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Tato územní studie eší zástavbu v obytný okrsek rodinných dom v lokalit Doubravník –
jih.
Územní studie ve smyslu § 30 zákona . 183/2006 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis
(Stavební zákon) navrhuje, prov uje a posuzuje možná ešení vybraných problém .
Nutnost prov ení zm n využití ešeného území územní studií je podmínkou územního
plánu Doubravník (nabyl ú innosti dne 2. 8. 2013). D vodem pro po ízení územní studie je
pot eba stanovení jednotné urbanistické koncepce a vytvo ení podmínek pro za len ní
ešeného území do organismu obce v souladu s obrazem sídla. Územní studie prov uje
podmínky možného zastav ní vymezeného území a stanoví regula ní zásady pro výstavbu.
Lh ta pro po ízení územní studie a její vložení do evidence byla stanovena do konce roku
2017.
Územní studie (ÚS) ešeného území byla zpracována v prosinci 2017 a do konce tohoto
roku byla vložena do evidence územn plánovací innosti.
Vzhledem k probíhajícím zm nám na požadavky využití území, vznikla pot eba zpracování
Dopln ní uvedené studie. Toto dopln ní ÚS ze zá í 2019 lze chápat jako „úplné zn ní“, tedy
obsahuje jak zásady ešené jak p vodní ÚS, tak i zm ny, které byly p edm tem tohoto
dopln ní. Jedná se zejména o tyto konkrétní body (v souladu se zadáním tohoto dopln ní,
M Ú Tišnov, srpen 2019):
1) Vymezení pozemku p. . 450/2 a ásti pozemku p. . 450/1 (dodate n zm n ny
pozd jším geometrickým plánem) v ešeném území na „ve ejné prostranství –
komunikace“, z d vodu z ízení prostupu z ešeného území do okolní krajiny.
Konkrétn to znamená vytvo ení uli ky mezi soukromými pozemky rodinných dom
. 29. na stran jedné a . 30. a 31. na stran druhé.
2) Vymezení zm ny hranice ve ejného prostranství – ulice Severní na hranicích
pozemku p. . 461/6 a ásti pozemku p. . 460/9. Konkrétn se jednalo o upravení
(nap ímení) kontur profilu ulice Severní (ve ejného prostranství – komunikace) a
rozší ení zastav ného stavebního pozemku rodinného domu na nároží ulice Severní
a Západní ( .p. 310 v enkláv t í starších dom obklopené územím ešeným ÚS).
3) Vymezení ásti pozemku p. . 460/9 na parcelu pro umíst ní jednoho rodinného
domu, v etn dopln ní schematického orienta ního zákresu stavby RD. Jedná se o
vymezení nové plochy soukromého pozemku rodinného domu na nároží ulice
Severní a Východní, který byl tímto dopln ním ozna en . 1., nebo p vodní rodinný
d m . 1. zaniká z d vodu vymezení ve ejného prostranství – zelen (viz dále bod
4).
4) Vymezení p evážné ásti pozemku p. . 461/3 a ásti pozemku p. . 462 na „ve ejné
prostranství – zele “. Lokalita se nachází na nároží ulice P í ní a Západní,

v místech, kde byly p vodní ÚS vymezeny soukromé pozemky rodinných dom
a 2.

. 1.

5) Vymezení p evážné ásti pozemku p. . 430/1, malé ásti pozemku p. . 1647,
p evážné ásti pozemku p. . 462 a okrajové ásti pozemku p. . 461/3 na plochu
pro možnost umíst ní stavby jednoho rodinného domu. Jedná se o vymezení nové
plochy soukromého pozemku rodinného domu na nároží ulice P í ní a silnice II/387
který byl tímto dopln ním ozna en . 2., nebo p vodní rodinný d m . 2. zaniká
z d vodu vymezení ve ejného prostranství – zelen (viz výše bod 4). V této lokalit
byl p vodní ÚS vymezen pozemek ob anského vybavení, který tímto dopln ním
zaniká.
Celkov lze tedy konstatovat, že celková koncepce navržená p vodní studií nebyla
zm n na, zachována je základní kostra i principy uspo ádání území, pouze dochází
k reorganizaci jednotlivých ploch z hlediska jejich využití.
Územní studie ve zn ní tohoto dopln ní slouží jako podklad pro rozhodování v území.
Neopomenutelné („závazné“) jsou podmínky uvedené v kapitole 4 Textové ásti
s vazbou na obsah grafické ásti. Obsah ostatních kapitol lze chápat jako nikterak
závazný popis koncepce ešení, pop ípad širších územních vztah . Data o této studii
v podob , jak byla dopln na v zá í 2019, budou vložena do evidence územn plánovací
innosti.
Tuto studii je nutno chápat jako územn plánovací podklad ve smyslu § 25 a následujících
Stavebního zákona. Konkrétn se jedná o nástroj, který je podkladem pro rozhodování
v území, nikoliv projektovou dokumentací, kterou nenahrazuje, ani áste n . Znamená to,
že p i zm nách v území (ve smyslu Stavebního zákona) bude p íslušnému stavebnímu
ú adu p edkládána ádn zpracovaná projektová dokumentace (nap . k územnímu nebo
stavebnímu ízení), pro který bude tato studie neopomenutelným podkladem p i
rozhodování. Tuto studii rovn ž nelze chápat jako geometrický plán, nebo vzhledem
k m ítku výkresové ásti 1: 1 000 je její p esnost ádov nižší a pohybuje v ádech metr .
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ, VYMEZENÍ
POUŽITÝCH PODKLADECH

EŠENÉHO ÚZEMÍ, ÚDAJE O

Území které je p edm tem této studie, se nachází na území m styse Doubravník (k.ú.
Doubravník) v okrese Brno – venkov. Konkrétní ešené území bylo vymezeno zadáním
územní studie (situa ní zákres v p íloze . 1). Jedná se zejména o zastavitelnou plochu
bydlení B1 vymezenou územním plánem, který pro tuto plochu uložil podmínku po ízení
územní studie (plocha, ve které je uloženo prov ení jejich zm n územní studii ve smyslu §
30 odst. 2) Stavebního zákona). K této ploše ozna ené v zadání jako plocha Br 1 byly
p i len ny na jejím severním obvodu plochy ozna ené po izovatelem jako plochy Br 2 a Br
3.
Plocha se nachází na jižním obvodu zastav ného území. V této lokalit za ala probíhat
výstavba kolem roku 2000, p i emž vznikla izolovaná enkláva t í rodinných dom
obklopených doposud zem d lskou p dou. Tato enkláva není tedy sou ástí zastavitelné
plochy B1, ani v ní není podmín no rozhodování po ízením územní studie. Plocha této
enklávy je tedy vy len na z území, které tato studie eší, p i emž vzhledem ke zm nám
v katastrálním operátu na jejím obvodu byla mírn upravena hranice ešeného území.
Hranice ešeného území je zakreslena do všech výkres grafické ásti studie.
Vše mimo takto vymezené ešené území, lze chápat pouze jako zásady dokumentující
možné širší územní vazby a nejsou z hlediska této územní studie neopomenutelné. Území
mimo výše definovanou ešenou plochu (zejména napojení dopravní a technické
infrastruktury) bude ešit podrobn jší projektová dokumentace v souladu s územním plánem
v platné podob a dalšími obecn závaznými p edpisy.
P i zpracování této studie byly použity následující podklady (zejména):
• Mapa katastru nemovitostí ( UZK) stav ke dni 9. 9. 2019,
• Zadání územní studie lokalita Doubravník – jih, M Ú Tišnov,
• Územní plán Doubravník, vydaným formou opat ení obecné povahy dne 6. 6. 2013
usnesením . ZM-26/2013, nabyl ú innosti 2. 08. 2013.
• Akustická studie „Rodinné domy Doubravník“ firmou Akusting, spol. s r.o., se sídlem
Cejl 76, 602 00 Brno
• „Rekonstrukce a rozší ení jednotné kanalizace a p eložka vodovodu, lokalita Pod
Plá avou, m stys Doubravník“ (stupe : DSP – dokumentace pro stavební povolení
stavby), Haška, a.s., Tišnov, 04/2017
• Další podklady a konzultace k jednotlivým složkám technické infrastruktury uvedené
v kap. 6 studie.
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ešené území se nachází na jižním okraji zástavby m styse Doubravník. V sou asné dob
se jedná vesm s o pozemky zem d lské p dy, zahrnuté územním plánem do
zastavitelných ploch bydlení. Uvnit území (jeho severozápadní ásti) se nachází enkláva
zastav ného území obce tvo ená t emi rodinnými domy.
ešené území má p ibližn tvar obdélníka o stranách cca 280 x 180 m s delší osou
sm ující k severu. Jeho celková rozloha je 5,06 ha, a to v etn již zmín né enklávy.
Na severu ešené území dosahuje ke stávajícímu obytnému okrsku rodinných dom (z 2.
poloviny 20. století), po východní a jihovýchodní stran je obklopeno zem d lskou p dou.
Na jihozápadní stran k ešenému území p iléhá stávající plocha smíšen výrobní – hala
sloužící skladovacím ú el m, která nevytvá í žádné ohrožení životního prost edí, ani
ve ejného zdraví.
Na západní stran ešené území p iléhá ke krajské silnici II/387. Která vytvá í významné
riziko na úseku ochrany ve ejného zdraví (hluk, vibrace). ešení této problematiky se
v nuje kap. 5.4 této studie.
V ešeném území v podstat není žádná vyhovující dopravní, ani technická infrastruktura,
která by mohla sloužit jeho obsluze. Enkláva stávajících t í dom je dopravn napojena
krátkým spole ným vjezdem z uvedené krajské silnice, který nemá parametry místní
komunikace.
Z hlediska územního plánu (ÚP) je ešené území zahrnuto do ploch bydlení Br – Bydlení
v rodinných domech a to z v tší ásti do zastavitelné plochy bydlení B1 (návrhové) a
v okrajových ástech do ploch stabilizovaných. Hlavním využitím je bydlení v rodinných
domech, krom toho jsou v ploše možné (p ípustné nebo podmín n p ípustné) i další
(nezakreslené) funkce jako nap . zele , ob anská vybavenost, dopravní i technická
infrastruktura.
Plochu B1 bude lenit vlastní (v ÚP nespecifikovaná) sí místních komunikací. P ímá
obsluha nemovitostí z p ilehlé krajské silnice není možná (komunikace má sb rný
charakter). Plocha bude napojena na technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizaci a plyn
napojením na stávající sít v severozápadním cípu plochy. Zásobení elektrickou energií se
p edpokládá z vlastní trafostanice VN/NN, navržené na prot jší stran silnice II/387.
Z hlediska limit využití území do plochy zasahuje silni ní ochranné pásmo silnice II/387,
které není významným limitem, a které, vzhledem k tomu, že platí mimo pr jezdní úsek
silnice, po realizaci zástavby v ešeném území zanikne. Do severozápadního cípu ešeného
území zasahuje ochranné pásmo vodního toku. Vzhledem k tomu, že ešené území nachází
v odvodn ném území, ze kterého vytéká bezejmenný místní vodní tok, bude t eba zajistit
funk nost tohoto meliora ního za ízení. Jiné limity v ešeném území nejsou.
Z výše uvedené rozvahy lze tedy vygenerovat následující okruhy problém k ešení:
• Navrhnout obslužnou kostru území, zejména sí místních komunikací. Jedná se o
problém zásadní, nebo v území nejsou žádné (ú elové) komunikace, které by
mohly p edur it uspo ádání území, ani zde není dostatek obecních pozemk
použitelných pro tento ú el.
• Na základ definované kostry území navrhnout vhodnou ší ku ve ejných prostranství
obsahujících komunikace obsluhující zástavbu.
0

•
•
•

Navrhnout podrobn jší uspo ádání území, zejména ší ku uli ního profilu, stavební
áry, tvary st ech, intenzitu zastav ní.
Navrhnout napojení na sít technické infrastruktury, zejména v severozápadním cípu
území.
Posoudit hlukové zatížení z p ilehlé krajské silnice.

4. URBANISTICKÉ EŠENÍ (NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE) – REGULACE
PRO UMÍST NÍ A PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ STAVEB, PODMÍNKY PRO
OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ
4.1 Urbanistická koncepce
ešené území je vymezeno zadáním této studie a dle ÚP Doubravník (2013) v n m platí
podmínky využití Br – Bydlení v rodinných domech (hlavní využití). Základní podmínky
využití p edm tné plochy jsou stanoveny v kapitole 6 „Stanovení podmínek využití ploch
s rozdílným zp sobem využití“ výrokové ásti Územního plánu Doubravník, které jsou touto
územní studií respektovány (viz kap. 8 této studie). Funk ní (hlavní, p ípustné, podmín n
p ípustné a nep ípustné) využití ešeného území tato studie pouze up es uje, platí tedy
podmínky využití stanovené územním plánem. Územní studie, v návaznosti na tyto základní
podmínky využití navrhuje podrobn jší podmínky prostorového uspo ádání.
Urbanistické a architektonické ešení vychází z urbanistické koncepce, koncepce ve ejné
infrastruktury, koncepce uspo ádání krajiny a stanovených základních podmínek
prostorového uspo ádání zakotvených v platném územním plánu. Územní studií je ešena
základní prostorová regulace plochy, zejména hmotová struktura staveb, závazná (hlavní) a
nep ekro itelná stavební ára, zastavitelnost pozemku, výška staveb (respektive max.
výška h ebene), sklony st ech, zp sob oplocení (zejména na styku s ve ejným prostorem).
Základní urbanistickou koncepci ešeného území lze popsat následujícím zp sobem:
Rozloha ešeného území je 5,06 ha, a to v etn výše zmín né enklávy t í dom ,
nacházející se uvnit území (viz kap. 2). Jedná se o tvar blížící se obdélníku o rozm rech
cca 280 x 180 m.
ešené území bude len no p ibližn ortogonální sítí místních komunikací. Navazují jednak
na obdobný systém místních komunikací ve stávající zástavb a na p ilehlý úsek krajské
silnice. Jedná se o dv podélné a dv p í né místní komunikace, které ve st edu tvo í
p ibližn obdélný blok, a na vn jší stran jsou rovn ž lemovány zástavbou. Pro ú ely této
studie jsou jednotlivé „ulice“ pojmenovány zejména podle sv tových stran: Východní,
Západní, Jižní, Severní a P í ní (viz Hlavní výkres).
Základní hmotové ešení p edm tného území vychází z již popsané struktury p ilehlé
zástavby. Proto je tvo eno adou rodinných dom , situovaných vesm s podél podélných
ulic. Domy budou na obdélném nebo lenitém p dorysu, kryté sedlovou, nebo podobnou
st echou, vesm s oto ené okapem k „ulici“. V tšina st ešních h eben je tedy orientovaná
obdobn jako domy v p ilehlé stávající zástavb , tedy ve sm ru sever - jih.
Základní uli ní profil je touto studií stanoven na 10,0 m (viz dále Ve ejné prostranství –
komunikace). Je dimenzován tak, aby obsahoval zklidn nou komunikaci (obytnou zónu –
viz kap. 5.2) o základní ší ce vozovky 5,5 m a k tomu p íležitostná podélná parkovací stání
2,5 m a celkem 2 m pro realizaci zelen , pobytových ve ejných prostor , pruh pro uložení
technické infrastruktury a p ípadných terénních úprav (zá ez , násp , op rných zdí).
Parkovací stání budou v tomto prostoru umis ována pouze výjime n . Konkrétní ešení
1

uspo ádání uli ního prostoru tato studie nep edepisuje, bude p edm tem podrobn jší
dokumentace ke konkrétnímu ízení (zejména u stavebního ú adu). Výše uvedené rozm ry
vozovky atd. nejsou tedy závazným návrhem uspo ádání uli ního profilu, ale zd vodn ní
jeho ší ky. Menší ší ku má zejména krátká spojnice ulice východní vybíhající v severní ásti
do stávající zástavby. Její ší ka cca 7 m je daná stávající parcelací a jedná se o krátkou
spojnici, bez velikého dopravního významu. Rovn ž ulice Severní má nepravidelný profil
ší ky cca 12,0 m, který je ur en sou asnou parcelací.
Zbývající území mimo profily místních komunikací je ur eno z v tší ásti pro umíst ní
rodinných dom , ve ejných prostranství – zelen (mimo pozemní komunikace).
Urbanistická koncepce je zobrazena zejména ve výkrese 2 Hlavní výkres – urbanistická
koncepce. K jednotlivým jev m zobrazeným v legend lze uvést následující:
• Hranice ešeného území – dle vymezení v kap. 2
• Hranice pozemk dle KN – stav – katastrální mapa k datu uvedeném v kap. 2.
• Hranice pozemk – návrh: Jedná se o nové majetkové uspo ádání území, p i emž
hlavním posláním této p eparcelace je vymezení soukromého a ve ejného sektoru
(zejména uli ní ára v kap. 4.2). Proto je jako neopomenutelné možné chápat pouze
rozhraní mezi plochami soukromých pozemk rodinných dom a ve ejných
prostranství – komunikace (dle len ní výkresu). ást navržených hranic využívá
stávajících hranic parcel mezi jednotlivými majiteli, které mohou být zachovány,
pop ípad posunuty nebo slou eny. Rovn ž k d lení širších pozemk nemusí dojít,
pokud budou využity pro jediný rodinný d m.
• Orienta ní umíst ní staveb: Jedná se o rozmíst ní jednotlivých, zejména rodinných
dom , které má názorn ilustrovat uspo ádání území. Jednotlivé rodinné domy
budou uspo ádány v jedné ad podél místní komunikace, p i emž zakreslený po et
staveb je možný chápat jako maximáln p ípustný po et rodinných dom . Realizace
samostatných rodinných dom v hloubce parcely za zakreslenou adou není možný.
Jednotlivé rodinné domy mohou mít i více než jeden byt (v souladu s obecn
závaznými p edpisy). P esn jší umíst ní staveb definují podmínky konkretizované
ve výkrese . 5 a kap. 4.2.
• Soukromé pozemky rodinných dom : Jedná se o pozemky pro umíst ní rodinných
dom , v etn dalších funkcí v souladu s podmínkami využití stanovenými platným
zn ním územního plánu.
• Ve ejné prostranství – zele : Jedná se o plochu (zpravidla obecní pozemky) ur ené
pro realizaci ve ejných prostranství pro pobyt a volno asové aktivity obyvatel mimo
pozemní komunikace.
• Ve ejné prostranství – komunikace: Jedná se o pozemky komunikací zp ístup ující
(obsluhující) ešené území. Uli ní profil má p evážn ší ku 10 m (krom výše
uvedené nejsevern jší ásti ulice Východní a ulice Severní). V p ípad , že chodník
podél silnice sm r Tišnov lze (celý nebo áste n ) umístit na silni ní pozemek, je
možné soukromé pozemky rodinných dom rozší it až po hranici silni ního pozemku
(hranici ešeného území)..
4.2 Regula ní zásady
Regula ní zásady jsou zobrazeny zejména ve výkrese 5 Regula ní zásady. K jednotlivým
jev m zobrazeným v legend lze uvést následující:
• Hranice ešeného území – dle vymezení v kap. 2
• Hranice pozemk dle KN – stav – katastrální mapa k datu uvedeném v kap. 2.
• Hranice pozemk – návrh – Jedná se o nové majetkové uspo ádání území, p i emž
hlavním posláním této p eparcelace je vymezení soukromého a ve ejného sektoru.
Proto je jako závazné možné chápat pouze uli ní áru (viz níže), ostatní pouze jako
ást navržených hranic využívá stávajících hranic parcel mezi
doporu ené.
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jednotlivými majiteli, které mohou být zachovány, pop ípad posunuty nebo
slou eny. Rovn ž k d lení širších pozemk nemusí dojít, pokud budou využity pro
jediný rodinný d m.
Uli ní ára: Vymezuje hranici parcel mezi ve ejným prostranstvím a soukromými
pozemky. Z hlediska parcelace, vymezení uli ní áry lze chápat jako závazné.
V uli ní á e bude oplocení, které m že mít max. výšku 1,4 m a musí být nad
p ípadným soklem transparentní. Tato podmínka vychází z typu stávajícího oplocení
v „enkláv “. Na ostatních hranicích pozemk typ oplocení stanoven není.
Stavební ára závazná: Stavební ára, která je závazná a podél ní musí být
situována p evážná ást pr elí domu. Je situována 7,5 m od uli ní áry. M že být
p ekro ena sm rem dovnit výklenky, pop ípad lodžiemi, nebo zapušt nými vstupy
(i na nároží). Sm rem k uli ní á e mohou p edstupovat výstupky (nap . arký e,
balkóny, lodžie, záv t í, markýzy) hlavní stavby max. 1,5 m. Garáže nebo kryté
p íst ešky (pergoly) mohou p edstupovat max. 2,5 m. Krom toho mezi touto
stavební a uli ní árou nemohou být žádné pozemní stavby (budovy), pouze
p ípadná další oplocení. Hloubka samotné zástavby za touto stavební arou
stanovená není, ale bude v souladu s níže stanovenou intenzitou využití pozemku.
Poloha stavební áry vychází ze vzdálenosti mezi oplocením v uli ní á e a hmotou
domu, tak aby mezi nimi byl dostatek místa pro komfortní zaparkování automobilu.
Jednotná stavební ára rovnob žná s uli ní arou dává uli nímu profilu jednotu a
ád.
Stavební ára nep ekro itelná: Stavební ára, kterou nelze p ekro it pozemní
stavbou. Je situována zpravidla 7,0 m od uli ní áry, krom ulice P í ní, kde je
situována na severní stran 7,5 m a 5,0 na jižní stran , dále severní stran ulice
Severní, kde je situovaná 3,0 m od uli ní áry a u pozemku rodinného domu .2
sm rem ke krajské silnici, kde je dána 8,0 m, kv li útlumu vzdáleností (dle akustické
studie, viz kap. 5.4). Není závazná pro terasy s maximální výškou podlahy na úrovni
1. nadzemního podlaží, ani pro p ípadná oplocení, která mohou být rovn ž na úseku
mezi stavební arou nep ekro itelnou a uli ní árou. D vody pro stanovení této
stavební áry jsou stejné jako stavební áry závazné, s tím že je oto ená do
bo ních (p í ných ulic) jejichž profil nevyžaduje jednotný ád a proto je pouze
nep ekro itelná. Pozemky p i ulici Severní mají menší ší ku, proto je tato stavební
ára situovaná blíž uli ní á e.
Sm r h ebene st echy: Linie ur uje sm r h ebene, jeho poloha m že být soub žn
posunuta. Stavby na stavební á e závazné musí mít sedlovou nebo polovalbovou
st echu se sklonem 35° až 45°, který musí být kolmo na zakreslený sm r h ebene
po obou stranách stejný. Za touto hlavní hmotou st echy sm rem do hloubky parcely
(od závazné uli ní áry) mohou být k ídla a stavby se st echou pultovou, valbovou i
s nižším sklonem i s rovnou st echou. Mansardové a stanové st echy v ešeném
území jsou nep ípustné. Základní výška zástavby je stanovena již územním plánem
a to jako 1 nadzemní podlaží (p ízemí) a podkroví, s tím že podzemní podlaží
(možnost sklepa) územním plánem regulována není. Tato skute nost je touto studií
respektována, s tím, že max. výška stavby, v etn komín je 11 m nad
zpr m rovanou úrovní rostlého terénu. Sm r h ebenu st echy je stanoven v souladu
s hlavní
s tradi ním obrazem sídla Jihomoravského kraje, tedy soub žn
komunikací (tzv. „okapová“ orientace). Sklon a tvar st echy rovn ž respektuje
regionální tradi ní architekturu.
Sm r spádu st echy: Šipka sm uje od h ebene st echy sm rem k okapu staveb.
Max. výška uložení pozednice je 150 cm nad úrovní podlahy podkroví. Z hmoty
st echy mohou vystupovat viký e s pultovou, sedlovou nebo polovalbovou st echou
s h ebenem kolmým na hlavní krov. St echa m že obsahovat st ešní okna.
Orienta ní umíst ní staveb: Jedná se o rozmíst ní jednotlivých, zejména rodinných
dom , které má názorn ilustrovat uspo ádání území. Jednotlivé rodinné domy
budou uspo ádány v jedné ad podél místní komunikace, p i emž zakreslený po et
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je možný chápat jako maximáln p ípustný. Realizace samostatných rodinných
dom v hloubce parcely za zakreslenou adou není možný. Jednotlivé rodinné domy
mohou mít i více než jeden byt (v souladu s obecn závaznými p edpisy).
P edpokládá se realizace izolovaných rodinných dom , jejichž vzájemné odstupy
budou v souladu s obecn závaznými p edpisy.
Soukromé pozemky rodinných dom : Jedná se o pozemky pro umíst ní rodinných
dom , v etn dalších funkcí v souladu s podmínkami využití stanovenými platným
zn ním územního plánu. Touto studií je stanovena maximální intenzita využití
pozemku: zastav nost zastav ného stavebního pozemku pozemními stavbami je
max. 29%, dle kap. 11 Územního plánu Doubravník. Celkový podíl zpevn ných
ploch (v etn pozemních staveb, komunikací apod.) m že být max. 50%, tak aby
byla dostate n zajišt na plocha pro vsakování dle vyhlášky s § 21 vyhlášky
501/2006 Sb. Minimální velikost zastav ného stavebního pozemku, na kterém je
situován jeden rodinný d m, je 700 m2.
Ve ejné prostranství – zele : Jedná se o plochy ve ejných prostranství,
s p evládajícími, v rámci kterých mohou být p ší komunikace, v etn chodník ,
nezbytná parkovací stání p iléhající ke komunikaci, d tská h išt , pop ípad další
urbánní inventá . Jedná se o obecní pozemky. Pod pojmem „urbánní inventá se
rozumí „za izovací p edm ty“ ve ejných prostranství, to znamená veškerá za ízení
nestavební povahy, které se na ve ejných prostranstvích vyskytují, zejména lavi ky,
plastiky, osv tlení, odpadkové koše, za ízení pro hru d tí, pítka a podobn . Na této
ploše mohou být rekrea ní plochy (menší h išt - d tská, víceú elová), v etn
otev ených p íst ešk (altánk ) a prodejní stánky. Vým ra ploch je v souladu
s požadavkem, že pro každé 2 ha zastavitelné plochy bude vymezena plocha
ve ejného prostranství o vým e nejmén 1000m2 odpovídající charakteru
navrhovaného využití území (do této vým ry se nezapo ítávají pozemní
komunikace). Sou ástí t chto ploch mohou být i vhodná opat ení pro vsakování
deš ových a extravilánových vod.
Ve ejné prostranství – komunikace: Jedná se o pozemky komunikací zp ístup ující
(obsluhující) ešené území. Uli ní profil má ší ku 10 m (krom nejsevern jší ásti
ulice Východní a ulice Severní). Samotné uspo ádání plochy (vozovka, zele ,
p ípadné parkování) bude p edm tem podrobn jší dokumentace. V p ípad
dostate né ší ky silni ního pozemku silnice II/387 m že být chodník realizován na
silni ním pozemku, v tom p ípad a v p ípad dostate ných rozhledových pom r
zastav né stavební pozemky mohou dosahovat až k silni nímu pozemku.
Vjezdy – dopravní napojení nemovitostí: Zna í úsek uli ní áry, na kterém mohou
být vjezdy do nemovitostí.

Pozemní stavbou je stavba, mající podstatnou ást svého objemu nad úrovní p ilehlého
terénu, která není ani dopravní cestou ani vodohospodá ským dílem. Za pozemní stavby se
tedy z tohoto hlediska považují budovy. Budovou je nadzemní stavba v etn její podzemní
ásti prostorov soust ed ná a navenek p evážn uzav ená obvodovými st nami a st ešní
konstrukcí, nebo st ešní konstrukcí bez obvodových st n. Pozemními stavbami jsou tedy
nap . rodinné domy, garáže, k lny, sklady zahradního ná adí a stroj , stavby pro chov
zví at, ale i p íst ešky nap . pro parkování (odstavování) vozidel nebo pobyt. Pozemními
stavbami nejsou zejména oplocení, pozemní komunikace (vjezdy, chodníky), bazény,
zpevn ná nádvo í, nekryté zpevn né plochy.
Vzhledem k pom rn malé rozloze vymezeného území, není touto studií stanovena
etapizace – nejeví se jako ú elná. Jednotlivé domy mohou být realizovány postupn ,
v souladu se zájmem stavebník .

M

5. NÁVRH DOPRAVNÍHO EŠENÍ
5.1 Silnice
ešeného území se dotýká krajská silnice II/387, která prochází po jeho západním obvodu.
Na severu silnice vstupuje do zastav ného území obce, tímto sm rem se nachází dopravní
zna ka ozna ující za átek obce. V opa ném sm ru silnice pokra uje sm rem na Bora a
Tišnov. Silnice má tedy v úseku dotýkajícím se ešeného území „extravilánový“ charakter
s kategorií S 7,5 a nejvyšší povolenou rychlostí 90 km/h.
Vzhledem k plánované realizaci zástavby v ešeném a jejímu dopravnímu napojení, bude
krajská silnice v dot eném úseku za azena do pr jezdního úseku. Dopravní zna ka
ozna ující za átek obce bude posunuta na (za) okraj ešeného území sm rem k Tišnovu a
v souvislosti s ní budou realizovány vhodné zpomalující prvky. Tento úsek bude následn
za azen do funk ní skupiny B – sb rná komunikace, podél které na stran ešeného území
bude realizován chodník, v etn ve ejného osv tlení.
ešené území nebude p ímo obslouženo z krajské silnice, ale z místních komunikací
napojených na silnici pomoci k ižovatek K1 a K2. Uvedené k ižovatky jsou od sebe vzdáleny
170 m, což je vzhledem k tomu, že se bude jednat o pr jezdní úsek vyhovující. Horizont
sm rem na Tišnov je od k ižovatky K2 vzdálen cca 250 m.
Další zásahy do p edm tné krajské silnice se v souvislosti s výstavbou v ešeném území
nep edpokládají. Samotná silnice se sice nenachází v území, které eší tato studie, což není
p ekážkou pro realizaci výše uvedených staveb a opat ení, které budou ešeny dle
samostatné dokumentace v p íslušném ízení.
5.2 Místní komunikace
Území bude dopravn obslouženo soustavou zklidn ných obousm rných komunikací
(obytná zóna) s max. rychlostí 30 km/h. Základní pr jezdní profil má ší ku 5,5 m, tento lze
místy zúžit na 3,5 m.
Chodník v p ípad uvedených místních komunikací není vyžadován. Doporu en je v ulici
P í ní.
Základní uli ní profil (ve ejné prostranství) má ší ku 10 m, pouze v nejsevern jší ásti ulice
východní je uli ní profil užší (cca 7 m dle stávající parcelace). Samotné uspo ádání uli ního
profilu (vozovka, zele , p ípadná parkovací stání) bude p edm tem podrobn jší
dokumentace.
Chodník bude v p ípad pot eby realizován podél silnice II/387 dle zákresu ve výkresu . 3,
jeho délka v rámci p íslušného podrobn jšího ízení m že být zkrácena. V p ípad
dostate né ší ky silni ního pozemku m že být chodník realizován na silni ním pozemku,
v tom p ípad a v p ípad dostate ných rozhledových pom r zastav né stavební pozemky
mohou dosahovat až k silni nímu pozemku.
Úpravy dopravní sít musí mimo jiné odpovídat požadavk m na zajišt ní p íjezdu a p ístupu
techniky a jednotek integrovaného záchranného systému, v etn jednotek hasi ských
záchranných sbor ( SN 73 0820, SN 73 0833, SN 73 0840 atd.).

5.3 Statická doprava
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5.4 Problematika hluku
Silnice II/387 je zdrojem hluku, který bezprost edn ohrožuje ešené území (plochu B1).
V územním plánem byla tato problematika ošet ena tak, že byla vyty ena izofona 55 dB(A),
která zasahovala cca 65 m (více než 1/3) do hlobky plochy a územním plánem Doubravník
stanovena následující podmínka: „Pro ást plochy bydlení B1 mezi silnicí II/387 a izofonou

55 dB(A) (viz výkres . 3) platí podmínka, že v ploše je možná realizace chrán ných prostor
až na základ hlukového vyhodnocení, které prokáže spln ní hygienických limit hluku pro
chrán ný venkovní prostor a chrán né venkovní prostory staveb, v etn doložení reálnosti
provedení navržených protihlukových opat ení. V p ípad pot eby realizovat protihluková
opat ení.“(viz kap 3.1 textové ásti – závazné ÚP).
Z tohoto d vodu byla v roce 2015 zpracována akustická studie „Rodinné domy Doubravník“
firmou Akusting, spol. s r.o., se sídlem Cejl 76, 602 00 Brno. Výsledkem této studie byly
hlukové mapy pro noc a den s limity 50/60 dB(A), které zasahují do území v bezprost ední
blízkosti silnice. Zjednodušen lze íci že chrán né prostory lze umístit min 7,5 m, ideáln
10 m od okraje silnice (e-mailová korespondence se zpracovatelem akustické studie).
Zástavba (chrán né prostory) vymezená touto územní studii je umíst na mimo území
zatížené hlukem (cca 25 m od okraje komunikace), ímž lze podmínku vyplývající
z územního plánu považovat za spln nou. Výjimkou je pouze rodinný d m . 2, kde bude
pravd podobn vyžadováno podrobn jší hlukové posouzení.
Od vydání územního plánu však došlo k významným legislativním zm nám, které zm nily
p ístup orgánu ochrany ve ejného zdraví k hlukové problematice: V roce 2015 byl novelou
. 267/2015 Sb., zm n n zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví. Uvedený
zákon eší nutnost eliminace respektive minimalizace potencionálních zdravotních rizik pro
populaci vystavenou rizikovým faktor m životních podmínek v ustanovení § 2 odst. 2 a 4, §
77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. j) a t) v návaznosti na ustanovení § 30 odst. 2 a § 77 odst. 3
a 4 (druhá v ta).
Znamená to, že každá stavba, která je p edm tem zájmu ochrany ve ejného zdraví, bude
posuzována individuáln v rámci územního nebo stavebního ízení. P itom bude ešeno
p esné umíst ní stavby, p ípadn její dispozi ní ešení a další technické podrobnosti, které
této studii nep ísluší.
Každý RD, v etn

všech úprav, tedy musí orgán ochrany ve ejného zdraví posuzovat

individuáln v rámci územního ízení. K silnici se doporu uje umis ovat neobytné prostory.
V rámci ízení u stavebního ú adu, kde se to nyní sleduje p ísn , musí stavebník prokázat
nep ekro ení hluku v chrán ném venkovním prostoru a že hluk neprochází do prostoru
vnit ního.
Vzhledem k tomu, že uvedená akustická studie (Akusting) byla zpracována v roce 2015, dle
aktuáln platné legislativy (limit ) a dle aktuálních podklad , prognóz a metodik. V dob
výstavby jednotlivých staveb, m že být situace v térenu zcela jiná a proto nelze vylou it, že
orgán ochrany ve ejného zdraví bude požadovat aktuální doložení nep ekro ení hlukových
limit . Tato skute nost potom m že ovlivnit umíst ní, dispozi ní a technické ešení stavby.
6. NÁVRH EŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
6.1 Elektro energetika
Pro obsluhu ešeného území je navržena distribu ní trafostanice VN/NN v jižní ásti území,
která bude napojena zemním kabelem. Toto ešení má obec odsouhlasené s distribu ní
spole nosti E.ON. Tato trafostanice m že být umíst na kdekoliv blíž nápojnému bodu na
p ípojce VN s kratší p ípojkou, pop ípad ešení navržené touto studií m že být nahrazeno
vhodn jším zp sobem v souladu s podrobn jší projektovou dokumentací.
6.2 Zásobení zemním plynem
Lokalita bude zásobena distribu ním plynovodem STL napojeným na stávající rozvody
v obci. Toto ešení má obec odsouhlasené s distribu ní spole ností v rámci e- mailové
korespondence. Vedení sítí v rámci ešeného území bude p edm tem podrobn jší
projektové dokumentace.
6.3 Spoje
Lokalitu lze napojit na stávající datové sít v obci. ešení má obec odsouhlasené
s telekomunika ní spole ností v rámci e- mailové korespondence. Vedení sítí v rámci
ešeného území bude p edm tem podrobn jší projektové dokumentace.
6.4 Zásobení vodou a odkanalizování
ešené území bude vyhovujícím zp sobem zásobeno vodou a odkanalizováno. Tato
problematika byla v p edstihu ešena m stysem Doubravník a to v projektové dokumentaci
„Rekonstrukce a rozší ení jednotné kanalizace a p eložka vodovodu, lokalita Pod Plá avou,
m stys Doubravník“ (stupe : DSP – dokumentace pro stavební povolení stavby), Haška,
a.s., Tišnov, 04/2017 (dále projekt vodovodu a kanalizace). Tento projekt vodovodu a
kanalizace eší p íslušnou problematiku v ulici stávající zástavby „Pod Plá avou“, která
bezprost edn p iléhá k severozápadnímu cípu ešeného území. Z uvedeného projektu
vyplývá, že vodovod i kanalizace jsou kapacitn dimenzovány tak, aby byly schopny
vyhovujícím zp sobem zásobit a odvodnit i území ešené touto studií.
ešené území se nachází v odvodn ném území, ze kterého vytéká bezejmenný místní
vodní tok. Tato problematika bude ešena v rámci podrobn jší dokumentace, kterou bude
zajišt na funk nost meliora ního za ízení.
Vedení sítí v rámci ešeného území bude p edm tem podrobn jší projektové dokumentace.
V rámci zabezpe ení vody pro hašení požár (§29 odst. 1) písm. k) zákona . 133/1985

Sb., o požární ochran , v platném zn ní) je nutné zajistit spln ní požadavk na hydrantovou
sí v souvislosti s p ípadným odb rem požární vody ( SN 73 0873), v etn dostate ných
dimenzí, akumulace, tlakových podmínek, pravidelných revizí atd. a dále pak dopln ní a
údržbu dalších zdroj požární vody.
6.5 Likvidace odpad
Bude v souladu s koncepcí likvidace odpad v obci.
7. KOMPLEXNÍ OD VODN NÍ NAVRŽENÉHO

EŠENÍ

Základním d vodem pro zpracování této územní studie je podmínka stanovená územním
plánem Doubravník, který v ešeném území vymezuje zastavitelnou plochu bydlení B1, pro
kterou je po ízení územní studie podmínkou pro rozhodování. Požadavky na ešení byly
up esn ny zadáním této studie.
Uspo ádání ešeného území vychází z jeho polohy, tvaru a velikosti. Jedná se plochu blížící
se svým tvarem obdélníku o rozm rech cca 280 x 180 m, která svou delší stranou p iléhá
ke krajské silnici. V severozápadním kvadrantu plochy je enkláva t í rodinných dom
napojená krátkou komunikací kolmo na krajskou silnici. Existence enklávy uvnit plochy, její
hloubka a omezení p ímé obsluhy nemovitostí bezprost edn z krajské silnice (sb rného
charakteru) p edur ila základní uli ní sí tvo enou dv ma podélnými ulicemi (Východní a
Západní), která v podstat navazuje na prostorové uspo ádání p ilehlé stávající zástavby.
Podélné ulice jsou lemované oboustrannou zástavbou. V ploše jsou tedy sm rem od
krajské silnice podéln azeny t i ady rodinných dom , které mají vzhledem k celkové ší ce
plochy p im enou hloubku parcel (cca 30 až 50 m).
Koncepce uspo ádání území byla p í n dopln na komunikacemi. Jednak ulicí P í ní, která
je p ibližn ve stop komunikace zp ístup ující enklávu starších rodinných dom . Dále p i
jižním obvodu plochy ulici Jižní, která z ásti využívá obecního pozemku a umož uje
jednostrannou zástavbu po jižní stran . Sm rem k východu ústí do nezastav ného území,
z d vodu výhledového rozši ování zástavby tímto sm rem. Na severní stran jsou podélné
ulice propojené krátkou ulicí Severní.
Celkov lze koncepci uspo ádání území popsat p ibližn jako ortogonální uli ní sí tvo enou
dv ma podélnými a dv ma kolmými ulicemi s jedním oboustrann obestav ným blokem
uprost ed a jednostrannou zástavbou po vn jším obvodu.
Funk ní využití plochy je p edur eno územním plánem, který ešené území zahrnuje do
plochy Br – Bydlení v rodinných domech, která krom bydlení umož uje i další funkce.
V tšinu ešeného území tedy tvo í zastav né stavební pozemky rodinných dom . Krom
plochy ve ejných prostranství s obslužnou dopravní infrastrukturou jsou v ešeném území
vymezeny i plochy pro ve ejná prostranství se zelení.
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Tato územní studie je v souladu s Územním plánem (ÚP) Doubravník.
Z hlediska podmínek stanovených pro plochy s rozdílným využitím je ešené území
zahrnuto do ploch bydlení Br – Bydlení v rodinných domech (viz kap. 6.2 A - Textová ást
ÚP). Územní studie je v souladu s ÚP, nebo zachovává hlavní využití bydlení v rodinných
domech. Další funkce navrhované územní studií – p ípadná sportovní a rekrea ní za ízení,
místní komunikace a zele jsou mezi p ípustným nebo podmín n p ípustným využitím.
Maximální podlažnost – 1 nadzemní podlaží a podkroví je rovn ž v souladu s podmínkami
prostorového uspo ádání stanovenými pro plochu Br.
Pro ešené území byla stanovena podmínka zohled ující ochranu p ed hlukem z p ilehlé
krajské silnice (viz bod 9. kap. 3.1 A - Textová ást ÚP), což bylo ešeno v kap. 5.4 této
studie.
Z hlediska dopravní obsluhy je tato studie v souladu s ÚP, nebo v ešeném území (ploše
Br) jsou podmín n p ípustné místní komunikace (i nezakreslené). Dopravní napojení
(navržená místní komunikace) je zakreslena v trase ulice P í ní.
Zásobení plynem, vodou a odkanalizování jednotnou (splaškovou) kanalizací je v souladu
s ÚP (body napojení dle výkres . 4 a 5 ÚP). V ešeném území sít a objekty technické
infrastruktury zakresleny nejsou. V ploše Br je však mezi podmín n p ípustným využitím
technická infrastruktura - veškerá (i nezakreslená) podzemní za ízení, sít a objekty všech
"

složek technické infrastruktury krom plynovodu VTL a veškeré nadzemní objekty technické
infrastruktury, rozvody NN a telekomunika ní vedení – i nezakreslené.
Zásobení elektrickou energií ešeného území není v souladu s ÚP - výkresem . 4
Energetika a spoje, dle kterého se navrhuje pro ešenou plochu trafostanice na západní
(opa né) stran silnice II/387 napojená p ípojkou na pr b žné vedení VN. Dle ešení této
studie, které projednala obec s distribu ní spole ností, bude trafostanice VN/NN pro ešené
území umíst no na jeho jižním obvodu p i ulici Jižní. Tato trafostanice bude napojena na
stávající sí VN zemním kabelem. Vzhledem k tomu, že v ešeném území (ploše Br) je
podmín n p ípustná technická infrastruktura - veškerá (i nezakreslená) podzemní
za ízení, sít a objekty všech složek technické infrastruktury krom plynovodu VTL a
veškeré nadzemní objekty technické infrastruktury (tedy i trafostanice VN/NN) – i
nezakreslené, lze konstatovat, že zásobení elektrickou energií navržené touto studií je
v souladu s ÚP.
Z hlediska podmínek stanovených k ploše ešené územní studií (kap. 11 A - Textová ást
ÚP), lze konstatovat, že tato studie je v souladu s ÚP, nebo stanoví intenzitu zastav ní
nižší než 30 %. Navrhuje podrobn jší uspo ádání s prvky regula ního plánu (uli ní,
stavební áry, sklony st ech apod.).
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