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Nová Ves u nového M sta na Morav

Základní identifika ní údaje

Název akce:

Územní studie Nová Ves u Nového M sta na Morav (dále jen ÚS)

Místo:

k.ú. Nová ves u Nového M sta na Morav

Zadavatel:

Obec Nová Ves u Nového M sta na Morav , .p. 104, 592 31 Nové M sto na Morav

Po izovatel:

stský ú ad Nové M sto na Morav , odbor stavební a životního prost edí

Zhotovitel:

Ing. Marie Psotová, STUDIO P Ž ár nad Sázavou, Nádražní 52

Datum:

únor 2014

2. Vymezení území
ešené území je vymezeno zastavitelnou plochou . 11 platného Územního plánu Nová Ves u Nového
sta na Morav (ÚP) ur enou z v tší ásti pro bydlení v rodinných domech a z menší ásti v pruhu podél
sil. II/360 pro zele izola ní. Plošná vým ra ešeného území iní 2,60 ha.
3. Cíle a ú el ÚS
Hlavním cílem ÚS je prov it možnosti využití vymezené zastavitelné plochy v souladu s požadavky
platného ÚP a up esn nými pot ebami zadavatele ÚS specifikovanými v zadání ÚS. ešit urbanistickou
koncepci s uspo ádáním jednotlivých funk ních složek zastavitelných ploch s ešením prostorového uspo ádání území s koncepcí ve ejné infrastruktury.
elem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující
úpravu tohoto území.
4. P írodní podmínky
Lokalita je situována p i západním okraji sídla. Ze t í stran (severní, jižní a východní) lokalita navazuje
na zastav né území, na západní stran je vymezena silnicí II/360. ešeným územím prochází stávající záhumenní cesta.
Lokalita se nachází na rovinatém území s nadmo skou výškou pohybující se od 619 do 623 m n.m..
Území lokality je v sou asnosti p evážn zem lsky využíváno zejména v kultu e zahrada, z menší
ásti pak jako orná p da. trvalý travní porost. Pozemky pod záhumenní cestou jsou v kultu e ostatní plocha.
Pozemky lokality se nachází na p dách BPEJ 83424 za azených do III. t ídy ochrany
ešené území leží mimo Chrán nou krajinnou oblast Ž árské vrchy, na lokalit nenachází žádné maloplošné chrán né území, žádná evropsky významná lokalita ani významný nebo registrovaný krajinný prvek
a i památný strom.
5. Kulturní hodnoty
Na ešeném území se nenachází žádné kulturní památky zapsané v úst edním seznamu kulturních památek R ani památky místního významu.
V p ípad realizace staveb pro stavebníky vyplývá zákonná oznamovací povinnost podle § 22 odst. 2 a
§23 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis a povinnost umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.
6. Pr zkumy a m ení se záv ry
Na ešeném území nebyly provád ny žádné pr zkumy. P i dalších projektových pracích je t eba provést
hydrogeologický pr zkum k posouzení vsakovacích pom
podloží pro zasakování deš ových vod ze
st ech zpevn ných ploch a komunikací, posouzení IG pom
pro zakládání RD a komunikací a posouzení
žitelnosti hornin. Dále se doporu uje provést pr zkum pro zjišt ní množství p dního radonu a stanovení
stupn radonového rizika. Tento pr zkum je možné provád t individueln pro jednotlivé stavební parcely.
7. Spln ní podmínek a požadavk zadání ÚS
Podmínky a požadavky zadání ÚS z ledna 2014 p edaného zpracovateli územní studie byly ešení spln ny. Zadání územní studie je p ílohou ešení ÚS.
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8. Urbanisticko architektonická koncepce
8.1.

Urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce ešení lokality vychází ze stávajícího zp sobu zastav ní obce a p írodních podmínek daného území. Snahou je v maximální mí e respektovat terénní podmínky ešeného území a rovn ž
na základ požadavku zadavatele ÚS len ní území dle sou asných majetkových vztah .
V ešeném území jsou rovn ž navrhovány dostate
funkcí a výsadbou vzr stné zelen .

velká ve ejná prostranství s p evažující klidovou

ležitým prvkem ešeného území je pás izola ní zelen podél silnice II/360, který bude v území plnit
zejména funkci hygienické a pak i estetické clony od provozu motorové dopravy na této silnici.
Pro obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturou jsou zejména využívány pozemky stávající
elové cesty s pot ebným rozší ením dle požadovaných pot eb a parametr . Dopravní ešení umožní napojení stávající ú elové cesty.
Zástavba rodinných dom je limitována ur enými stavebními arami, tak, aby nebyla fádní i živeln
pojatá. Spolu s komponovanou úpravou ve ejných prostranství s vhodn vybranými druhy zelen bude uli ní prostor tvo it pestrý, harmonický celek.
8.2.

Navržené regula ní prvky

Uli ní ára – hranice mezi soukromými pozemky a ve ejným prostranstvím je v tomto p ípad dána oplocením odd lující stavební pozemky od ve ejn p ístupných pozemk .
Stavební ára – vymezuje hranici pozemku ur eného k zastav ní a polohu výstavby hlavního objemu objektu. P ed tuto áru sm jí v p im eném rozsahu a tvaru vystupovat konstrukce íms, balkón , arký , rizalit
apod. V daném ešení vytvá í nezastavitelný prostor p edzahrádek a místo pro odstavení osobního automobilu ješt p ed vraty garáže nebo prostorem garážového stání, které je sou ástí hlavní stavby.
Nezastavitelná ást stavebního pozemku – ást stavebního pozemku, kterou nelze zastav t stavbou hlavní
ani stavbou plnící funkci stavby dopl kové ke stavb hlavní. Nezahrnuje oplocení a stavby podzemní. Jde
zejména o ásti pozemk mezi uli ní a stavební arou a dále o n které ásti stavebních pozemk sm rem v
ve ejnému prostranství.
Odstupy RD – vzájemné odstupy staveb se ídí ustanovením § 25, vyhl. . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území v platném zn ní, tj. že minimální vzdálenost mezi rodinnými domy je 7 m, doporu uje se dodržet minimální vzdálenost 3,5 m od hranice parcely.
Odstupy dopl kových staveb - se budou ídit stanovením § 25 vyhlášky . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území v platném zn ní.
Výška zástavby – rodinné domy budou o jednom nadzemním podlaží s možným využitím podkroví. Úrove
hlavního nadzemního podlaží se uvažuje max. 0,6 m od úrovn místní komunikace v míst vjezdu na pozemek, což je dáno pot ebou ochrany stavby proti povrchové vod , umožn ním bezbariérového p ístupu k RD
dle požadavk vyhl. 398/2009 Sb., nasazení ímsy 2,5 - max. 3,5m nad upraveným terénem, výška h ebene
stavby max. 9,5 m nad upraveným terénem. Tyto limitní hodnoty nebudou p ekro eny ani v p ípad podsklepení objekt . Požadavky na sv tlé výšky v RD jsou dány §40 vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
Sklon a tvar st echy – jednopodlažní rodinné domy budou mít st echy sedlové s h ebenem blízkým symetrii
objekt , p ípustná je st echa sedlová s polovalbou. Sklon st echy cca 40°.
Vstupy do objekt – budou p ímo do úrovn 1.NP, situování vstupu není polohopisn ur eno, odvíjí se od
umíst ní pilí e HUP, plynom ru, elektrom ru, p ípadn i dopisní schránky a popelnice. Neuvažuje se budováním sjezd do suterénních prostor.
8.3.

Architektonické zásady

Architektonické ešení staveb bude inspirováno tradi ním venkovským domem (výrazn obdélníkový
dorys, sedlová st echa i polovalbová st echa). Vzhledem k blízkosti CHKO Ž árské vrchy je žádoucí,
aby stavby byly navrženy s v souladu s Obecnými podmínkami pro výstavbu v CHKO Ž árské vrchy (viz.,
ílohy ÚS).
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Provozn dispozi ní a stavebn technické ešení objekt

Provozn dispozi ní ešení objekt není v územní studii p edepsáno. Je však nutné splnit požadavek, že
každý RD s podlahovou plochou do 100 m2 musí mít minimáln jedno garážové stání pro osobní automobil
na vlastním pozemku. Rodinný d m s podlahovou plochou v tší jak 100 m2 bude mít na svém pozemku
min. 2 garážová stání. Garážová stání je možné ešit odd len od hlavní stavby, stejn tak i jako její sou ást,
vždy ale s p ihlédnutím na ešení dot ené skupiny okolních stavebních pozemk .
Stavebn technické ešení staveb RD není p edepsáno. Bude ur eno jednotlivými projekty rodinných
dom .
8.5.

Vn jší úpravy staveb a oplocení

Bude užito tradi ních materiál a zpracování, v etn barevnosti, p ípadn materiál , které jsou jim blízké. Omítky budou sv tlých barev s barevn nekontrastujícím soklem. Barevnost objekt vždy ešit
v návaznosti na sousední objekty.
Oplocení parcel z uli ní strany se doporu uje provést v jednotném stylu, zachovat materiálové, výškové
pop . i barevné ešení. Výška oplocení v uli ní
e nep esáhne 1350 mm a je dána umíst ním HUP, plynoru, elektrom ru, dopisní schránky a v ad neposlední i popelnice.
Oplocení mezi parcelami a oplocení zadních ástí parcel m že být r zné, nap . z drát ného pletiva, d ené, a nebude p esahovat výšku 1,5 m. Pro oplocení mezi zahradami a volnou krajinou je vhodné využít
voln rostoucí zelené ploty, nežádoucí jsou zde plné nepr hledné ploty.
9. Ve ejná prostranství
9.1.

Uspo ádání ve ejných prostranství

Ší ka ve ejných prostranství s umíst ním dopraní a technické infrastruktury je navržena min.
8m a odpovídá tak požadavk m § 22, odst. 2) vyhl. . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
výstavbu v platném zn ní. Jejich sou ástí je pozemní komunikace zp ístup ující pozemky rodinných dom a prostor pro pr chod inženýrských sítí. Nedílnou sou ástí t chto ve ejných prostranství jsou travnaté plochy a zele . Výsadba strom , ke se navrhuje s p ihlédnutím nejen
k bezpe nosti dopravy a prostorovému uspo ádání sítí, ale i k jejímu estetickému významu. D ležitou sou ástí uli ních prostor jsou sloupy ve ejného osv tlení s osv tlovacími t lesy.
Studie vymezuje v dostate né mí e pro dané území plochy ve ejných prostranství s p evažující
klidovou funkcí v souladu s požadavky §7, odst.2) vyhl. . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích
na výstavbu v platném zn ní. Tato prostranství tvo í významný kompozi ní prvek obytného souboru plnící funkci estetickou, ekologickou a rekrea ní. Jedná se o upravené plochy
s komponovanou výsadbou vegeta ních prvk reprezentované kvalitními travnatými plochami,
vzr stnými d evinami a nízkou doprovodnou zelení. Na plochách lze umis ovat p ší stezky, drobná
išt a mobiliá obce.
Studie rovn ž vymezuje specifické prostranství s funkcí výsadby izola ní zelen na plochách
mezi stavebními pozemky a silnicí II/360. Zele t chto ve ejných bude tvo it jednak optický p echod mezi urbanizovaným územím a volnou krajinou, ale zejména zajisti odclon ní negativních vliv z motorové dopravy na silnici II. t ídy. Izola ní zele bude tvo ena výsadbou vzr stných strom s ke ovou podsadbou.

Hranice mezi jednotlivými typy ve ejných prostranství nejsou ostré, mnohde dochází k jejich
ekryvu.
9.2.

Zele na ve ejných prostranstvích

Na ešeném území je navržen dostatek prostor ve ejného prostranství umož ující výsadbu vzr stné zelen . Zele na ve ejných prostranstvích má zejména funkci estetickou a hygienickou, ale rovn ž i funkci
rekrea ní a oddychovou.
ležitým prvkem zelen je umožn ní výsadby vzr stných d evin. Výsadba je umožn na zejména vy ešením dostate
velkých prostor nezatížených pot ebami vedení dopravní a zejména technické infrastruktury.
Pro ešení zelen používat autochtoní d eviny a rostliny. Základem bude výsadba vzr stných d evin
s ke ovým podrostem dopln ná o travnaté plochy.
5
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Zele na ve ejných prostranstvích se doporu uje ešit v rámci dalších stup
tem sadových úprav.

projektových prací projek-

10. Koncepce dopravního ešení
10.1. Automobilová doprava
Lokalita je obsluhována nov navrženou páte ní místní komunikací napojenou v místech stávajících
sjezd na silnici II/360. Trasa navržené komunikace vede p evážn v trase stávající ú elové cesty, která se
na navrženou komunikaci dále napojuje . Jedno vyúst ní navržené komunikace je na stávající p ístupovou
komunikaci do zem lského areálu. Zde se p edpokládá celková úprava sou asného napojení na silnici
II/360. Z této páte ní komunikace s dále odd lují dv slepé komunikace na konci s obratišt m pro obsluhu
vždy 2-3 parcel uvnit lokality.
Pro zachování prostupnosti krajiny koncepce umož uje napojení stávající ú elové cesty
Navržené komunikace se uvažují funk ní t ídy D1 se smíšeným provozem p ší a motorové dopravy,
návrhová rychlost je 30 km/h.
P i návrhu místních komunikací je t eba vycházet z SN 73 6110, p i ešení k ižovatky napojení na silnici II/360 dodržet podmínky SN 736102.
10.2. Doprava v klidu
Dle velikosti podlahové plochy RD budou mít domy 1 až 2 garážová stání pro osobní automobil na
vlastním pozemku a dále min. 1 volné stání na vlastním pozemku (nap . prostor mezi oplocením a vraty do
garáže).
Odstavná stání pro návšt vníky budou ešena v podrobn jším zpracování dokumentace jako podélná
stání p i navrhovaných vjezdech na pozemky.
Na území, které eší územní studie, nelze uvažovat s parkováním vozidel o hmotnosti v tší než 3,5 t.
10.3. P ší doprava
P ší doprava bude ešena v rámci místní komunikace funk ní skupiny D1 se smíšeným provozem. Samostatné p ší komunikace se neuvažují. V návrhu se musí uvažovat s maximálním podélným sklonem p ších komunikací 8,33 % a p ným sklonem 2%.
11. Koncepce návrhu technické infrastruktury
Pro vedení technické infrastruktury a napojení jednotlivých stavebních pozemk jsou navržena dostate
široká ve ejná prostranství. V grafické ásti vyzna ené nápojné body technické infrastruktury byly,
zpracovateli p edány zástupcem obce.
Pro m ení spot eby energií budou na hranicích pozemku v uli ní
e postaveny pilí e, které budou
sou ástí oplocení. Snahou bude slou ení pilí do jednoho bloku vždy min. pro 2 rodinné domy. Sou ástí
pilí se doporu uje (umožní-li to ešení vstupu na pozemek) provést i p íst ešek na popelnici.
ešení technické infrastruktury v obytném souboru bude dále up esn no v následujících stupních projektové dokumentace. P i následném návrhu budou dodrženy požadavky SN 73 6005 Prostorové uspo ádání sítí a další platné technické normy a p edpisy.
Vedení inženýrských sítí jsou navržena zemí, tzn. s vedením inženýrských sítí vzduchem se neuvažuje.
11.1. Zásobování pitnou vodou
Zásobování ešené lokality se uvažuje z ve ejného vodovodu, kterého kapacita je dostate ná
k zásobování p edm tné lokality rodinných dom . V lokalit voda nebude využívána k technologickým ú em.
Pot eba vody pro výstavbu
Po et rodinných dom
18 RD
Orienta ní po et obyvatel
54 osob
Specifická pot eba vody
150 l/os.den
Pr
rná pot eba vody
Qp = 150 x 54 = 8 100 l/den
Maximální denní pot eba vody
Qm= Qp x kd
kd=1,5 sou initel denní nerovnom rnosti
Qm= 12 150 l/den
Maximální hodinová pot eba vody
Qh = Qm x kh
kh = 2,1 sou in. hod. nerovnom. 24 (soust ed ná zástavba )
Qh = 1 063 l/h
6
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11.2. Odkanalizování
Koncepce ÚS pro odkanalizování daného území uvažuje s napojením navrhovaných rodinných dom
nov vybudovanou stokovou sítí na stávající sí splaškové kanalizace v obci. ÚS studie zohled uje ešení
kanalizace navržené v dokumentaci "Dopln ní kanalizace a plynovodu v obci Nová Ves u Nového M sta na
Morav " z 06/2012.
Deš ové vody se navrhuje v co nejv tší mí e zasakovat. Zejména to platí pro deš ové vody na parcelách jednotlivých rodinných dom , kde je tak vhodné budovat zásobníky na deš ovou vodu a tuto zp tn
využívat na zavlažování, eventueln po její úprav jako vodu užitkovou. Do deš ové kanalizace tak bu-

dou napojeny srážkové vody z místní komunikace a bezpe nostní p epady ze zasakovacích a reten ních objekt u rodinných dom .
Orienta ní výpo et množství splaškových vod :
po et EO
54 EO
spec.spot . vody 1EO
150 l
Qp
pr
rný denní p ítok
8 100 l
Sou initel denní nerovnom rnosti
kd = 1,5
Qd
maxim. denní p ítok
12,15 m3
Qr
ro ní p ítok
4 434,75 m3/rok
Sou initel hodinové nerovnom rnosti
kh = 5,9
Qmax = ( Qp x kh) : 24
1,99 m3/hod

0,14 l/s

0,55 l/s

Výpo et množství deš ových vod :
Výpo et odtoku deš ových vod byl proveden na základ plochy povodí, intenzity sm rodatného dešt a
sou initele odtoku, který byl stanoven individuáln na základ SN 73 61 01 – stokové sít a kanaliza ní
ípojky, SN EN 752-2 až 752-4 - Venkovní systémy stokových sítí a kanaliza ních p ípojek, SN EN
1610 Provád ní stok a kanaliza ních p ípojek a jejich zkoušení s ohledem na sklon území a druh povrchu.
Vlastní výpo et je proveden podle vzorce :
(p=0,2 pro 15-ti minutový déš )
Q = „ksí“ x S x i
/ l/s /
kde
„ksí“ ……….. sou initel odtoku
S ………….... plocha v ha
i …………… intenzita dešt v l/s.ha – 210 l/s
Q1 ………….. komunikace + chodník + zast.plochy – 0,78 ha
Q2 ……………ostatní nezpevn né plochy – 1,82 ha
Q = 0,9 x 0,78 x 210 + 0,1 x 1,82 x 210 = 185,64 l/s
11.3. Zásobování zemním plynem
Zásobování rodinných dom zemním plynem se uvažuje pro vytáp ní, oh ev TUV a va ení. Napojení
bude provedeno na stávající rozvody v obci. ÚS studie zohled uje ešení kanalizace navržené v dokumentaci "Dopln ní kanalizace a plynovodu v obci Nová Ves u Nového M sta na Morav " z 06/2012.
Bilance spot eby plynu :
Bilance
Celková ro ní spot eba

18 RD (18 b.j.)……… 18 x 3,6 m3/hod. = 64,8 m3/hod.
3000 m3/rok x 18 RD = 54 000 m3/rok

11.4. Zásobování elektrickou energií
U rodinných dom se po ítá s vytáp ním, oh evem TUV a va ením na plyn, proto na jeden rodinný
m se uvažuje jisti 3x25A, instalovatelný p íkon pro 1 RD je 11 kW. Napojení rozvod NN pro ešený
obytný soubor bude provedeno ze stávajících rozvod NN v míst stávající zástavby.
Instalovatelný p íkon

18 RD x 11 kW= 198 kW

11.5. Napojení na ve ejná elektronická vedení a sít
V navrženém ve ejném prostranství je dostatek prostoru pro položení sd lovacího kabelu.
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11.6. Ve ejné osv tlení
Ve ejné prostory a komunikace ve výše uvedené lokalit budou osv tleny ve ejným osv tlením. Rozvody VO budou provedeny kabelovým zemním vedením, které bude vedeno ve spole ných trasách s kabely
NN. Osv tlovací t lesa budou instalována na sloupech VO. P i návrhu ve ejného osv tlení je t eba p edvídat
ekávaný vzr st zelen . Nové rozvody VO budou napojeny na stávající rozvody v obci. Napojení bude
provedeno ve stávající zástavb .
12. Odpadové hospodá ství
V obytném souboru se bude vyskytovat pouze odpad komunální. Nádoby pro sb r komunálního odpadu
budou o objemu 110 i 120 l a budou uloženy v nice, která bude sou ástí oplocení každého RD. Interval
odvozu bude shodný s etností odvozu pro celou obec.
Nakládání s odpady se bude v souladu s platnými právními p edpisy a na ízeními.
13. Zabezpe ení z hlediska civilní ochrany, zájmy MO R
Jedná se o nízkopodlažní zástavbu, která nep ekro í hladinu stávajícího zastav ní. Návrhem ÚS ani jeho
sledky nebudou dot eny nemovitosti ve vlastnictví MO R. ÚS respektuje parametry p íslušné kategorie
komunikací (silnic) a ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. V lokalit se nenachází vojenské inženýrské sít .
Obytný soubor bude zásobován požární vodou z ve ejného vodovodního ádu s osazením pot ebného
množství požárních hydrant . P íjezd požárních vozidel je zajišt n po místních komunikacích.
14. Soulad s vyhláškou . 398/2009 Sb.
i zpracování dalších stup
projektové dokumentace musí být dodrženy požadavky vyhlášky .
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb v platném
zn ní.
Zejména je t eba dbát na spln ní podmínek ásti ešící p ístupy do staveb, p ístupnost komunikací a veejných ploch a p ílohy . 1 této vyhlášky.
15. Po adí výstavby
Dle sd lení o aktuálnosti pot eby výstavby v daném obytném souboru sd leným zadavatelem ÚS byla
stanovena první etapa výstavby, do které byly za azeny pozemky 6, 7 a 8. Za azení ostatních pozemk do
dalších etap není ur eno. P i realizaci výstavby je však nutno dbát, aby se využívání území d lo v uce-

lených ástech tak, aby byla zajišt na jejich dopravní obsluha i obsluha technickou infrastrukturou
a nedocházelo k porušení princip organizace ZPF.
16. Zábor ZPF a PUPFL
Rozsah lokality výstavby odpovídá rozsahu plochy záboru ZPF . 11 v platném ÚP.
K dot ení PUPFL ani vzdálenosti 50 m od okraje lesa u ešeného území nedochází.
17. Vzr stná zele
Vzr stná zele je d ležitým estetickým prvkem v urbanistickém ešení dané lokality. V pásu p i silnici
II. t ídy bude vzr stná zele spole
s ke ovým patrem tvo it hygienickou slonu od negativních vliv motorové dopravy.Vzr stná zele je navržena na dostate
prostorných ve ejných prostranstvích.
ležitým prvkem budou rovn ž vzr stné d eviny na soukromých parcelách, proto se doporu uje zahrady osázet autochtonními d evinami a už okrasnými i ovocnými nejlépe však vysokokmeny pop . polokmeny.
Pokud si ešení ÚS vyžádá kácení stávající vzr stné zelen bude to v minimálním rozsahu pro zajišt ní
zejména dopravní obsluhy území a zajišt ní rozhledových pom
p i napojení nové komunikace na sil. II.
ídy. Vykácená vzrostlá zele bude nahrazena novou výsadbou.
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18. Bilance ploch
Tabulka bilance ploch vychází z grafické ásti, ze které je patrné rozmíst ní sledovaných jev
v ešeném území, jedná se zejména o výkres urbanistického návrhu.
SLEDOVANÝ JEV
vým ra ešeného území
po et navrhovaných RD
po et obyvatel na RD/celkem
vým ra ploch soukromých parcel
vým ra ploch ve ejných prostranství s p evažující
klidovou funkcí
vým ra ploch ve ejných prostranství s ur ením
pro výsadbu izola ní zelen
vým ra ploch ve ejných prostranství s p evahou
ešení technické a dopravní infrastruktury

2,60 ha
18
3/54
1,64 ha
1,50 ha
3,90 ha
4,44 ha

ár nad Sázavou, únor 2014
Vypracoval : Pavel Ondrá ek
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