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A - TEXTOVÁ ÁST  

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Úvod 
Cílem územní studie je prov it možnosti využití území pro výstavbu rodinných dom , v et-

 možností napojení na technickou a dopravní infrastrukturu v obci Zub í. 
 
2. Podmínky zadání 

Podmínky a požadavky zadání územní studie p edaného zpracovateli obcí Zub í s datem 
30.9.2008 jsou spln ny. Zadání územní studie je sou ástí p íloh projektové dokumentace. 

 
3. Vymezení území 

Území je vymezeno ve vydaném Územním plánu Zub í jako zastavitelná plocha 9 a 10 
s funk ním využitím Br-plochy bydlení v rodinných domech. Plocha pro zástavbu je upravena 
v rámci up esn ných pot eb pro ešení ploch bydlení a majetkových vztah  na území. 

ešené území zasahuje na parcely . 688/1, 930/2, 930/9, 942/5, 942/2 na k.ú. Zub í u Nové-
ho M sta na Morav . 

 
4. P írodní podmínky 

Zájmové území je situována na jižním okraji obce Zub í, p ístupné je po místní komunikaci 
napojené na silnice III/36039 a v obci Olešná pak na silnici I/19. Území se nachází na mírn  sva-
žitém území sm rem k JZ.. Okolní terén se vyzna uje velmi zvln ným reliéfem. 

Nadmo ská výška lokality se pohybuje mezi 650 až 665 m n.m.. 
Z geomorfologického hlediska náleží zájmové území do celku Hormosvratecká vrchovina, 

podcelku Ž árské vrchy, celku Pohledeckoskalská vrchovina. 
Podle Quittovy klasifikace klimatických oblastí eskoslovenska, lokalita leží oblasti MT 3. 

Vyzna uje se krátkým létem, mírným až mírn  chladným, suchým až mírn  suchým, 
s p echodným obdobím normálním až dlouhým, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je 
normáln  dlouhá, mírná až mírn  chladná, suchá až mírn  suchá s normální až krátkou sn hovou 
pokrývkou. 

 Území se nachází na p elomu V. a VI. sn hové oblasti s charakteristickou hodnotou Sk 2,5 -
3,0 kPa (dle SN EN 1991-1-3/Z1). 

Pozemky v ešeném území jsou v sou asnosti p evážn  zem lsky využívané v kulturách 
orná p da, výjimkou je parcela ostatní plochy pod stávající místní komunikací. Pozemky se na-
cházejí na p dách BPEJ 85001-III.t . ochrany a  BPEJ 83401-I.t . ochrany. Na v tší ásti území 
jsou provedeny investice do p dy - odvodn ní. 
 
5. Provedené pr zkumy a jejich záv ry 
 Na ešeném území bylo provedeno posouzení inženýrsko - geologických  a  hydrogeologic-
kých pom  firmou ENVIRO-EKOANALITYKA, s.r.o., Velké Mezi í v dubnu 2009. 
 Na základ  pr zkumu byly zjišt ny jednoduché základové pom ry vyhovující danému zám -
ru. Základová p da se v rozsahu plánovaného objektu m ní nepodstatn , vrstvy mají z hlediska 
únosnosti mírn  prom nlivou mocnost a jsou uloženy celkem souhlasn  s úklonem terénu. Zá-
kladovou p du budou tvo it zeminy st edn  únosné, konkrétn  pís itojílovité hlíny a rozložené a 
zv tralé horniny skalního podkladu, s minimální únosností 150 kPa. 
 Podzemní voda se vyskytuje v hloubkách od 1,35 m níže, ve skalním podkladu nebo p i jeho 
rozhraní a nebude p íliš ovliv ovat základové pom ry.  
 Zeminy pokryvného útvaru mocného 0,8-1,1 m jsou p evážn  jílovité a pro svoji namrzavost 
jsou málo vhodné pro podklad komunikací. 
 
6. Urbanisticko architektonická koncepce, funk ní uspo ádání 

Dané území je ešeno zastavitelnou plochou 9 a 10 v Územním plánu Zub í vydaném dne 
14.1.2009 zastupitelstvem obce Zub í pod .j. MUNMNM/1848/2009, který nabyl ú innosti dne 
7.3.2009. 

Navržená ešení jsou v souladu s platnou územn  plánovací dokumentací. Územní plán Zub í 
vymezuje ešené území jako zastavitelnou plochu 9 a 10 s funk ním využitím Br-plochy bydlení 
v rodinných domech. 



Urbanistická koncepce ešení dané lokality vychází p edevším z p írodních podmínek a stá-
vající struktury zastav ní. ešení obytného souboru je rovn ž navrženo s ohledem na umožn ní 
výstavby kanaliza ní sít  pro napojení samotného obytného souboru, tak i stávající zástavby této 
ásti obce a ešení dopravní obslužnosti v navrženém obytném souboru. 

Pro dopravní obslužnost území jsou navržena ve ejná prostranství s místními komunikacemi 
napojenými na stávající místní komunikaci a p es ni dále na silnici III/36039. 

Ší ka ve ejných prostranství pro dopravní obsluhu je navržena 10, 12 a 15m a odpovídá tak 
požadavk m § 22, odst. 2) vyhl. . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu. Pro ná-
všt vníky obytného souboru je ešeno parkovišt  p i místní komunikaci. 

Lokalita pro výstavbu leží dle platného územního plánu v izochron  dostupnosti 5 a 8 min. 
od autobusové zastávky a ást v izochron  dostupnosti 8 min. od vlakové zastávky. 

Ve ejná prostranství jsou rovn ž navržena s p evažující funkcí pobytovou a umož ující vý-
sadbu vzr stné zelen . Tato prostranství jsou navržena v rozsahu v tším než 500 m2. Tím je spl-

n požadavek §22 odst. 4 vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu.  
Parcely pro rodinné domy jsou navrženy v návaznosti na navržené trasování nové komunika-

ce. V tšina parcel je navržena pravidelného tvaru o vým rách od cca 778 do 1078 m2 (vým ra 
zbytkových parcel). Dále jsou v ešeném území zahrnuty soukromé parcely u kterých vým ra 

esahuje 1200m2. Tyto parcely byly do ešeného území zahrnuty v rámci ucelené urbanistické 
koncepce a velikost t chto parcel nebyla upravována. 

 V obytném souboru RD budou vystav ny p ízemní domy s obytným podkrovím zast ešené 
sedlovou st echou. Každý rodinný d m bude mít min. 1 garážové stání jako sou ást hlavní stav-
by. 

V obytném souboru se neuvažuje s výstavbou objekt  ob anské vybavenosti. Ta je zajiš o-
vána stávajícími za ízeními v jádru obce. 

 
7. Chrán ná území a ochranná pásma 

ešené území se nachází v Chrán né krajinné oblasti Ž árské vrchy. 
 Jiná ochranná a limitní pásma  nejsou známa. 

 
8. Základní údaje o ešeném území 

- vým ra ešeného území ............................................................................. 35356 m2 
 
- vým ra ve ejných prostranství v ešeném území ....................................... 8566 m2 
  VP s p evažující funkcí dopravní a technické infrastruktury .........7460  m2 
  VP s p evažující klidovou funkcí a výsadbou vzr stné zelen ........ 1106 m2 
 
- vým ra stavebních pozemk  v ešeném území ..........................................26790 m2 
  pozemky v I. etap  výstavby .........................................................12629 m2 
  pozemky v II. etap  výstavby ........................................................10119 m2 
  výstavba na soukromých pozemcích ............................................. 4042 m2 
 
- po et stavebních pozemk  v ešeném územní .................................................28 
  pozemky v I. etap  výstavby .............................................................. 14 
  pozemky v II. etap  výstavby ..............................................................11 
  výstavba na soukromých pozemcích ................................................... 3 
 
- po et byt  / obyvatel v ešeném území ..................................... 28/98  
 

9. Uspo ádání ve ejných prostranství 
Ve ejné prostranství s p evažující funkcí technické a dopravní infrastruktury 
Jedná se o ve ejné prostranství, kterého sou ástí je pozemní komunikace zp ístup ující po-

zemky rodinných dom  a pr chod inženýrských sítí. Nezbytnou sou ástí ve ejného prostoru je 
zele . Výsadba strom , ke  se navrhuje s p ihlédnutím nejen k bezpe nosti dopravy a prostoro-
vému uspo ádání sítí, ale i k jejímu estetickému významu. Nedílnou sou ástí t chto ve ejných 



prostranství jsou travnaté plochy. D ležitou sou ástí uli ních prostor jsou sloupy ve ejného 
osv tlení s osv tlovacími t lesy. 

Ve ejné prostranství s p evažující klidovou funkcí a výsadbou vzr stné zelen  
Tvo í významný kompozi ní prvek obytného souboru plnící funkci estetickou, hygienickou, 

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 dopro-
vodnou zelení. Na plochách lze umis ovat p ší stezky, drobná h išt  a mobiliá  obce. Zele  ve-
ejných prostranství bude tvo ena autochtoními d evinami. Prostranství musí být p ístupná oso-

bami s omezenou schopností pohybu a orientace tak, aby byl spln n požadavek § 22, odst.4,  vy-
hl. 501/2006 Sb.. 

 
10. Plošné  a  prostorové uspo ádání 

Je dáno též regula ními prvky, z nichž v tšina je z ejmá z grafické ásti. 
i umis ování a ešení staveb na pozemcích musí být dodrženy požadavky § 21 a §25,  vy-

hlášky MMR . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu. 
Uli ní ára - ára vymezující prostor ve ejný (komunikace se zeleným pásem - uli ní prostor) a 
prostorem soukromým (stavební pozemek). V tomto p ípad  je dána oplocením na hranici sou-
kromých pozemk . 
Stavební ára – vymezuje p dorysnou stopu zástavby hlavního objemu objektu. P ed tuto áru 
mohou vystupovat konstrukce ímsy, markýzy, balkonu, arký e, p ípadn  jiných obdobných kon-
strukcí p im ených tvar , velikostí a funkcí. V ešeném území je navržena vzdálenost stavební 
áry 6 m od áry uli ní, vzdálenost je vyzna ena v grafické ásti. Na parcelách 4, 5, a 10 je vzdá-

lenost uli ní áry prom nlivá z d vod  nerovné hranice parcely, vzdálenost zde vyzna uje spoj-
nice mezi body na krajních hranicích parcely 4 a 10 ve vzdálenosti 8 m od rohu parcely. 
Hranice zastav ní – jedná se o áru udávající hranici zastav ní, kterou není možno nadzemní 
ástí objektu stavby p ekro it. Vztahuje se jak na stavbu hlavní tak i na stavby s funkcí dopl ko-

vou, nezahrnuje oplocení. Tato hranice je navržena u parcel 1-4, 7, 8, 11-17, 27 a 28 z d vodu 
návaznosti na volnou krajinu, hranice je stanovena ve vzdálenosti 8 a 10m (viz. grafická ást) od 
hranice navazující na volnou krajinu. 
Odstupy RD – vzájemné odstupy staveb se ídí ustanovením §25, vyhl. . 501/2006 Sb. o obec-
ných požadavcích na využití území, tj. že minimální vzdálenost mezi rodinnými domy je 7m, 
doporu uje se dodržet minimální vzdálenost 3,5m od hranice parcely 
Odstupy dopl kových staveb - se budou ídit stanovením §25 vyhlášky  .501/2006 Sb. o obec-
ných požadavcích na využití území 
Výška zástavby – nebude vyšší jak 1 nadzemní podlaží, p emž úrove  podlahy 1.NP se uvažu-
je max. 0,5m od upraveného terénu, bude dodrženo i v p ípad  podsklepení objekt . Výška h e-
benu max. 9m nad UT. Uvažuje se s využitím podkroví. Požadavky na sv tlé výšky jsou dány 
§50 vyhl. 137/1998 Sb. v platném zn ní. Objekty budou osazeny tak, aby v maximální mí e re-
spektovaly stávající terén. 

dorys domu – tvercový p dorys domu je nep ípustný, ší e hlavní stavby se pohybuje 
v rozmezí 8,5-10,5 m a bude tvo it výrazný obdélník, možná je výstavba lenit jších p dorysu 
tvar  písmene L, T, U. 
Sklon a tvar st echy  – rodinné domy budou mít sedlové st echy s h ebenem blízkým symetrii 
objektu a soub žn  s jeho delší stranou, sklon st echy se pohybuje v rozmezí 40° - 45°. St echa 
bude mít úrove ímsy v úrovni stropu v p ízemí.  Nep ípustné jsou st echy ploché, pultové, ob-
loukové, stanové a valbové. 
Orientace h eben  hlavního objemu objekt  - vychází z polohy RD v OS, a je patrná z grafické 
ásti 

Vstupy do objekt  – budou p ímo do úrovn  1.NP, umíst ní sjezd  do suterénních prostor je 
podmín  možné, dle výškových pom  stávajícího terénu na pozemku, v tom p ípad  však 
sklon vyrovnávací rampy nesmí p esáhnout 17%. 
Intenzita zastav ní pozemk  – zastav ná plocha hlavní stavby m že init 15-20% vým ry sta-
vební parcely, zastav ná plocha stavby vedlejší m že být do 35% zastav né plochy stavby hlavní 
 



11. Provozn  dispozi ní ešení objekt  
Bude se jednat o jednopodlažní zástavbu s podkrovím využitým pro bydlení. Je možné pro-

vést podsklepení objekt  za dodržení podmínky, že úrove  1.NP bude max. 0,5m nad úrove  
upraveného terénu. Výškové osazení rodinných dom  bude vycházet z nivelety nové komunika-
ce a stávajícího terénu na pozemku, který by m l být maximální možné mí e respektován. Dis-
pozi ní ešení se neur uje. Každý RD musí mít minimáln  jedno garážové stání na jeden byt na 
vlastním pozemku. Garážová stání  je možné umístit do suterénu RD za podmínky dodržení max. 
sklonu vyrovnávací rampy 17%. 
 
12. Stavebn  technické ešení objekt  

Stavebn  technické ešení staveb RD není p edepsáno. Bude ur eno jednotlivými projekty 
rodinných dom . 

 
13. Vn jší úpravy staveb v obytném souboru 

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. Krytina sklá-
daná v barv  odstínu ervené až ervenohn dé. 

Dle podmínek pro výstavbu v CHKO Ž árské vrchy je nevhodné použití velkoplošných a 
ned lených oken, komín  daleko od h ebene, cizorodých arch. prvk , nap . balkón , lodžií, ar-
ký , ryzalit  (zejména ve štítu), hladkých plechových krytin. 

 
14. Oplocení 

Oplocení parcel z uli ní strany se doporu uje provést v jednotném stylu. Provedení oplocení 
bude vycházet z místních tradi ních provedení oplocení s využitím místních materiál . Jako 
vhodné ešení se jeví kombinace kamenného zdiva, d ev ných plotových sloupk  a výplní, dopl-

ných porosty živých plot . Výška oplocení max. 1350mm je dána umíst ním HUP, plynom -
ru, elektrom ru, dopisní schránky a v ad  neposlední i popelnice. Výška podezdívky pod ploto-
vou výplní bude cca 500 mm. Podíl plotových výplní by m l p evažovat nad podílem pevných 
ástí oplocení (pilí e, podezdívky). Oplocení mezi parcelami a oplocení zadních ástí parcel m -

že být r zné, nap . z drát ného pletiva, d ev né, 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..  

 
15. Sadové úpravy 
 Ve ejná zele  spolu se vzr stnými stromy je nedílnou sou ástí ulice, která by m la sloužit i 
funkci obytné. Zele  má funkci jak estetickou tak i mikroklimatickou. Vzr stná zele  bude dopl-

na podsadbou kvetoucích ke . Výsadba zelen  v zelených pásech bude pod ízena požadav-
m kladeným na ochranu inženýrských sítí. 

 V obytném souboru jsou vymezena ve ejná prostranství s prioritní funkcí výsadby vzr stné 
zelen  a dopln ná o za ízení pro oddych a relaxaci obyvatel. 

Plochy soukromých zahrad budou ešeny tak, aby umož ovaly relaxaci obyvatel a aby plynu-
le navazovaly na vnit ní dispozici bytu. Situování pergol, zahradních krb  apod. je možné a e-
šeno bude dle konkrétních projekt  dom . Okrajové ásti parcel 1-4, 7, 8, 11-17, 27 a 28 za hra-
nicí zastav ní osázet ovocnými stromy s polokmeny lépe vysokokmeny, které vytvo í hranici 
mezi zastav nou ástí obce a volnou krajinou. P edzahrádky budou tvo eny ze skupin bohat  
kvetoucích ke  v konfiguraci s trvalkovými a letni kovými záhony. Solitérn  budou vysázeny 
st edn  vzr stné stromy. 
 
16. Koncepce ešení technické infrastruktury 
 Pro vedení technické infrastruktury a napojení jednotlivých stavebních pozemk  jsou navr-
žena dostate  široká ve ejná prostranství. 
 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 projektových prací pro jednotlivé etapy výstavby obytného souboru RD. P i následném 
návrhu budou dodrženy požadavky SN 73 6005 Prostorové uspo ádání sítí a dalších platných 
technické normy a p edpis . 
 Vedení inženýrských sítí  jsou navrženy zemí. S vedením inženýrských sítí vzduchem se ne-
uvažuje. 
 Kapacita inženýrských sítí je po ítána pouze pro 25 rodinných dom  na pozemcích v majet-
ku obce. Zbylé 3 rodinné domy na soukromých pozemcích budou ešeny individuáln . U navr-
žených inženýrských sítí se však p edpokládá dostate ná rezerva pro napojení i t chto 3 rodin-
ných dom . 
a) zásobování vodou 
 Obytný soubor bude zásobován pitnou vodou napojením na stávající vodovodní ád v obci. 
Pitná voda bude využívána v rodinných domcích, nepo ítá se s jejím využíváním pro technolo-
gické ú ely. 
Pot eba vody pro výstavby: 
Po et rodinných dom   25 RD 
Orienta ní po et obyvatel        87 osob 
Specifická pot eba vody         150 l/os.den 
 
Pr rná pot eba vody           Qp = 150 x 87 = 13050 l/den     
Maximální denní pot eba vody          Qm= Qp  x  kd    

kd=1,5 sou initel denní nerovnom rnosti 
Qm= 19575 l/den  

 
Maximální hodinová pot eba vody     Qh = Qm x kh  

kh = 2,1 sou in. hod. nerovnom. 24 (soust ed ná zástavba )  
                                             Qh = 1712,8 l/h  

b) kanalizace 
 Územní studie na úseku likvidace splaškových a deš ových vod po ítá s výstavbou oddílné 
kanalizace. Splaškové vody budou do doby vy ešení celkové koncepce likvidace splaškových 
vod v obci a výstavby obecní istírny odpadních vody, svedeny do jímek na vyvážení na pozem-
cích jednotlivých stavebník . Teprve po dokon ení obecní kanalizace a OV budou splaškové 
vody p epojeny na kanaliza ní sí  a jímky budou využity jako zásobníky deš ové vody. Deš ová 
kanalizace se napojuje na stávající stokovou sí . 
Splaškové vody:   
po et EO  87 EO 
spec.spot . vody 1EO  150 l  
Qp pr rný denní p ítok  13050 l  0,15 l/s 
Sou initel denní nerovnom rnosti  kd = 1,5 
Qd maxim. denní p ítok  19,575 m3  0,23 l/s 
Qr ro ní p ítok  7145 m3/rok 
Sou initel hodinové nerovnom rnosti   kh = 5,9 
Qmax = ( Qp x  kh) : 24  3,2 m3/hod   0,9 l/s 
Deš ové vody: 

Odvodn ní rodinných domk  je vhodné vzhledem k výhledovým zm nám v legislativ , pro-
vád t na pozemcích stavebník  (vsakování, reten ní nádrže na vodu). 

Vlastní výpo et je proveden podle vzorce  
  (p=1 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 – 220 l/s 



   Q1 ……….. komunikace + chodník + zast.plochy – 7000 m2 
  Q2 ……….  ostatní nezpevn né plochy – 5000 m2 
  Q = 0,9 x 0,7 x 220 + 0,1 x 0,5 x 220  =  149 l/s 

c) zásobování 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. P ípojky budou provedeny z ve ejného 
ádu do pilí e v oplocení, ve kterém bude umíst na regulace a m ení plynu. 

Celková bilance......................25 RD (25 b.j.)………25 x 3,6 m3/hod. = 90 m3/hod. 
Celková ro ní spot eba.......... 3000 m3/rok  x 25 RD = 75000 m3/rok 
d) zásobování elektrickou energií 
 U rodinných dom  se po ítá s vytáp ním, oh evem TUV a va ením na plyn, proto na jeden 
rodinný d m se uvažuje jisti  3x16A, instalovatelný p íkon pro 1 RD je 11 kW. Celkový instalo-
vatelný p íkon pro celý obytný soubor  - 25 rodinných dom  x 11 kW = 275 kW.  
 Napojení obytného souboru se uvažuje na stávající rozvody NN v obci. Bude up esn no 
v dalších stupních projektové dokumentace. 
e) napojení na ve ejné komunika ní vedení a sít  
 V navrženém ve ejném prostranství je dostatek prostoru pro položení sd lovacího kabelu. 
V rámci výstavby se doporu uje provedení p ípolože 2 ks chráni ek DN 40 mm. 
f) ve ejné osv tlení 
 Ve ejné osv tlení bude provedeno podél navržených místních komunikací. Napojeno bude 
na stávající sí  ve ejného osv tlení v obci. 
 
17. Dopravní ešení 
a) Automobilová doprava 

ešené území bude napojeno távající místní komunikací, která dále v obci se napojuje na 
silnici III/36039. Tato stávající místní komunikace je dostate  kvalitní a pln  vyhovuje pro 
napojení nových místních komunikací obytného souboru. 
 Komunikace v obytném souboru se uvažují funk ní t ídy D se smíšeným provozem p ší a 
motorové dopravy. 
 P i návrhu místních komunikací je t eba vycházet z SN 73 6110. 
b) doprava v klidu 
 Každý rodinný d m bude mít zajišt no min. 1 odstavné stání na vlastním pozemku, nejlépe 
jako garážové stání, které bude sou ástí hlavní stavby. Na pozemku se dále doporu uje  další 1 
stání mimo objekt rodinného domu, nap . na ploše p ed garáží nebo vedle p ístupové cesty. Pro 
návšt vníky OS RD je navrženo odstavná parkovišt  s celkovou kapacitou 5 stání pro osobní au-
tomobily, z toho 1 bude vyhrazeno pro osoby se zdravotním postižením a svými parametry bude 
vyhovovat vyhlášce 369/2001 Sb.. Dále budou ešena odstavná stání podélná podél navržené 
komunikace. 
c) p ší doprava 
 P ší doprava bude ešena v rámci místní komunikace funk ní skupiny D se smíšeným provo-
zem jako pruh pro chodce odlišený od pojízdné ásti komunikace použitým materiálem a odd -
lený reliéfním pásem dlažby sloužícím jako vodící pruh pro osoby nevidomé. V návrhu se musí 
uvažovat s maximálním podélným sklonem komunikací 8,33 % a p ným sklonem 2%. 
d) dopravní zna ení 
 P ednost na místních komunikacích uvnit  obytného souboru se bude ídit pravidlem p ed-
nosti zprava. Parkovací místa vymezená pro osoby s omezenou schopností pohybu budou vyzna-
ena  dopravní zna kou IP12 - Vyhrazené parkovišt  se symbolem O1. Dále bude toto parkovací 

místo ozna eno vodorovným symbolem O1. P i výjezdu na stávající komunikaci se doporu uje 
umístit dopravní zna ky P4-Dej p ednost v jízd !. Ke zvážení je umíst ní dopravní zna ky 
IP26a-Obytná zóna p i vjezdu a dopravní zna ky IP26b-Konec obytné zóny p i výjezdu v obou 
ástech obytného souboru. 

 Umíst ní a provedení dopravního zna ení se bude ídit TP 65 - Zásady pro dopravní zna ení 
na pozemních komunikacích. 
 



e) negativní vlivy dopravy 
 Rodinné domy v obytném souboru ani jejich pobytové zahrady nebudou ovliv ovány nega-
tivními vlivy dopravy.  
 
18. Odpadové hospodá ství 

V obytném souboru se bude vyskytovat pouze odpad komunální. Nádoby pro sb r komunál-
ního 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. 

V souboru se uvažuje s umíst ním sb rného místa s nádobami pro sb r t íd ného odpadu. Pro 
toto umíst ní je navržena dostate  dimenzovaná plochy p i místní komunikaci. 

Nakládání s odpady se bude v souladu s platnými právními p edpisy a na ízeními. 
 
19. Vliv stavby na ŽP 

Stavba nebude mít negativní vliv na ŽP obce, nebo  se jedná o stavby pro bydlení. P ípust-
nou funkcí m že být drobná výroba na pozemku RD, zde však negativní vlivy z této innosti 
nemohou p ekro it hranici pozemku, kde innost probíhá. P ípadné innosti nesmí být náro né 
na p epravu zboží, aby nebyl narušen charakter obytné ulice. 
 
20. Zabezpe ení z hlediska CO a PO 

Pro ešené území nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky z hlediska civilní obrany. 
Obytný soubor bude zásobován požární vodou z ve ejného vodovodního ádu s osazením po-

ebného množství požárních hydrant . P íjezd požárních vozidel je zajišt n po místních komu-
nikacích. 
 
21. Soulad s vyhláškou 369/2001 Sb. 

i zpracování dalších stup  projektové dokumentace musí být dodrženy požadav-
ky vyhlášky . 369/2001 Sb.o obecných technických požadavcích zabezpe ujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném zn ní. 

Zejména je t eba dbát na spln ní podmínek ásti ešící p ístupy do staveb, p ístupnost komu-
nikací a ve ejných ploch a p ílohy . 1 této vyhlášky. 
 
22. Podmi ující p edpoklady výstavby 

Jsou dány p edevším uspo ádáním vlastnických vztah  k pozemk m, na kterých má být 
stavba realizována. 
 
23. Po adí výstavby 

ešené území je rozd leno do dvou etap výstavby. asový horizont jednotlivých etap není 
ur en. 
 
24. Zábor ZPF a PUPFL 

Rozsah navrženého obytného souboru výstavby odpovídá rozsahu plochy záboru zem l-
ského p dního fondu  . 9 a 10 platného územního plánu Zub í. 
 
25. Záv r 

edložené ešení dává reálnou možnost výstavby 28 rodinných dom  na daném území, ímž 
lze považovat sou asné pot eby obce Zub í na úseku výstavby RD za uspokojivé.  
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