏ (nejlépe s pom rem stran 1:2, 1:3; p↵ípustná je kombinace obdélník� do tvaru L),
- domy budou typov  shodné v⇣dy po jedné stran  uli�ní fronty (p↵ízemní domy s vestav n✏m podkrovím  
 - parcely 10-15; domy p↵ízemní bez vestav ného podkroví  - parcely 1-8),

 St↵echy 
- na hlavních objektech budou st↵echy sedlové, v míst  obvyklém sklonu,
- minim. sklon st↵ech dom� na parcelách 1 - 8 bude 30 °,
- sklon st↵ech dom� na parcelách 10 - 15 bude mezi 38 - 45 °,
- p↵ístavky, gará⇣e mohou mít ploché �i pultové zast↵e�ení (není vhodné zvolen✏m zast↵e�ením p↵ístavku  
 konkurovat hmot  hlavní stavby).

 Po⇣adavky na oplocení
- oplocení na hranici s ve↵ejn✏m prostranstvím vymezujícím nov  zakládan✏ základní uli�ní prostor má  
 maximální v✏�ku 1,6 metru s eventuální nepr�hlednou �ástí maximální v✏�ky 0,3 m ,
-  oplocení na hranici s ostatním ve↵ejn✏m prostranstvím �i mezi parcelami nesmí p↵esáhnout v✏�ku 1,8 metr�,
- vhodn✏ je d↵ev n✏ plot se svisl✏mi pla⌦kami, se vsazením dílc� do d↵ev n✏ch �i ocelov✏ch sloupk�,  
 jednoduch✏ kovov✏ plot; nevhodné jsou zdi a podezdívky z tvárnic, gabion� a jin✏ch stavebnicov✏ch  
 systém�, ploty z prken na sraz (nepr�hledné), ploty z ozdobn✏ch m↵í⇣í a jin✏ch ozdobn✏ch prefabrikát�; na  
 p↵echod do volné krajiny je vhodné opticky se neuplat⌦ující drát né pletivo.

 Vzhled, barevnost, st↵e�ní krytina
- Barevnost musí vycházet z tradi�ní barevnosti a barevnosti odpovídající pou⇣it✏m materiál�m. Jsou  
 preferovány p↵írodní materiály (st↵e�ní krytina - nelesklá pálená ta�ka, doporu�ená barva tradi�ní cihlov   
 �ervená nebo tmav  �edá; beton; re⇣né zdivo - cihla, kámen; omítky - hladké, �tukové, hrubé;   
 d↵ev n✏ obklad). Je vylou�eno pou⇣ití ostr✏ch a pronikav✏ch barev neodpovídajících zemité �kále (nap↵.  
 modrá, vi�⌦ov  �ervená apod) a lesknoucích se barevn✏ch nát r�.

ÚZEMNÍ STUDIE PODLUHY - LOKALITA Z2

10



6)  NÁVRH ⇥E⇤ENÍ VEGETA�NÍCH A SADOV⌅CH ÚPRAV 

 6.1) Funk⌃ní ⌃len⌥ní navr�en↵ch ploch zelen⌥
 V rámci osnovy vegeta�ních a sadov✏ch úprav jsou v ↵e�eném území rozli�eny funk�ní typy zelen  ve t↵ech 
základních skupinách - ve↵ejná zele⌦ na ve↵ejn✏ch prostranstvích a vyhrazená zele⌦. 

 VE⌅EJNÁ ZELE⇤
-  plochy, u kter✏ch je v t�ina dominantních funkcí vázána na vlastní zele⌦
 V návrhu se jedná se o navr⇣enou zele⌦ v ji⇣ní �ásti lokality, slou⇣ící pro aktivní rekreaci a odpo�inek a men�í 
plochu podél v✏chodní hranice navazující na zahrady stávajícího obytného souboru. Plocha má celkem v✏m ru 2.300 
m2 a spl⌦uje tak nadstandardn  po⇣adavek ve smyslu vyhlá�ky §7 vyhlá�ky 501/2006 Sb. (aby pro ka⇣dé dva hektary 
zastavitelné plochy smí�ené obytné �i obytné byla s touto zastavitelnou plochou vymezena související plocha 
ve↵ejného prostranství (zelen ) o v✏m ↵e nejmén  1000 m2). V plo�e je mo⇣no umístit d tské h↵i�t , lavi�ky s 
odpo�inkov✏mi místy, obecní sad apod. Parková zele⌦ uvnit↵ obytného souboru bude ↵e�ena v rámci sadov✏ch úprav. 

 VYHRAZENÁ ZELE⇤

- p↵edzahrádky jako zele⌦ v uli�ním profilu
 Prostor p↵edzahrádek uplat⌦ujících se jako zele⌦ v uli�ním profilu není mo⇣né oplotit. P↵edzahrádky mohou 
b✏t osázeny zelení dosahují v✏�ky max. 1,6m (max. do v✏�ky oplocení). Vzhledem k tomu, ⇣e p↵edzahrádky se 
v✏znamn  uplat⌦ují jako zele⌦ v uli�ním profilu, je doporu�eno ↵e�it tyto rovn ⇣ s ohledem na jednotící vizuální vjem 
v následné projektové dokumentaci sadov✏ch úprav, a⇣ bude známa p↵esná poloha vjezd� a vstup� na stavební 
pozemek.  Zárove⌦ musí b✏t spln na podmínka vyu⇣ití p↵edzahrádek jako reten�ního vsakovacího prostoru de��ov✏ch 
srá⇣ek ze zpevn n✏ch ploch uli�ních prostranství. Pro druh zelen  platí stejné podmínky uvedené dále.

- zahrady u rodinn✏ch dom� 
 Zahrady u rodinn✏ch dom� a p↵edzahrádky  (v rámci stavebních parcel) budou zatravn ny a osázeny dle 
individuálních po⇣adavk� budoucích vlastník�. Detailní ↵e�ení jednotliv✏ch zahrad by m lo b✏t provedeno na základ  
samostatn✏ch projekt�.  

 6.2) Vhodné druhy pro v↵sadbu
 Ve venkovském prost↵edí je typick✏ v✏skyt vysok✏ch strom�, tvo↵ících p↵íjemné klima a za�le⌦ující zástavbu 
do krajiny.
 Vhodn✏mi druhy pro v✏sadbu jsou:
- d⌅eviny stromo⌅adí: t↵e�e⌦ pta�í, lípa srd�itá, lípa velkolistá, javor mlé�, o↵e�ák královsk✏, hru�e⌦  
 obecná,  hybridní topoly, mén  jablo⌦ domácí a �vestka domácí. 
- d⌅eviny pro soliterní v⇧sadbu a rozpt⇧lenou zele⇤: lípa srd�itá, dub zimní a letní, habr obecn✏, t↵e�e⌦  
 pta�í, lípa velkolistá, svída krvavá, pta�í zob obecn✏, hloh jednosemenn✏ a obecn✏, líska obecná. 
- sm⇥si pro zatrav⇤ovaná místa: kost↵ava �ervená, kost↵ava lu�ní, srha ↵ízna�ka, lipnice lu�ní, lipnice  
 obecná, v su��ích polohách psine�ek obecn✏, lipnice smá�knutá.

 K zahradám neodmysliteln  pat↵í stromy ovocné a listnaté.  P↵i zakládání je t↵eba po�ítat s tím, aby zahradu 
netvo↵ila sbírka jehli�nan� a ↵ada thují �i cyp↵i�� podél plotu. Pro ⇣ivé ploty jsou vhodné pta�í zob, habr obecn✏, líska 
obecná, r�⇣e. Z ovocn✏ch strom� se hodí tradi�ní druhy jako jsou t↵e�n , vi�n , slivon , meru⌦ka, mén  jablo⌦. 

 6.3) Zásady zakládání porost⌦ 
 Plochy ur�ené pro sadové úpravy budou p↵ekryty novou vrstvou humusu o tl. minimáln  200 mm na 
rostlém terénu.  D↵eviny budou osazeny ve velikosti 20% kone�ného vzr�stu. Stromy se zakládají sadbou 10 - 12 
let✏ch odrostk� /12-14-16/, s balem, dosahujících min. v✏�ky 2 - 2,5 m.  Do uli�ních stromo↵adí musí b✏t stromy 
vyv tvené na podchodnou v✏�ku. K v✏sadb  ovocn✏ch d↵evin jsou doporu�eny vysokokmeny. D↵eviny ve vazb  na 
volnou krajinu nutno chránit proti okusu. Pro osazení budou vykopány jámy p↵íslu�né velikosti (0,6 - 1,0 m3). Stromy 
budou stabilizovány t↵emi k�ly a ko↵enov✏ bal bude opat↵en flexibilní závlahovou hadicí s uzáv rem. Po vysazení 
d↵evin je nutné zajistit zálivku ve vegeta�ním období, v mno⇣ství 20 l na jeden strom; nejlépe 1x t✏dn  v dob  
nedostatku srá⇣ek. Povrch v✏sadeb bude zasypán mul�ovací k�rou, která zamezí zaplevelení a vysychání zeminy. Na 
voln✏ch plochách bude zalo⇣en v✏sevem klasick✏ parkov✏ trávník p↵i pou⇣ití travního semene v dávce 25 g/m2.  

 6.4) Návrh opat�ení pro v↵stavbu
- odstran ní vzrostl✏ch strom� nutno provést mimo vegeta�ní období, tj. v období od 1. listopadu do 31. 

b↵ezna následujícího kalendá↵ního roku;
- odstra⌦ování lu�ních porost� a k↵ovin realizovat mimo období obvyklého hlavního hnízd ní pták�, tedy 

mimo 20. b↵ezna a⇣ 31. �ervence kalendá↵ního roku (ochrana voln  ⇣ijících pták�, Zákon �. 114/1992 Sb., ve 
zn ní pozd j�ích p↵edpis�, § 5a);

- p↵ed zahájením zemních prací ov ↵it v✏skyty v✏znamn✏ch a zvlá�t  chrán n✏ch druh� hmyzu  (�melák�, 
mravenc�, mot✏l�), plaz� (je�t rek, slep✏��), pták� a  polní zv ↵e, tj. druh� otev↵en✏ch stanovi�� aktuálním 
pr�zkumem - poch�zkou území za ú�asti ekologického dozoru, aby mohla b✏t v p↵ípad  nutnosti operativn  
provedena opat↵ení k zabrán ní ru�ení nebo zra⌦ování t chto ⇣ivo�ich�; 

- aktivity v místech s cenn j�ími stanovi�ti musí b✏t p↵edm tem ekologického dozoru p↵i v✏stavb . Ve v�ech 
p↵ípadech, kdy by se p↵íprava terénních úprav nebo staveb mohla dotknout stanovi�� ohro⇣en✏ch nebo 
chrán n✏ch druh�,  nebo zji�t n✏ch v rámci ekologického dozoru,  investor po⇣ádá o v✏jimku  ve smyslu 
platné právní úpravy;

- v pr�b hu stavby dodr⇣ovat zásady ochrany d↵evin (§ 7, 8, zákona a �SN 839061) a v okolí staveni�t  – 
podmínka se t✏ká zachovávan✏ch strom�, které se budou nacházet v t sné blízkosti stavebního zám ru. V 
ko↵enovém prostoru (u listnat✏ch d↵evin dán pr�m tem koruny s roz�í↵ením o 1,5 m, u jehli�nat✏ch s 
roz�í↵ením o 5 m) provád t v✏kop ru�n  ve vzdálenosti min 2,5 m od paty kmene, po�kozené ko↵eny 
za↵íznout rovn✏m ↵ezem, rány o�et↵it fungicidními p↵ípravky, zajistit ochranu strom� p↵ed mechanick✏m 
po�kozením. A to p↵ísn✏m zákazem pohybu t ⇣ké techniky a omezením celkového pohybu v oblasti 
ko↵enového systému. Ochrana strom� bude zaji�t na v podob  d↵ev ného bedn ní kmene; 

- v pr�b hu stavby dodr⇣ovat zásady obecné ochrany ⇣ivo�ich� (§ 5, odst. 3, zákona) na staveni�ti tím, ⇣e v 
pr�b hu v✏kopov✏ch prací bude v✏kop upraven tak, aby drobní ⇣ivo�ichové (plazi, oboj⇣ivelníci a drobní 
savci), kte↵í do n j spadnou, jej mohli sami opustit (ponecháním �ikmé st ny na konci v✏kopu). P↵ed 
zahrnutím v✏kopu po⇣adováno provést kontrolu a v p↵ípad  zji�t ní t chto ⇣ivo�ich�, tyto vynést mimo 
staveni�t .
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7)  NÁVRH ⇥E⇤ENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

 7.1) Návrh komunika⌃ního uspo�ádání lokality
 (v✏kres B, p↵íloha P2) 
 Navrhovan✏ komunika�ní systém pro zaji�t ní dostupnosti a komunika�ní obsluhy celé lokality souboru 
„Podluhy - zastavitelná plocha Z2” a⇣ jednotliv✏ch navrhovan✏ch objekt� �estnácti rodinn✏ch dom� je tvo↵en 
navrhovan✏mi v tvemi místních komunikací funk�ní skupiny C napojen✏mi na prodlou⇣ení komunikací obytného 
souboru osmi rodinn✏ch dom� situovaného v✏chodn  (u mate↵ské �koly) a na stávající ú�elové komunikace 
obklopující soubor ze severu a západu.
 V tev v✏chod - západ o délce cca 85 m, napojená na stávající obytn✏ soubor je navr⇣ena v uli�ním prostoru 
o⌘�í↵ce 10 metr� mezi hranicemi protilehl✏ch pozemk� jednotliv✏ch RD. Uli�ní prostor ulice (v tve sever - jih o délce 
cca 160 m a cca 130 m) je navr⇣en v⌘�í↵ce 10 metr� mezi hranicemi oplocen✏ch �ástí protilehl✏ch pozemk� 
jednotliv✏ch rodinn✏ch dom� s tím, ⇣e p↵edzahrádky v uli�ním profilu (�í↵ka 1 m) z�stanou v majetku majitel� 
navazujících nemovitostí bez mo⇣nosti zaplocení. Nové úseky obousm rn✏ch obslu⇣n✏ch komunikací budou mít 
dimenzi vozovky 6 m a budou po jedné stran  dopln né travnat✏mi pásy (↵e�ení hodící se do venkovského prostoru, 
p↵íznivé pro likvidaci de��ov✏ch odpadních vod z vozovky).
 Cel✏ komunika�ní systém lokality dopl⌦uje samostatná stezka pro p �í, která zaji��uje p �í vazby ve sm ru 
do ji⇣ní �ásti lokality (a sm rem do obce) vyu⇣ívané u⇣ivateli obytného souboru p↵edev�ím pro odpo�inek a rekreaci 
(ve↵ejná zele⌦). 
 Odvodn ní je navrhováno vsakováním v p↵ilehl✏ch povrchov✏ch vsakovacích za↵ízeních �i pr�lezích, 
navrhovan✏ch jako sou�ást neformáln  vymezeného prostoru p↵edzahrádek a travnat✏ch pás� paralelních s vozovkou.

 7.2) Doprava v klidu
 S⌘ohledem na individuální charakter bytové zástavby ↵e�ené lokality odstavování a parkování vozidel pro 
jejich pot↵eby nep↵edstavuje vá⇣n j�í problém. V�echny pot↵eby navrhovan✏ch objekt� budou pokryty stáním vozidel 
na vlastních pozemcích ve smyslu p↵íslu�n✏ch ustanovení vyhlá�ky MMR �R �. 268/09 Sb., o technick✏ch po⇣adavcích 
na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, ⇣e odstavná a parkovací stání se ↵e�í jako sou�ást stavby, nebo jako 
provozn  neodd litelná �ást stavby, anebo na pozemku stavby, pokud tomu nebrání omezení vypl✏vající ze 
stanoven✏ch ochrann✏ch opat↵ení. Po�ty stání se stanovují dle skute�n  navrhovan✏ch kapacit objekt�, v⌘souladu 
s⌘normov✏mi hodnotami stanoven✏mi ve smyslu p↵íslu�n✏ch ustanovení kap. 14.1 �SN 73 6110 Projektování místních 
komunikací, nejmén  v�ak v po�tu 1 odstavného a 1 parkovacího stání pro rodinn✏ d�m. 
 Pro pot↵eby parkování p↵ípadn✏ch náv�t vník� obytného souboru �i jiné pot↵eby posta�í �ty↵i stání pro 
osobní vozidla situovan✏ch na ji⇣ní koncové �ásti západní v tve.

 7.3) Ve�ejná autobusová doprava
 Obsluha prost↵edky hromadné dopravy bude pro lokalitu zaji��ována pravideln✏mi autobusov✏mi  spoji: 
“Ho↵ovice - Podluhy - K↵e�ín” z autobusové zastávky Podluhy situované na návsi. Vzdálenost od zastávky BUS je cca 
380 m a je tak spln n po⇣adavek na maximální 15 ti minutovou docházkovou dobu.

8)  NÁVRH ⇥E⇤ENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

 8.1) Charakteristika zájmového území a navrhovan↵ch základních opat�ení   
 (v✏kres C, p↵íloha P2) 
 P↵edm tem této �ásti studie je celkové ↵e�ení technické obsluhy prost↵ednictvím in⇣en✏rsk✏ch sítí 
v⌘návaznosti na napojovací místa stávajících in⇣en✏rsk✏ch sítí Podluh (p↵i respektování urbanistické koncepce, 
koncepce dopravní obsluhy a �ir�ích územních vztah�.
 Navrhovan✏ obytn✏ soubor �estnácti rodinn✏ch dom� je situován v poloze �áste�n  vklín né mezi 
novodobou zástavbu Podluh, severozápadní �ást je je�t  sou�ástí otev↵ené zem d lské krajiny. Parcely jsou 
obslou⇣eny nov  navr⇣en✏mi komunikacemi navazujícími na nedávno dostav nou komunikaci pro soubor osmi dom� 
(u Mate↵ské �koly).
 Zájmové území je meliorováno (s nejv t�í pravd podobností v�etn  u⇣ití systému trubních drená⇣í 
navazujících na více v⌘terénu patrné um lé odvod⌦ovací strouhy/r✏hy/rigoly). Pro území bylo zpracováno 
hydrogeologické posouzení (RNDr. Milo� �eleda, únor 2020).

 8.2) Vodní hospodá�ství

 Zásobování pitnou vodou
 Bilance pot↵eby pitné vody a zaji�t ní její dodávky:
 Navrhováno je zde 19 bytov✏ch jednotek/BJ p↵evá⇣n  v⌘RD  (celkem 57 obyvatel). Za p↵edpokladu jejich 
nadstandardního vybavení vychází  specifická ro�ní pot↵eba 65 m3/obyv.rok).
 Ro�ní bilan�ní pot↵eba pitné vody �iní:   cca 57 x 65 = 3.705 m3/rok
 V⌘p↵ípad  instalace rodinn✏ch bazén� u nemovitostí lze p↵edpokládat nár�st pot↵eby pitné vody.

 Zaji�t ní dodávky pitné vody:
 Vlastní technické ↵e�ení rozvodné vodovodní sít  rozvojové lokality bude mo⇣né realizovat odbo�ením ze 
stávajících ↵ad� v⌘nejbli⇣�ích napojovacích uzlech. Na základ  základního prov ↵ení lze konstatovat té⇣ spln ní 
normativních parametr� min. a max. provozních tlak� v⌘distribu�ní vodovodní síti ↵e�eného území.
 K detailnímu návrhu ↵e�ení m�⇣e dojít a⇣ na základ  zp↵esn ní zadání v⌘dal�ím stupni projektové p↵ípravy.
 Z projednání studie zárove⌦ vypl✏vá, ⇣e p↵ed povolením staveb rodinn✏ch dom� musí b✏t v lokalit  do↵e�en 
zp�sob zásobování pitnou vodou a to z toho d�vodu, ⇣e v sou�asnosti jsou v �ir�ím zájmovém území Ho↵ovicka 
problémy s kapacitou ve↵ejného vodovodu.

 Likvidace srá�kov↵ch odpadních vod
 Pro území bylo zpracováno hydrogeologické posouzení (RNDr. Milo� �eleda, únor 2020). 
 Provedené hydrogeologické posouzení bylo zam ↵eno na posouzení mo⇣nosti likvidace srá⇣kové vody z 
povrchu projektovan✏ch asfaltov✏ch obslu⇣n✏ch komunikací nov  projektované obytné zóny (cca 16 parcel pro RD v 
k.ú. Podluhy). 
 Vzhledem k uva⇣ovan✏m hydrogeologick✏m a geologick✏m podmínkám doporu�ujeme ↵e�it likvidaci 
srá⇣kov✏ch vod akumulací a následn✏m zasakováním v pom rn  objemn✏ch zasakovacích objektech, nap↵. v drénech 
vypln n✏m �t rkem �i podzemních zasakovacích blocích. P↵i uva⇣ovan✏ch velmi nízk✏ch hodnotách propustnosti 
podlo⇣í a navr⇣en✏ch rozm rech vsakovacích objekt� byla v✏po�tov  prokázána p↵íznivá bilance pro funk�nost tohoto 
↵e�ení. Pro realizaci toto ↵e�ení je v�ak t↵eba pom rn  rozsáhl✏ch zemních prací, za dal�í nev✏hodu je mo⇣no 
pova⇣ovat i mo⇣nost relativn  rychlé kolmatace p↵írodního prost↵edí a ztrátu funk�nosti (dal�í sní⇣ení infiltra�ní 
schopnosti prost↵edí). 
 Dal�í a z↵ejm  i mén  náro�n j�í variantou by byla pouhá akumulace srá⇣kov✏ch vod v kombinaci se 
↵ízen✏m odtokem plus bezpe�nostním p↵epadem s tím, ⇣e z↵ejm  i ↵e�ení s p↵e�erpáváním (do vodote�e) by bylo 
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mo⇣né. V p↵ípad  návrhu dal�ích variant projektantem se autor posudku bude i nadále aktivn  podílet na 
technickoekonomickém v✏b ru nejv✏hodn j�ího ↵e�ení.
 
 Návrh sv✏m ↵e�ením respektuje morfologii místa a do nejni⇣�ích �ástí lokality navrhuje ve↵ejnou zele⌦ s 
rezervou pro umíst ní zasakovacích objekt�/akumulace.  Nové místní obslu⇣né komunikace budou upraveny spádov   
i v p↵í�ném profilu tak, aby srá⇣ková voda z⌘jejich povrchu odtékala do nejbli⇣�ích p↵irozen✏ch recipientních prvk�, 
podél vozovek jsou navr⇣eny travnaté pásy. Ke detailnímu návrhu ↵e�ení m�⇣e dojít a⇣ na základ  zp↵esn ní zadání 
v⌘dal�ím stupni projektové p↵ípravy.

 Likvidace spla kov↵ch odpadních vod
 Bilance produkce spla�kov✏ch odpadních vod:
 Bilance produkce spla�kov✏ch odpadních vod koresponduje s⌘pot↵ebou pitné vody (viz v✏�e) a lze tedy tuto 
produkci odhadovat a⇣ do v✏�e cca 3.705 m3/rok i více.

 Zaji�t ní likvidace spla�kov✏ch odpadních vod: 
 Vlastní technické ↵e�ení spla�kové oddílné kanalizace rozvojové lokality bude relativn  sch�dné vzhledem 
k⌘mo⇣nosti napojení se na stávající systémy jednotné kanalizace rozvinuté do sousedního stavebního souboru. Ke 
podrobnému návrhu ↵e�ení m�⇣e dojít a⇣ na základ  zp↵esn ní zadání v⌘dal�ím stupni projektové p↵ípravy.

 8.3) Energetika

 Zásobování elektrickou energií
 Navrhováno je zde 19 bytov✏ch jednotek/BJ p↵evá⇣n  v⌘RD  (celkem 57 obyvatel).
 Zaji�t ní dodávky elektrické energie pokryjí dle informací provozovatele sít  stávající trafostanice umíst né v 
kontaktní poloze zájmového území.
 Vlastní technické ↵e�ení rozvodné sít  nízkého nap tí bude kabelové v⌘podzemní trase, navazující na sí� 
v⌘p↵ipraven✏ch napojovacích místech:
 - trafostanice BE 0070 (Podluhy-Obec II) umíst ná poblí⇣ ú�elové komunikace SV od zájmového  
  území
 - trafostanice BE 3486 (Podluhy -Obec I) umíst ná u silnice ji⇣n  od zájmové lokality. 
 Sí� nízkého nap tí bude zokruhována.
 P↵ípojková vedení budou provedena zasmy�kováním do domovních rozvad �� osazen✏ch v⌘plotové 
konstrukci a standardn  vybaven✏ch elektrom rem a dal�ím nezbytn✏m p↵íslu�enstvím (tj. jedná se o umíst ní na 
hranici pozemku jedné ka⇣dé nemovitosti). Samoz↵ejm  se po�ítá s⌘instalací sít  VO v⌘nov✏ch obslu⇣n✏ch 
komunikacích s⌘osazením ve vhodn✏ch místech odpovídajícího po�tu nosi�� se svítidly VO.
 K detailnímu návrhu ↵e�ení m�⇣e dojít a⇣ na základ  zp↵esn ní zadání v⌘dal�ím stupni projektové p↵ípravy.

 8.4) Telekomunikace, p�enos informací   
 V⌘p↵ípad  pokrytí pot↵eb nabídkou telekomunika�ních slu⇣eb je t↵eba po�ítat s⌘p↵ím✏m napojením 
nemovitostí na p↵ístupovou (místní, ú�astnickou) telekomunika�ní sí� s⌘min. kapacitou  2x2 páry/1 RD �i bytovou 
jednotku.
 P↵ipojení k⌘ú�astnické síti Podluh jejím roz�í↵ením z⌘p↵íslu�n✏ch ozna�en✏ch uzl� (z nejbli⇣�ích TR/tra�ov✏ch 
rozvád ��, SR/sí�ov✏ch rozvád ��, ÚR/ú�astnick✏ch rozvád ��), co⇣ m�⇣e b✏t up↵esn no v⌘rámci dal�í fáze projektové 
p↵ípravy. 
 Rozvoj stávající kabelové ú�astnické sít  bude realizován v⌘↵e�eném území formou podzemních kabelov✏ch 
tras v�etn  stani�ních kabel�.
 Pokrytí podstatné �ásti poptávky telekomunika�ních slu⇣eb se dnes uskute�⌦uje prost↵ednictvím sítí 
mobilních operátor�. K návrhu ↵e�ení v⌘detailech m�⇣e dojít a⇣ na základ  zp↵esn ní zadání v⌘dal�ím stupni 
projektové p↵ípravy.

 
 8.5) Koordinace in�en↵rsk↵ch sítí
 Ta je z⌘prostorového hlediska upravena �SN 73 6005, která je návrhem ↵e�ení respektována.
 Koordinace prostorového uspo↵ádání vedení technického vybavení (koordinace je dána p↵edev�ím 
zp�sobem jejich ukládání) ve ve↵ejném prostoru dle �SN 73 6005 je v⌘této studii nabízena jednak klasickou variantou 
↵e�en - viz p↵íloha P2 p↵íklady uspo↵ádání vedení technického vybavení v⌘navr⇣en✏ch uli�ních profilech. Dal�í 
doporu�enou variantou odpovídající lépe obsluze objekt� nadstandardního bydlení („nadstandardní objekty není 
logické obsluhovat technicky podstandardn “) je prostorov  úsporné ↵e�ení p↵i ukládání in⇣en✏rsk✏ch sítí do sdru⇣ené 
trasy (nap↵. multikanál Sitel) - viz. obr.
      Pro tuto druhou variantu je doporu�eno vyu⇣ít jako adekvátního podkladu  DOS.T 09 Zp�soby ukládání 
in⇣en✏rsk✏ch sítí. doporu�en✏ standard technick✏. Praha: �KAIT, 1998, dále typového podkladu TP 103 Navrhování 
obytn✏ch a p �ích zón: Technické podmínky. Praha: MDS �R – OPK, vyd. KAURA publishing, 2008. ISBN 
80-902527-0-2 �i nap↵. Sdru⇣ené trasy in⇣en✏rsk✏ch sítí v⌘urbanizovan✏ch územích. Praha: kol. autor�, �VUT, 2010. 
ISBN 978-80-01-04706-4.
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