
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                    

Seznam výkresů – grafická část 

 

Situace širších vztahů – výsek z ÚPO                  m 1: 5000      1          

                                                 

Situace širších vztahů – výsek z ÚPO                  m 1: 4000    1b 

 

Situace záplavového území                                  m 1: 6000      2             

 

Katastrální situace                                               m 1: 2000      3 

 

Koordinační urbanisticko-architektonická 

situace základní                                    m 1: 1000      4 

Koordinační urbanisticko-architektonická 

situace s alternativami                                        m 1: 1000     4a 

                                          

Urbanisticko-architektonická situace 

s možnými alternativami                                      m 1: 1000       5                                                     

 

Situace regulativů                                                m 1: 1500       6 

 

Situace dopravního řešení   a zeleně                    m 1: 2000      7 

 

Situace možného řešení infrastruktury                m 1: 2000      8                               

 

Situace etapového postupu stavby                      m 1: 2000      9                              

 

Doplňkové výkresy a náměty 

 

Možnosti mimo řešenou lokalitu                          m 1: 1000   10a 

Alternativa více bytových viladomů                    m 1: 1000   10b 

Možnost umístění parteru – OV                            m 1: 1000   10c 

 

Doplňující údaje k výkresům 

 

         V grafické části řeší jednotlivé výkresy úkoly ze zadání ÚS v následujícím schematu: 
 
1. , 1b SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ( mapa 1: 5000, 1: 4000, výseky ÚPO ) 



                                                                                                                                                      

    Ukazují začlenění území do organismu města Dašice včetně klíčových spojovacích 
prvků infrastruktury. 
1. Zobrazuje výsek platného ÚPO s polohou řešené lokality v kontextu s celým územím 
města 
1 b. Zobrazuje řešení  dopravního napojení a a dokladuje vazby na centrum města. 
 
2. SITUACE  ZÁPLAVOVÉHO  ÚZEMÍ   1  : 6000 
    Ukazuje poměr ploch území ohroženého zpětným vzdutím vodotečí a území, které ani v 
současnosti ohroženo není. Část, která je určena k zastavění činí cca 1,5 % z plošné výměry 
zastavitelné plochy. Zpětným vzdutím Loučné Q 100 jsou zasaženy pouze tři pozemky – V4, 
V5, V6 
 
3. KATASTRÁLNÍ SITUACE   1 :  2000 
    Ukazuje současný stav majetkových poměrů v území lokality a vazbu na značení 
jednotlivých bloků zástavby A, B, C, D, E, F, G, H, J, S, V, M, BD. 
    Celé řešené území leží na pozemcích několika majitelů – celkem šesti. 
1) Největší část území specifikovaná v ÚP jako Z 09b je ve vlastnictví Yaqouba Al 
Radhwana. Jedná se o pozemky parcelních  čísel 1543/1, 1495/1, 1495/10, 1495/11, 
1543/8, 1490/25, 1490/23, 1494/2, 1494/5, 260, 42/1, 42/3, 1494/2, 1494/5, 1434/1, 1434/4, 
1434/5, 481, 2447, 2448, 1543/9, 1543/12, 1543/14, 1504/17, 2214/7, 1490/25, 1490/26, 
1490/27 a 1490/28.                                                                                                                                              
V JZ části Z 09b jsou v jeho vlastnictví pozemky pod parcelními čísly 1539/4 a 1539/13 
(původní vlastník Miloslav Ječný, Valdice). Tyto pozemky  jsou označeny písmeny A, B, C, 
D, E, F, G, H, J a BD (bytové domy - viladomy) Všechny pozemky jsou v v katastrálním 
území Dašice, v územním plánu pod označením Z 09b; 
2) Město Dašice vlastní pozemek p.č. 1539/11 … označeno ve výkresech jako MD 
3) Ve vlastnictví pana Libora Sehnoutka z Dašic je p.č. 1539/17, označeno ve výkresech 
jako S 
4) Ve vlastnictví firmy VITSOL s.r.o., Skrbeň jsou pozemky p.č. 1539/16 a 2213/2 označeno 
V 
5) Ve vlastnictví paní Věry Metelkové jsou pozemky p.č. 1539/19, 1543/10, 1543/11, 2213/6,  
2214/1, 1497/7, 1504/15, označené M 
6) Ve vlastnictví firmy V+K ALMON s.r.o.  jsou pozemky p.č. 1539/1 a 1536/11 (původní 
vlastník   Jindřicha Horák). Mají označení H a budou dle majitele řešeny ve vazbě a 
současně s parcelami pod bodem 1) 
 
4. KOORDINAČNÍ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ SITUACE  ZÁKLADNÍ 1:1000 
    Hlavní výkres řeší urbanisticko- architektonickou stránku  území, určuje páteřní 
komunikace, šíři veřejných prostor podle páteřní a ostatních komunikací včetně kót,ukazuje 
zastavitelné plochy jednotlivých parcel, doporučené nejvýhodnější umístění jednotlivých RD 
na parcelách, stanovuje závazné stavební čáry a specifikuje jednotlivé bloky – A, B, C, D, 
E, F, G, H, J, S, V, M, -celkem max. 147 rodinných domů, které v zásadě vycházejí z 
majetkoprávních poměrů lokality a v nichž je žádoucí co nejjednotnější charakter zástavby. 
Blok BD značí 3 bytové viladomy. Také je zde zobrazeno, které z parcel jsou zasaženy 
zpětným rozlivem Loučné Q100 (V4,V5,V6) a pod římskými číslyy I. a II. části lokality, které 
již v předstihu majiteli řešeny byly, nebo jsou v řešení. Pod číslem  III. je sousedící parcela, 
jejíž možné řešení je na doplňkovém výkrese č. 10a. 
 
4a KOORDINAČNÍ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ SITUACE  VARIANTY 1:1000 
         V drobných variantách ukazuje možná a přípustná odchýlení od řešení v předchozím 
hlavním výkresem – základní situací při dodržení maximálního počtu 147 RD. Připouští 
možnou redukci tohoto počtu. Jedná se o komunikační propojení v bloku S a bloků J a MD, 



                                                                                                                                                      

dále vypuštění objízdného propojení bloků M a V a tím odlišného řešení bloku M. Dále je 
východozápadní příčná komunikace mezi blokyC,D a E,F redukována na komunikaci pro 
pěší a cyklisty, což mj. Může přispět ke zklidnění celé lokality. Je základem pro možná 
odlišná variantní řešení v případě, že nedojde k dohodě majitelů sousedních pozemků, nebo 
v rámci dalších stupňů projektové dokumentace a podrobnějších vyjádření dotčených 
správců sítí a jiných organizací bude nutné provést drobné změny základního řešení 
 
5. URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ SITUACE  VČETNĚ  MOŽNÝCH ALTERNATIV 
1:1000 
    Zobrazuje rozložení jednotlivých skupin zástavby. V dotyku se stávající zástavbou 
navazuje na strukturu historické stávající zástavby Dašic. Kolem páteřních komunikací a 
předpokládaného malého centra lokality v návaznosti na bytové viladomy je předpokládána 
vyšší a o něco kompaktnější zástavba. Uvnitř lokality je zástavba více organizovaná v 
blocích. Směrem do volné krajiny na západní straně je zástavba rozvolněná.  Je také 
základem pro další možná odlišná variantní řešení jako v případě předchozí situace. 
Zobrazuje variantní komunikační propojení v bloku S a bloků MD a J. Také ukazuje možné 
přesuny v počtu RD mezi jednotlivými bloky, přičemž stále dodržuje max. počet 147 RD a 
varianty pouze připouštějí redukci počtu a eventuální drobné přesuny mezi jednotlivými 
bloky. Tyto variantní odchylky nemají vliv na podstatu základního řešení. 
Pouze reflektuje stejně jako předchozí výkres č.4a možnost drobných změn na základě 
nových informací v dalších stupních PD. 
 
6. SITUACE REGULATIVŮ             1:1500 
      Zobrazuje závazné regulativy výškového uspořádání zástavby a stavebních čár. Dále 
ukazuje doporučená řešení stavebních čar v zástavbě, která určují nejbližší vzdálenost od 
hranic veřejného prostoru s tím, že zástavba  zároveň může být i uvolněnější. Některé části 
bloků jsou ponechány bez  stavebních čar. 
                                                                                                                                                   

  Výškové uspořádání 
závazné 

● blok BD – podlažnost viladomů  je omezena maximálně na 4 nadzemní podlaží, 
výška max. 16 m, připouští se  ustupující poslední podlaží, podkroví, zvýšené přízemí a 
částečně zapuštěný suterén 

● bloky D a E podél SJ páteřní komunikace – přechod od viladomů -  RD  2 nadzemní 
podlaží ,připouští se  možnost podkroví,  výška max. 11 m, přípustné l zvýšené přízemí. 

● malé části bloků  A, C, D, J, S a M  podél páteřních komunikací – přechod do nižší 
standardní zástavby –   RD  2 nadzemní podlaží, nebo 1 np + podkroví, max.výška 9 m. 

● zbývající zástavba – ostatní zástavba RD ve všech blocích – jedno nadzemní podlaží 
a možnost podkroví,max. výška 7,5 m 
 

 Stavební čáry 
závazné - pevně stanovená stavební čára ve vzdálenosti 5,5 m ,stavební čára ustoupena 
na 8,5 m od hranice veřejného prostoru  - bloky A, C, D, E,F , částečně H, J a M 
doporučené  - stavební čára ve vzdálenosti 5,5 m, nebo stavební čára ustoupena na 8,5 m 
od 
hranice veřejného prostoru, vzdálenost minimální, připouští se i větší - bloky B, G, H, MD, 
V, S 
neoznačené –  blok BD – bytové domy nemají pevně stanovenou stavební čáru, některé 
části ostatních bloků - volná zástavba bez nutných stavebních čar 

 Typy střech 



                                                                                                                                                      

Šikmé střešní roviny sedlové a valbové budou masivně převládat nad hmotami přístaveb a 
jiným typem střech, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o městskou lokalitu, rozhodně 
se v jednotlivých blocích či skupinách minimálně 3  sousedících domů nevylučuje ani užití 
plochých, či pultových střech. 
 
7. SITUACE  DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ A ZELENĚ  1 : 2000 
    Řeší základní systém dopravní infrastruktura včetně navržených, ale i možných 
budoucích napojení. Ukazuje systém rozmístění veřejné zeleně. 
 
8. SITUACE  PRAVDĚPODOBNÉHO ŘEŠENÍ INFRASTRUKTURY  1: 2000 
      Znázorňuje předpokládaný systém vedení hlavní technické infrastruktury včetně jejího 
napojení v souladu s předprojednáním s dotčenými správci a jejich vyjádřeními. 
 
9. SITUACE  PRAVDĚPODOBNÉHO POSTUPU ETAP VÝSTAVBY  1: 2000 
    Řeší možnosti etapizace celé zástavby v souladu s názory získanými od vlastníků 
pozemků v území. Nevylučuje však ani sloučení jednotlivých etap. 
 
10. DOPLŇUJÍCÍ VÝKRESY A NÁMĚTY 
       Řeší alternativní možnosti vzniklé při zpracování dalších stupňů PD na základě 
konkrétních podmínek  při projednávání a možných změn v majetkoprávních vztazích. Také 
zohledňují budoucí možnosti dalšího napojení území. 
10a  - řeší možné dělení sousedních pozemků pana Pachovského a jejich napojení a také 
možnost zdvousměrnění jednoho z komunikačních z jihu – ulice Pod lipami. 
10b  - řeší možnost náhrady některých RD viladomy v blocích S a E a tím i redukci počtu 
RD o 3-5 a možné zvýšení počtu viladomů na 4-5. 
10c - ukazuje možnost řešení parcely bloku M v dotyku s ulicí Jungmannovou s napojením 
lokality v případě, že dojde ke změně ÜPO, o kterou majitel požádal a její pořízení bylo 
zastupitelstvem Dašic schváleno 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


